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S obzirom na promjene koje je u nastavu glazbe u općeobrazovnoj školi u Hrvatskoj donio 

HNOS, bit će zanimljivo pogledati kako ta nastava izgleda u nekim europskim zemljama. Od 

bivših socijalističkih zemalja koje ćemo ovdje prikazati,  naći će se  samo Slovenija i 

MaĎarska, a od zapadnoeuropskih, opet, one u kojima glazbena nastava uţiva kakav-takav 

ugled.  

Premda postoje odreĎene razlike meĎu europskim zemljama u tretiranju glazbene nastave 

u općeobrazovnoj školi, vidjet će se da gotovo svi europski glazbeni pedagozi – grosso modo 

–  razmišljaju na podjednak način utoliko što glazbenu nastavu tretiraju onako kako se to do 

donošenja HNOS-a dogaĎalo i u nas: kao predmet u kome se radi od svega pomalo: u jedan 

sat tjedno malo se pjeva, malo se svira, malo se „stvara,” malo se sluša glazba, malo se uče 

note, malo se uči o glazbi. Takav „svaštarski” model u Hrvatskoj se nije pokazao uspješnim 

jer učenici završetkom osnovne osmogodišnje škole nisu o glazbi znali gotovo ništa glazbeno 

relevantno. Vrlo je vjerojatno, da baš ne kaţemo: sasvim je sigurno, da bismo takav rezultat 

konstatirali i u drugim zemljama kad bismo za to imali priliku. O rezultatima se, naime, u 

glazbeno-prosvjetnim spisima, dostupnim inozemnoj javnosti, obično ne govori. O tome nisu 

skloni govoriti ni kolege iz inozemstva, kad se naĎu na nekom meĎunarodnom 

glazbenopedagoškom skupu. 

Bolji rezultati takvim „svaštarskim” modelom mogući su samo onda ako je moguće podići 

broj nastavnih sati, tj. to je moguće u onim zemljama gdje se nastava glazbe ne ograničava na 

jedan sat tjedno, odnosno u zemljama gdje postoji mogućnost da škole samostalno povise broj 

sati nastave (ne samo) glazbe. 

Ne ulazeći u ovom trenutku u pitanje zašto se u nas, u Hrvatskoj, razvio takav „svaštarski” 

model (o tome se, u okviru obrane HNOS-a, pisalo i u Tonovima  i  Školskim novinama), 

moramo reći da razlozi za razvoj istoga  modela u europskim zemljama nisu jednaki onima u 

Hrvatskoj. 

Odgovor, dakle, na pitanje zašto se u europskim  zemljama ustraje na spomenutom modelu 

leţi u jednostavnoj činjenici da u tim zemljama ne postoje glazbene škole, svakako ne onakve 

kakve postoje u Hrvatskoj (i, uostalom, u svim drugim bivšim socijalističkim zemljama),  pa 

je glazbena nastava u općeobrazovnoj školi jedino mjesto gdje se uopće moţe učiti glazba. 

Glazba se na Zapadu, osim u općeobrazovnoj školi,  moţe učiti jedino privatno. No bez obzira 

na taj argument, model od-svega-pomalo jednostavno ne moţe opstati s jednim satom tjedno 

pa se i dogaĎa da se nastavna praksa, uza sve velike riječi, velike i bombastične, opširno 

opisane ciljeve u nastavnim programima, svodi na elementarno sviranje, bolje: elementarno 

imitiranje sviranja, elementarno tzv. stvaralaštvo, bolje: na elementarnu simulaciju 

stvaralaštva u kojoj se često ide tako daleko da se oponašanje ţivotinjskih glasova proglašava 

stvaralaštvom, zatim na elementarno teoretiziranje bez pokrića i prave svrhe, na sva moguća i 

nemoguća (uglavnom nedopustivo simplificirana) „koreliranja” glazbe sa svim i svačim, sa 

zvukovima iz prirode, svakodnevnoga ţivota, prometa, glasanja ţivotinja i sl., na djelatnosti, 

dakle, u kojima ima svega samo ne prave  glazbe.  

Na djelu je gledište koji uporno ponavljaju mnogi europski glazbeni pedagozi da se u 

glazbenom učenju  (gotovo isključivo) polazi od djeteta a ne od glazbe. Glazba je (samo) ono 

što je u djetetu, odnosno ono što dijete spontano, bez vjeţbanja, bez učenja moţe izvesti. 
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Jasno je da u takvom „konceptu” ne moţe biti mjesta pravoj glazbi (jer je „preteška” za 

izvoĎenje /točno!/ ali i za slušanje /netočno!/), ali će se zato svaka  „kolektivna improvizacija” 

s najbizarnijim izvorima zvuka, poput plastičnih kanistara, limenka, posuda s vodom, 

tesarskih pila s gudalom, limenih ploha skinutih s kuhinjskog štednjaka i sl., i, uostalom, 

Orffovih udaraljka – proglasiti odličnim načinom „pribliţavanja suvremenoj glazbi!” Ne 

niječući potrebu da se poštuju dječje spoznajne, emocionalne i uopće, sve ostale dobne 

osobine, ovaj se autor čudi toj upravo nevjerojatnoj lakoći kojom glazbeni pedagozi 

podcjenjuju umjetnost kojom se bave. Europski su glazbeni pedagozi gotovo sasvim digli 

ruke od Bacha, Beethovena, Mozarta i ostalih –  jer „to učenici ne ţele slušati”  -  i gotovo se 

sasvim  okrenuli bilo glazbenoj supkulturi mladih (tzv. didaktika rocka) ili nazoviglazbenim, 

djeci „primjerenim” (prije zvukovnim nego glazbenim)  djelatnostima. 

Čitajući sve te, prividno suvremeno opremljene planove i programe, u kojima je bitnije da 

sve bude metodološki besprijekorno, da sve kurikularne rubrike budu uredno popunjene, da 

bude navedeno sve što je nekomu glazbenom pedagogu moglo pasti na pamet, nego da plan i 

program bude glazbeno realan i relevantan, kad gleda te popise glazbenih ţelja koje se 

uglavnom ne će ostvariti, čovjek dolazi u napast da se upita, nije li riječ o svjesnoj namjeri da 

se djeca tzv. širokih slojeva drţe podalje od prave, velike umjetnosti jer je ova ionako 

namijenjena eliti. Neka se djeca „običnoga svijeta” petljaju oko glazbenih elemenata, neka 

izrezuju notna crtovlja, neka na nastavi glazbe crtaju, neka gledaju u šarene ogradice koje bi 

trebale biti notna crtovlja, neka se igraju  Orffovim instrumentarijem, neka pjevaju dozlaboga 

primitivne školske pjesme, neka kasnije mirno odu u rock i pop (sa svim pripadnim 

provijantom, uključujući drogu) kad je to ionako njihova glazba, što će njima velika umjetnost 

Bacha, Mozarta, Beethovena – to je za one koji mogu platiti skupe glazbene škole i/li one koji 

će kao odrasli biti posjetitelji skupih glazbenih priredbi u velikim i skupim dvoranama velikih 

gradova. Kapitalizmu nikad nije bilo stalo do toga da tzv. široke mase budu (dobro) 

školovane, da misle vlastitom glavom, da imaju široku kulturu, da imaju razvijen umjetnički 

ukus,  jer tada ne će biti dovoljno dobri (fizički) radnici, ni dovoljno podloţni svakovrsnoj 

manipulaciji, od političke do potrošačke. 

Ukratko, sustave glazbene nastave u europskim općeobrazovnim školama, tj. njihove opise 

u sluţbenim glazbeno-prosvjetnim spisima treba gledati sa skepsom i krajnjom kritičnosti. 

Potpisnik je ovog priloga uvjeren da hrvatska glazbenonastavna praksa, ni glazbenopedagoška 

teorija, nemaju nijednoga razloga za moţebitni kompleks manje vrijednosti, premda bismo od 

nekih zemalja – npr. Austrije, Engleske (mogućnost da škole samostalno povisuju broj sati 

nastave glazbe) i Irske (ozbiljna glazbena nastava u dobi od 12 do 15 godina) – ponešto mogli 

naučiti.  

 

Slovenija
1
 

 

 Glazbena nastava u Sloveniji – pod nazivom Glasbena vzgoja  (glazbeni odgoj) – polazi 

od činjenice da je glazba čovjekova stalna kulturna potreba. Ona je ujedno dokaz 

nenadomjestive kulturne samobitnosti okoline u kojoj čovjek ţivi.  Suvremena glazbena 

nastava zasniva  se na glazbenoj umjetnosti i glazbenopedagoškoj znanosti, koje  je odreĎuju 

kao glazbenu produkciju (stvaralaštvo), reprodukciju i recepciju. U nastavi se razvijaju 

učenikove glazbene sposobnosti te stječu vještine i znanja. U interakciji s izvoĎenjem i 

slušanjem glazbe, stvaralaštvo je osnovana metoda glazbenoga učenja. U glazbenoj se nastavi 

                                                 
1
 Izvor:  Osnovna šola. Učni načrt - Glasbena vzgoja. Nacionalni kulikularni svet. Področna kulikularna komisija 

za osnovno šolo. Predmetna kulikularna komisija za  glasbeno vzgojo. 

Predmetnik devetletne osnovne šole. Ministarstvo za šolstvo in šport. Ministarstvo za visoko šolstvo, znanost in 

tehnologijo. 
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razvija  glazbena inteligencija, koja razvija sposobnost mišljenja, unapreĎuje suvremenu 

multimedijsku komunikaciju, otvara svijet  viših kulturnih potreba, osvješćuje za umjetničke 

vrednote i za ekologiju zvučne okoline, te razvija kritičnost i estetsku  osjetljivost. 

Glazbena nastava  postavlja učenicima osnovne škole osnova: 

o za selektivno i aktivno slušanje glazbe u okviru medijskih programa i glazbenih 

priredaba; 

o za sudjelovanje u pjevačkim zborovima i za druge glazbene djelatnosti; 

o za nastavak školovanja koje omogućuje dublje zanimanje za glazbu  ili za studij, tj. za 

zanimanja u koja je uključena i glazba. 

 

Glazbeni je odgoj dio  jezično-umjetničkog područja u koji još ulaze slovenski jezik, strani 

jezik, likovni odgoj i kulturni dani. Ipak, on je samostalan predmet u svih devet  razreda i 

organiziran  u trima trogodišnjim ciklusa.  

 

Nastavni plan 

 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ukup

no 

Sati 

tjedno 

2 2 2 1.5 1.5 1 1 1 1 
 

452 
Godišnje 70 70 70 52 52 35 35 35 32 

 

Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi: 

 

o razvijati radost i pozitivne osjećaje prema glazbi; 

o razvijati zanimanje za različite oblike glazbenih djelatnosti; 

o razvijati pozitivan odnos prema slovenskoj i svjetskoj glazbenoj kulturi; 

o spoznavati značenje glazbenih vrijednosti za slovensku samobitnost i za europsku 

umjetnost; 

o razvijati odgovornost  i smisao za sudjelovanje  u skupnom muziciranju; 

o pjevati, svirati i stvarati glazbene elemente; 

o aktivno slušati glazbu, doţivljavati je i prepoznavati njezine značajke; 

o odgajati za zdravu zvučnu okolinu; 

o razvijati kriterije vrednovanja; 

o stvarati glazbu i istraţivati procese glazbenoga oblikovanja; 

o izraţavati glazbene doţivljaje i predodţbe pokretima, plesom, likovno i riječima; 

o spoznavati povezanost glazbe s materinskim jezikom, sa stranim jezicima i s drugim 

vrstama umjetnosti; 

o razvijati glazbene sposobnosti (melodijski, ritamski harmonijski sluh, estetsko 

oblikovanje, muzikalnost), izvoĎačke vještine (tehniku pjevanja i sviranja na  školskom 

instrumentariju) pri glazbenim aktivnostima; 

o otkrivati djela glazbene literature, njihove autore i izvoĎače; 

o razumjeti osnovne pojmove, zakonitosti i podatke o glazbenim izrazima, sredstvima, 

oblicima i vrstama koji omogućuju razumijevanje glazbe; 

o poznavati osnovne značajke  glazbenoga zapisa i imati u njemu osnovnu orijentaciju; 

o navikavati se na suvremenu glazbenu tehnologiju; 

o upoznati aktualnosti o glazbenom školstvu i glazbenim zanimanjima.  
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Operativni ciljevi predmeta u nastavnom programu  iznijeti su po trogodišnjim  

ciklusima i to zapravo kao popis djelatnosti kojima će se učenici u pojedinom ciklusu 

baviti.          

   Ciljevi i ishodi navode se  kao  Osnovani i  minimalni standardi znanja na zaključku 

trogodišta. Sadrţaj je sistematiziran u tri nastavna područja: izvođenje, stvaralaštvo i slušanje.  

 

Prvi ciklus (prvo trogodište): Od igre i  glazbenih doživljaja prema glazbenim iskustvima 

 

Na tom stupnju  učenici pjevaju mnogo pjesama, sviraju na jednostavnim instrumentima 

izvode jednostavne stvaralačke aktivnosti i  slušaju odabrana lakša glazbena djela. „Tematske 

cjeline” navode se pod djeci prilagoĎenim, intimizirajućim, zapravo infantiliziranim 

naslovima, poput: Rado pjevamo, Ja znam svirati, ti znaš svirati, Rado slušamo glazbu, 

Glazbena izmišljanja, Na glazbu se krećemo, S glazbom se igramo, U školi učimo mnogo 

pjesama, Već sviramo više instrumenata, Glazba je i u meni, Pozorno slušamo zvukove, 

Glazba u školi i ja, Glazba je napisana  notama, itd.  

 

Ciljevi, ishodi 

 

Na kraju prvog ciklusa učenici će znati: 

o u skupini ili pojedinačno zapjevati oko trideset  narodnih i umjetničkih pjesama 

sukladno    svojim pojedinačnim sposobnostima; 

o pamtiti melodijske i ritamske motive već prema svojim individualnim sposobnostima 

o svirati kraće skladbe na dječjim instrumentima; 

o prepoznati slušane skladbe i prepoznati instrumente; 

o razlikovati, zvukove, tonove i tišinu; 

o razlikovati pojmove  glasno-tiho, brzo-sporo, više-niţe; 

o razlikovati uspavanku, koračnicu, glazbenu priču, brojalicu; 

o razlikovati značenje riječi pjevač, zbor, zborovoĎa, skladatelj, orkestar, dirigent. 

 

 

 

 

 Drugi ciklus (drugo trogodište): Od glazbenih iskustava do prvih glazbenih zakonitosti 

i glazbeno-kulturne okoline 

 

I na se tom stupnju pjevaju pjesme, oblikuju jednostavnije glazbene strukture, te se 

slušanjem  upoznaju odreĎene pojave s glazbenoga područja. Teme su  sljedeće (i ovdje 

formulirane pseudodječjim jezikom): glazba u obitelji, glazba u školi, glazba u našem kraju, 

glazbeni zapis, note,  instrumente, glazbene priče, opera, baletna glazba, filmska glazba, 

razredni koncert, slovenska narodna glazba, slovenski skladatelji, glazba i mladi, vokalna 

glazba, i sl. 

 

Ciljevi i ishodi 

 

Na kraju drugog ciklusa učenici će znati: 

o oko 25 slovenskih  i drugih narodnih i umjetničkih pjesama; 

o izvoditi pjesme pojedinačno i skupno, višeglasno i jednoglasno; 

o svirati na instrumentima Orffova instrumentarija; 

o stanovit broj skladba domaćih i stranih skladatelja; 

o razlikovati vokalnu, instrumentalnu i i vokalno- instrumentalnu glazbu; 
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o prepoznati pjevačke glasove, instrumente i neke ansamble; 

o ponešto o djelovanju skladatelja i izvoĎača; 

o neke glazbene oblike i vrste;  

o okvirno notaciju; 

o razumiju pojam ljestvice i pojam dura i mola; 

o razlikuju apsolutnu i programsku glazbu; 

o razlikuju glazbene vrste i ţanrove; 

 

Treći ciklus (treće trogodište): Od glazbenih pokušaja k razumijevanju glazbe i  

                                             poznavanju njena razvoja 

 

U ovom je ciklusu naglasak na povijesti glazbe  od njezinih začetaka do suvremenih 

glazbenih pojava premda i ovdje učenici i dalje pjevaju, ponešto se bave i stvaralaštvom, 

ponešto i sviraju i, jasno, slušaju glazbu. 

 

Ciljevi i ishodi 

 

Na karaju ovog ciklusa učenici će znati: 

o odreĎen broj slovenskih  i drugih narodnih i umjetničkih pjesama; 

o znaju svirati na Orffovom instrumentariju jedan broj skladba; 

o poznaju skladbe različitih oblika i obiljeţja za vokalne, instrumentalne i vokalno-

instrumentalne sastave; 

o osnovne značajke glazbenoga razvoja u Sloveniji i šire te osnovna stilska obiljeţja 

pojedinih razdoblja; 

o neke domaće i strane stvaraoce i izvoĎače; 

o različite glazbene vrste i ţanrove; 

o glazbene oblike; 

o razlikuju apsolutnu glazbu od programske glazbe. 

 

Ako  izostavimo neke opće, ponešto deklarativne postavke, metodičke se smjernice svode  

na to da instrumentalni i pjevački program nastavnik posreduje kombinacijom  metode 

imitacije i glazbenoga zapisa. Poštuje se  načelo individualizacije. Učenike se uključuje u 

pjevanje i sviranje primjereno njihovim glazbenim sposobnostima. Donekle je slobodan u 

izboru repertoara. Potiče učenike na aktivno slušanje. U djelatnostima stvaralaštva povezuje 

glazbu s likovnim izrazom, tekstom, pokretom i plesom. Učitelji moraju upotrebljavati 

aktivne oblike nastavnog rada. 

***** 

Program je nastave glazbe u slovenskom  osnovnim općeobrazovnim školama postavljen 

prilično ambiciozno. On je popis lijepih ţelja od kojih, s obzirom na predviĎeno nastavno 

vrijeme, većina ne će biti ispunjena.  

Pogotovo se mnogo očekuje od glazbene nastave u razrednoj nastavi, koja jedina ima po 

dva sata tjedno. Kako su slovenske razredne učiteljice jednako slabo glazbeno školovane kao i 

hrvatske, od predviĎenog će programa malo toga biti ostvareno. 

 

 



Rojko, P. Glazbena nastava u općeobrazovnim školama u Europi, Tonovi, 47, 2006, 21 (1) 

 

Austrija
2
 

 

Glazba je vrlo bitan nastavni predmet u austrijskomu općeobrazovnom sustavu. Glazbena 

nastava postoji: 

   

1. na predškolskom stupnju (Vorschulstufe);  

2. u osnovnoj školi (Grundschule,  tj. Grundstufe I  - od 1. do 4. razreda); 

3.   u „višoj općeobrazovnoj školi“  (Allgemeinbildende höhere Schule, odnosno,  

      Hauptschule  - od 5. do 8. razreda). 

 

Ad 1. Na predškolskom stupnju glazba je sastavnica zanimanja djece, planira se kao  

Pjevanje i muziciranje (Singen und Musizieren) i Ritamsko-glazbeni odgoj, s okvirno 

dodijeljenim vremenom od jedan i pol sat tjedno. 

 

Ad 2 i 3. Na sljedećim je stupnjevima glazba postavljena kao samostalan predmet pod 

nazivom Glazbeni odgoj (Musikerziehung)  s razmjerno povoljnom satnicom i s potanko 

odreĎenim, dosta ambicioznim nastavnim sadrţajem.  

Glazba je kao nastavni predmet u općeobrazovnoj školi u Austriji postavljena kao 

samostalan predmet pod imenom glazbeni odgoj  i to na oba stupnja (u niţim i višim 

razredima općeobrazovne škole). Ne tretira se, dakle, kao dio nekog šireg kurikularnoga 

područja. 

Tri nastavna stupnja (predškolski, rani osnovnoškolski i viši osnovnoškolski) (vidi tablicu) 

tretiraju se kao samostalni ciklusi, premda postoji mogućnost  da se predškolski i ranoškolski 

glazbeni odgoj tretiraju kao jedna cjelina. Isto se tako mogu prva dva razreda osnovne škole 

tretirati kao zasebni razredi ili kao jedna cjelina. 

                                  

Predškolski stupanj   

 

Singen und Musizieren (Pjevanje i muziciranje)  

Rhythmisch-musikalische Erziehung (Ritamsko-

glazbeni odgoj)  

Osnovna škola (od 

1. do 4. razreda) 

Musikerziehung 

(Glazbeni odgoj)  

 

 

Obvezatno 

 

Razred 1. 2. 3. 4. Ukupno 

Sati tjedno 1 1 1 1  

Godišnje 35 35 35 35 140 

 

Neobvezatne vjeţbe (samostalno odlučivanje škole) 

 

Razred/sati 

tjedno 

1. 2. 3. 4. Ukupno 

Zborno pjevanje 2 2 2 2 280 

Sviranje 1 1 1 1 140 

Glazbeno  

oblikovanje 

2 2 2 2 280 

                                                 
2
 Izvori: Lehrplan der Volksschule, Erster Teil, Allgemeines Bildungsziel, Stand: September 

              2001. 

              Hauptschulen HS Lehrplan, Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

               (BGB 1. II  Nr. 134/2000) (BGB 1. II  Nr. 283/2003) 

              Lehrplan AHS,  Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (BGB . 

              II  Nr. 133/2000) 
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Godišnje 175 175 175 175 700 
 

Hauptschule (od 5. 

do 8. razreda), 

odnosno  

Allgemeinbildende 

höhere Schule 

(AHS) (od 5. do 8. 

razreda): 

Musikerziehung 

(Glazbeni odgoj) 

 

 

 

Obvezatno 

 

Razred 5. 6

. 

7. 8. Ukupn

o 

Sati tjedno 1 1 1 1  

Godišnje 3

5 

3

5 

3

5 

35 140 

 

Samostalno odlučivanje škole  

 

Razred 5. 6. 7. 8. Ukupno 

Sati tjedno 3 3 3 2  

Godišnje 10

5 

105 105 105 420 

 

 

U ranoj školskoj fazi, u fazi razredne nastave, predmet se naziva  glazbeni odgoj  i ima 

najmanje jedan sat tjedno. Broj sati tjedne nastave moţe se znatno povisiti,  do pet-šest sati 

tjedno. U odreĎivanju tjednog broja sati pa, primjereno tomu i sadrţaja predmeta, škole imaju 

vrlo široku samostalnost.  Škola koja maksimalno iskoristi tu mogućnost moţe  predvidjeti 

glazbeni odgoj  sa po jednim satom tjedno, zatim, zborno pjevanje (Chorgesang) do dva sata 

tjedno, sviranje (Spielmusik)  do jedan sat tjedno, i glazbeno oblikovanje (Musikalisches 

Gestalten) takoĎer do dva sata tjedno, ukupno dakle oko pet-šest sati.  

U višim razredima osnovne škole (Allgemeinbildende höhere Schule, odnosno Hauptschule 

(jednako 5., 6., 7. i 8. razredu naše osnovne škole), predmet se takoĎer naziva  Glazbeni odgoj  

s najmanje jedan sat tjedne nastave, ali mu se satnica - takoĎer zbog školske samostalnosti - 

moţe znatno povisiti, do tri sata  tjedno. 

 

Ciljevi predmeta  

 

Glazbeni je odgoj u austrijskoj osnovnoj školi postavljen  više na logici struke nego na 

logici cilja, tj. cilj je predmeta omogućiti učenicima da se aktivno bave glazbom, a ne (toliko) 

da upoznaju glazbu kao (ostvarenu) umjetnost. Kad bi se ostalo na „goloj“ satnici od jednog 

sata tjedno, onda takav program ne bi bio realan jer se u tako malo vremena ne mogu svladati 

svi predviĎeni sadrţaji. Drugim riječima za  ostvarenje predviĎenoga glazbenog nastavnog 

programa nuţno je da škole samostalno povise broj tjednih sati nastave glazbe. 

 

Osnovna škola (od 1. do 4. razreda) 
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Opći ciljevi predmeta 

 

Glazbeni odgoj ima zadatak da,  vodeći računa o akustičko-glazbenoj okolini i 

posebnostima svakoga djeteta, djecu uvede u  pjevanje, muziciranje, svjesno slušanje glazbe, 

kretanje na glazbu  i u kreativno glazbeno oblikovanje. 

  Glazbeni odgoj   mora djeci omogućiti da doţive radost, obogaćenje i uzbuĎenje 

glazbom današnjosti i prošlosti. 

Polazeći od aktivnog bavljenja glazbom, glazbeni odgoj mora djeci dati osnovne obavijesti 

i znanja o glazbi te razviti razumijevanje za glazbu kao oblik umjetničkoga izraza. 

  Glazbene aktivnosti povoljno djeluju na razvoj osobnosti. Polazeći od individualnih 

dispozicija i sposobnosti školskih početnika, potrebno je, stoga,  smišljenim povezivanjem 

sadrţaja i vjeţba posebice poticati: 

o sposobnost doţivljavanja i izraţavanja ciljanom upotrebom glasa, instrumenta i pokreta; 

o govorne sposobnosti, posredstvom oblikovanja govora, zvučnih pokusa s govornim i 

pjevnim glasom, te, opisa slušnih utisaka; 

o sposobnost opaţanja i koncentracije jačanjem slušne sposobnosti i sposobnosti 

razlikovanja akustično-glazbenih dojmova; 

o sposobnost kritičkog i tolerantnog ophoĎenja s glazbenom okolinom obradbom 

obavijesti i usvajanjem znanja o  glazbi i glazbenom ţivotu 

o sposobnost poštovanja drugoga i skupine pri zajedničkom muziciranju, 

o koordinaciju pokreta posredstvom slobodnog  i vezanog kretanja na glazbu; 

o spremnost za sudjelovanje u izvanškolskim glazbenim aktivnostima, stjecanjem 

potrebnih vještina. 

 

Posebni ciljevi  

 

Pjevanje 

Zajedno pjevati jednoglasne pjesme ritamski i melodijski točno; razumjeti sadrţaj teksta; 

jasno i razumljivo izgovarati tekst; shvaćati jednostavna melodijska kretanja i nizove tonova, 

prepoznati ih na notnoj slici i slijediti notnu sliku  pri pjevanju. 

 

Muziciranje: 

Moći se  ispravno sluţiti instrumentima kao što su mali bubnjevi, štapići i sl.; svirati u 

mjeri i ritmu; shvaćati i svirati jednostavne tonske nizove i ritmove (s notama i bez njih). 

 

Slušanje 

Prepoznavati, imenovati i oponašati  zvukove i šumove iz okoline i prenijeti ih u grafičke 

znakove; prepoznati i imenovati po zvuku neke instrumente; primati glazbu iz okoline i o njoj 

oblikovati mišljenje. 

 

Kretanje na glazbu 

U zajedničkom djelovanju glazbe i kretanja steći svijest o vlastitom tijelu, iskustvo 

vremena i prostora; pronalaţenje oblika; pronalaţenje pokreta na glazbu; izvesti zadane 

pokrete na glazbu. 
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Predmetna nastava (od 5. do 8. razreda) 

 

Opći ciljevi  

 

Orijentacijom na vlastitu glazbenu djelatnost učenika, glazbena nastava mora omogućiti  

samostalno, razvojno bavljenje glazbom, vodeći računa o dobnim specifičnostima, 

aktualnosti, kulturnoj tradiciji i bliskosti stvarnom ţivotu. To se mora dogoditi u aktivnom 

suočavanju sa što je moguće više glazbenih područja, epoha i izraţajnih oblika. Pritom će  

svoje proširenje i diferencijaciju doţivjeti sposobnost estetskog opaţanja, snaga predočavanja, 

sposobnost izraţavanja i mašta. 

Polazeći od predznanja učenika, treba sustavno dalje graditi i razvijati njihove glazbene 

vještine. U tijeku četverogodišnje nastave treba razviti i učvrstiti repertoar pjesama, plesova i 

slušnih primjera. Bavljenje glazbom poticat će razvoj sposobnosti koncentracije, spremnost za 

učinkovitost, autodisciplinu, sposobnost za zajednički rad, te komunikativnost  i toleranciju. 

Posredstvom povezanosti s drugim predmetima treba prepoznati umreţenje glazbe u 

svakodnevni ţivot i spoznati društveno značenje glazbe. Tomu pripada i iskustvo i znanje o 

psihičkim, fizičkim, socijalnim, manipulirajućim i terapeutskim djelovanjima glazbe i njezine 

upotrebe. 

Treba odgojiti kritičnost i vrednovanje glazbenih dogaĎanja i umjetničkih ostvarenja 

razvijanjem sposobnosti verbalnog stručnog  izraţavanja o tome. Glazbu treba prepoznavati 

kao čimbenik pojedinačnog oblikovanja ţivota, ali i kao mogućnost u izboru zanimanja. 

Treba steći uvid u uzajamno djelovanje glazbe i gospodarstva na osnovau regionalnih i 

nadregionalnih datosti. 

Posebno mjesto zauzima osvještavanje austrijskoga glazbenog identiteta u povijesnom, 

regionalnom i internacionalnom kontekstu.  

 

Doprinos glazbe drugim zadacima škole, odnosno  

povezanost glazbe s drugim predmetima i područjima 

 

Glazbena nastava mora voditi računa o sljedećim kontekstima: 

o glazba kao sastavnica kulta i religije; 

o religija i pogled na svijet kao impuls skladateljima za stvaranje glazbe; 

o glazba kao neverbalan, vrijednosni jezik koji djeluje na opaţanje, vitalnost, 

raspoloţenje, ozračje, osjećaj zajedništva, pripadnosti; 

o glazba kao ogledalo i kao oblikovateljica ţivotnog osjećaja i duha vremena. 

 

Jezik i komunikacija 

Mogućnost sporazumijevanja posredstvom i izvan jezika; oblikovanje teksta glazbenim 

sredstvima; umjetničko i fiziološko suočavanje s vlastitim glasom; stručno izraţavanje o 

glazbi; multikulturalno razumijevanje; djelovanje medija. 

 

Čovjek i gospodarstvo 

 

Glazba kao odraz društva; kultura mladih; kritičko konzumentsko ponašanje; smislena 

organizacija slobodnoga vremena; društveno ponašanje i doţivljavanje u području kulture;  

razumijevanje za umjetnički ţivot; glazba kao čimbenik gospodarstva; Austrija  zemlja 

glazbe; glazba kao zanimanje;  razvoj kulturnog razumijevanja posredstvom tolerancije i 

kritičnosti; kreativno ophoĎenje s novim medijima; odgoj za točnost. 
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Priroda i tehnika 

 

Akustika i nauk o instrumentima;  fiziološka podloga sluha i glasa; analitičke i kreativne 

strategije rješavanja problema 

 

Zdravlje i kretanje 

Umjetnička sastavnica kretanja; školovanje motorike; osvještavanje povezanosti i 

dinamike prostora-vremena; umreţenost obiju moţdanih hemisfera; muzikoterapijski 

postupci; smirenje, uvod u dobro raspoloţenje; stimulacija i izoštravanje  osjeta; proširenje 

opaţaja; spremnost za izdrţljivost; koncentracija i autodisciplina; doprinos pozitivnom 

odnosu prema ţivotu. 

  

Stvaralaštvo i oblikovanje 

Izvoditeljska umijeća, stvaralaštvo i improvizacija pjevanjem muziciranjem, kretanjem, 

oblikovanjem; razvoj mašte, spontanosti i kreativnosti - pojedinačno i zajednički; neverbalna 

komunikacija; emocionalna inteligencija - emocionalno poistovjećenje s glazbom. 

 

Posebni ciljevi  

 

Pjevanje: 

Na ovom stupnju treba teţiti tomu da se ritamski i melodijski točno pjevaju jednoglasne  i 

višeglasne pjesme; razumijevanje teksta; jasno i razumljivo izgovaranje teksta; shvaćanje 

melodijskih odlomaka i tonskih nizova, njihovo prepoznavanje na notnoj slici i, po 

mogućnosti, pjevanje iz nota; usvajanje osnovnih glazbenih pojmova. 

 

Muziciranje:  

Diferenciranija upotreba instrumenata, istraţivanje novih zvučnih mogućnosti. Pratiti takt i 

ritam. Shvaćati i  svirati ritamske i tonske nizove  s notama i bez njih. Usvojiti osnovne 

glazbene pojmove. 

 

Slušanje  

Prepoznavati i imenovati glasove i instrumente. Čuti promjene tijekom glazbenoga 

primjera. Opisivati djelovanje slušnih dojmova. Odrediti funkcionalna područja glazbe. 

Slušne dojmove prenijeti u grafičke znakove. Upoznati skladatelje i njihova djela na 

egzemplarnim primjerima. Usvojiti i imenovati osnovne glazbene pojmove. 

 

Kretanje na glazbu 

Uz djelatnosti iz ranijeg razdoblja, ovdje se očekuje da se pokreti pretvore u glazbu i da se 

usvoje osnovni glazbeni pojmovi. 

 

Posebni se ciljevi  mogu vidjeti iz popisa nastavnoga sadrţaja (bilo bi preopširno da ga 

ovdje navodimo), pa se sumarno moţe zaključiti da se od glazbenog odgoja očekuje: 

o da će se vrlo intenzivno njegovati pjevanje: jednoglasno i višeglasno; da će se pjevati 

različite pjesme: vlastite narodne, narodne pjesme drugih naroda, prigodne pjesme, 

himne, pjesme velikih skladatelja, pjesme koje su stvorili sami učenici i sl.; 

o da će se vrlo intenzivno njegovati muziciranje na jednostavnim školskim, dječjim 

instrumentima (udaraljke iz Orffove zbirke); 

o da će se slušati glazba  i to vrlo različiti primjeri različite glazbe; 

o da će se njegovati kretanje na glazbu; 

o da će se njegovati i dječje glazbeno stvaralaštvo; 
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o da će se odreĎena, premda, čini se,  ne pretjerana pozornost posvetiti i glazbenom 

opismenjivanju 

 

   Poseban su primjer u Austriji tzv. Musikhauptschulen. Kao što se moţe vidjeti u 

gornjoj tablici,  Haupschule je ono što su u nas 5., 6., 7. i 8. razred. Musikhauptschulen  su, 

prema tome, viši razredi osnovne škole s pojačanom  nastavom glazbe s ovom satnicom: 

 

 

 

 

U tim školama, koje su neka vrsta glazbene škole, njeguju se sve one glazbene djelatnosti 

koje se mogu susresti u glazbenoj nastavi u „običnim“ školama, samo što je to sad osnovaitije, 

bogatije i nešto stručnije. Nastavna su područja prema tomu:  

o vokalno muziciranje u razredu i u ansamblima,  

o instrumentalno muziciranje u razredu i u ansamblima, 

o kretanje, 

o slušanje, 

o stjecanje osnovanih glazbenih znanja 

 Posebna se pozornost posvećuje Instrumentu. Nastava je instrumenata skupna, ali 

nastavnici moraju unutar toga traţiti i mogućnosti za individualizaciju. Premda imaju neke 

sličnosti s hrvatskim glazbenim školama, to ipak nisu takve glazbene škole, nego škole koje 

sluţe obogaćenju kulturnog ţivota mjesta i regije, ali mogu pridonijeti i izboru glazbenoga 

zanimanja u koje one same ne vode. Učenik koji bi ţelio glazbu shvatiti kao budući poziv, 

morat će uzeti privatnu nastavu iz instrumenta 

 

   One škole u Austriji koje uspijevaju povisiti broj sati glazbene nastave, imaju dobru 

nastavu glazbe. One druge, one koje ostaju na „minimalnoj“ satnici, gube se u istomu onom 

jalovu svaštarstvu kakvo smo imali i mi u hrvatskim školama prije uvoĎenja HNOS-a, unatoč 

tomu što su im nastavni programi – na papiru – vrlo bogati i opširni. 

 

MaĎarska
3
 

 

Obvezatno školovanje u MaĎarskoj odnedavna traje do završetka srednje škole, tj. do 18. 

godine ţivota. 

Glazba se u školi pod imenom glazba u maĎarskom školskom sustavu uči: 

  

1.   na predškolskom stupnju;  

2.   u ranijoj školskoj fazi koja traje četiri godine (razreda) i obuhvaća djecu od šeste do 

desete godine ţivota; 

3. na  niţem srednjem stupnju koji  se proteţe na sljedeća četiri razreda, tj. na dob djece   

     od  desete do četrnaeste godine ţivota;  

4.  na  gornjem srednjem stupnju,  koji obuhvaća djecu i mlade u dobi od 14. do 18./19. 

     godine ţivota.   

 

Ad 1. Glazba je u vrtićima sastavnica zanimanja djece i uglavnom se  smatra igrom. 

 

                                                 
3
 Izvor: Qualifications and Curriculum Authority international Review of Curriculum and Assessment 

             Frameworks Archive 

             Framework Curricula for Primry Education, Dinasztia Publishing Company Budapest 2000 

 

Razred 5. 6. 7.  8. 

Sati 7 6 5 5 
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Ad 2.,3. i 4. Na sljedećim je stupnjevima glazba postavljena kao samostalan predmet  s 

odreĎenom satnicom po godinama školovanja i s potanko odreĎenim nastavnim sadrţajem 

Glazbena  je nastava  postavljena  i u razrednoj nastavi i u višim razredima osmogodišnjeg 

ciklusa na jednakoj koncepcijskoj osnovi, pa se moţe govoriti o jednom a ne, moţda, o dvama 

ciklusima.  Na oba stupnja osnovu glazbene nastave čine četiri ključne djelatnosti. To su:  

o pjevanje 

o slušanje glazbe 

o glazbeno opismenjivanje i 

o improvizacija (dječje glazbeno stvaralaštvo). 

Nastavni je model u svih osam razreda isti pa se moţe smatrati da je nastava glazbe 

zamišljena kao stalan proces učenja i vjeţbanja u komu je svaki idući razred stuba više u tom 

razvoju.   

Satnica je u nastavnom planu iskazana kao godišnji broj sati: 

 

Razred 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno 

Sati 

godišnje   

37 37 74 56 3

7 

3

7 

3

7 

3

7 

352 

 

Glazba ima, otprilike, dva sata u trećem te sat i pol u četvrtom razredu. U svim ostalim 

razredima ima po jedan sat tjedno. 

U ranoj školskoj fazi (u fazi razredne nastave) predmet se naziva glazba ili pjevanje i 

glazba u pravilu ima jedan do dva sata tjedno, odnosno, otprilike od 37 do 76   na godinu. 

Na niţemu srednjem stupnju (5.,6., 7. i 8. razredi naše osnovne škole), predmet se takoĎer 

naziva glazba  ili  pjevanje i  glazba i ima jedan sat tjedno. 

Glazbe  ima i u nastavnom programu sljedećega, gornjega srednjeg stupnja, ali samo u 

prvjm dvama razredima i to sa po jednim satom tjedno. 

 

Ciljevi  

 

U dokumentu  Framework Curricula for Primary Education (Dinasztia Publishing 

Company Budapest 2000) ciljevi predmeta navode se posebno za svako od triju spomenutih  

razdoblja. 

 

Razredna nastava (od 1. do 4. razreda - dob djece 6-10 god.) 

 

Opći ciljevi predmeta 

 

o Učenje glazbe ima veliku ulogu u oblikovanju emocija, intelekta i karaktera djece. 

Glazba budi radost, oduševljenje i smirenje. Bogat emocionalni naboj unapreĎuje razvoj 

mašte, oblikuje ukus, razvija pozitivan odnos prema drugim ljudima, drugim 

zajednicama i drugim kulturama. 

o U nastavi glazbe razvija se ljubav prema glazbi slušanjem i razumijevanjem odreĎenih 

skladba. 

o Neograničeno stvaralačko ozračje, razigranost, opuštenost koja dolazi iz glazbenoga 

iskustva, pozitivan odnos učenika prema učitelju – sve je to nenadomjestivo i prijeko 

potrebno.  

o Zajedničko pjevanje i ples pruţa priliku za razvoj zajedništva  koju je teško zamijeniti 

bilo čime drugim.  

o Kretanje na glazbu i, uopće, ritamska umijeća, uspostavljaju  i jačaju usklaĎeno 

kretanje, lijepo drţanje, ispravno disanje i dobru tjelesnu izdrţljivost.  
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o Usvajanje pjevačke kulture, glazbeno izraţavanje emocija  i karaktera u skladu sa 

sadrţajem teksta, obogaćuju izvoditeljska umijeća.  

o Folklorna tradicija, narodni običaji i neposredno glazbeno okruţenje imaju ključnu 

ulogu  u razvoju  ljubavi za glazbu i za učenje materinjega glazbenog jezika.
4
 

o Glazbeno pamćenje, poboljšanje unutarnjeg sluha, svladavanje glazbenih znanja, sve to 

čini  uvjete za razigranu kreaciju i glazbenu improvizaciju. Dječje pjevanje pred 

drugima pruţa mogućnost za razvoj pojedinačnih talenata, za ispravno 

samoprocjenjivanje te za razvoj nadarenosti djece s posebnim sposobnostima. 

o Upotreba instrumenata poboljšava  slušanje, a moţe biti i poticaj za kasnije intenzivnije 

bavljenje instrumentom. 

o Slušanje glazbe jest  sredstvo razvijanja auditivnih receptivnih vještina, što je vaţan dio 

djetetova iskustva svijeta. 

 

 

Posebni ciljevi  

 

Zadaci pjevanja 

o oblikovati dječji glas i uspostaviti kulturu pjevanja; 

o razviti homogeno i ugodno pjevanje skupine s ispravnim disanjem, jasnim izgovorom; 

ispravnom artikulacijom, s jasnim zapjevom i točnim završetkom pjevanja; 

o izvoditi igre s pjevanjem. 

 

Zadaci slušanja glazbe 

o poboljšati slušanje i osjećj za  ritam, osjećaj za tempa i dinamiku posredstvom naučenih 

pjesama; 

o uspostavljanje unutarnjeg slušanja, govorne, vizualne i motoričke ekspresije glazbenih 

iskustava; 

o razumijevanje i identifikacija glazbenih komada, razlikovanje ljudskih glasova i 

instrumenata. 

 

Predmetna nastava (od 5. do 8. razreda , dob 10/11- 14 god.) 

 

Opći ciljevi  

 

o odgojiti društvo koje će se aktivno baviti glazbom te odgojiti slušatelje koji će voljeti i 

razumjeti glazbu; 

o usvojiti glazbenu pismenost; 

o uvesti domaću i opću glazbenu kulturu; 

o razviti vještine umjetničkog izraţavanja i stvaranje potrebe za glazbom u svakidašnjici; 

o pjevanjem i slušanjem glazbenih komada razvija se svjesnost o estetskoj vrijednosti 

glazbe i stječe uvjerenje da glazba ima fundamentalnu vrijednost u ljudskom ţivotu; 

o stvoriti sveobuhvatnu sliku o maĎarskoj i svjetskog glazbenoj realnosti; 

o slušanjem glazbe razviti povijesnu i moralnu svijest 

o učenje glazbenih znakova nije samo sebi svrha: čitanje i pisanje glazbe potiče glazbenu 

maštu i pomaţe razumijevanju glazbe; 

o razviti ljubav za glazbu i naviku slušanja kao podlogu za razvoj glazbenoga ukusa. 

 

Posebni ciljevi  

                                                 
4
 Izraz: Materinji glazbeni jezik maĎarska je specifičnost, a dolazi od Z. Kodályja, koji je mislio da narodna 

glazba čini osnova materinjega glazbenog jezika jednako kao što je to slučaj s govorom i jezikom. 
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Pjevanje 

o izraţajno pjevanje pruţa zadovoljstvo, razvija autoekspresiju; 

o individualno i kolektivno pjevanje; 

o pjevanje maĎarskih pjesama i pjesama mnogobrojnih narodnih manjina. 

 

Slušanje 

o sluţi poboljšanju osjećaja za tonalitet, slušanje melodije, tona, osjećaja za ritam  i 

tempo, osjećaja  za dinamiku i oblik; 

o slušanjem se uočavaju i ostali glazbeni elementi i pojave; 

o razvija se glazbeno pamćenje. 

 

Glazbeno čitanje i pisanje 

o identificirati tonalitet (do 2# i 2b) pentakordnih i heksakordnih pjesama; 

o prepoznavati intervale; 

o identificirati  i zapisati ritam i mjeru; 

o zapisati jednostavnije melodije; 

o naučiti glazbenu abecedu. 

 

Razumijevanje glazbe 

o poboljšati razumijevanje glazbe i općenitije, osjećaj za glazbu; 

o prepoznavanje i razlikovanje glazbenih oblika, vrsta i ţanrova; 

o razviti sposobnost interpretacije sredstava glazbene komunikacije: tempa, dinamike, 

tonaliteta, harmonije, karaktera; 

o moći prepoznati  instrumente prema zvuku. 

 

Evaluacija 

 

Učenikov se uspjeh evaluira  na osnovi jasno postavljenih pretpostavka  za prijelaz u 

sljedeći razred. Takve se pretpostavke navode na kraju svakog razreda (osim prvoga: uz 

pripadnu napomenu da se prvi i drugi razred smatraju „jedinstvenim stupnjem razvoja“) 

Uvjeti su za ulazak u treći razred, npr., sljedeći: 

 

Pjevanje 

o pjevanje 20 maĎarskih narodnih pjesama, brojalica  i narodnih igara i skladanih 

pjesama, i to kolektivno; 

o poznavanje igara vezanih uz dječje pjesme; 

o poznavanje naučenih narodnih običaja; 

o izraţajno pjevanje; 

o pjevanje uz hodanje u ritmu  i euritmičku pulsaciju; 

o kooperacija u kolektivnom pjevanju i narodnim plesovima; 

o kolektivno pjevanje melodijskih motiva solmizacijom uz fonomimičke znakove 

 

Slušanje glazbe 

o prepoznavanje vokalnih i instrumentalnih tonova; 

o razlikovanje tonova gudačkih instrumenata. 

 

Improvizacija 

o ispjevati vlastito ime (ritamski i melodijski). 
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Glazbeno čitanje i pisanje 

o prepoznavanje naučenih ritamskih vrijednosti; 

o poznavanje notnoga crtovlja; 

o čitanje i pisanje ritma pjesme i pentatonskih odnosa uz nastavnikovo vodstvo. 

 

Liste takvih, konkretnih zahtjeva daju  se, kao što je rečeno, nakon svakog razreda, kao 

potrebne pretpostavke za nastavak učenja u sljedećem razredu. 

 

******** 

 

Osnovna sadrţajna karakteristika glazbenog kurikuluma za maĎarske općeobrazovne škole 

jest naglasak na glazbeno opismenjivanje. Takav model nastao je u okviru tzv. Kodályjeve 

glazbene pedagogije kad je glazbena nastava u općeobrazovnoj školi imala znatno povoljniju 

satnicu. S prikazanom satnicom, taj je model nestvaran i neostvariv te stoga i zastario jer 

stavlja naglasak na (neostvarive) stručne glazbene vještine, a  zapostavlja (stvarno, premda ne 

i deklarativno) kulturni aspekt glazbe. 

 

 

Njemačka
5
 

 

Školski sustav u Njemačkoj, ne uključujući studij na sveučilištu, razlikuje četiri stupnja ili 

faze: 

 

1. predobvezatni stupanj, dob 3 – 6 g., 

2. primarni stupanj, dob 6 – 10 (ili 12) g., 

3. niţi sekundarni stupanj, dob 10 (12) – 15/16 g., 

4. viši sekundarni stupanj, dob 15/16  –  18/19 g. 

 

Ovdje ćemo prikazati samo primarni stupanj, dob 6 – 10 g., tj.  osnovnu školu 

(Grundschule), koja je otprilike jednaka razrednoj nastavi u Hrvatskoj (jer se sustav ponešto 

reformira pa nije poznato kako će u konačnici izgledati). 

Predmet pod nazivom glazba (Musik) uglavnom je koncipiran na modelu tzv. aktivnog 

muziciranja. Učenici će pjevati, svirati i „skladati” glazbu. Da bi se to moglo ostvariti 

potrebno je, dakako, upoznati notno pismo, pa se i to predviĎa.  Kako se predviĎa  i slušanje i 

upoznavanje glazbe,  ipak nije riječ o čistom modelu aktivnoga muziciranja, nego o 

kombiniranom modelu s preteţitim naglaskom na aktivno muziciranje.  

 

Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi  

 

Autori nastavnoga programa ne govore o ciljevima, nego o zadacima (Aufgaben) predmeta 

koji se  - za potrebe ovog prikaza – mogu uvjetno podijeliti na opće  i posebne. 

 

Opći su zadaci glazbene nastave u osnovnoj školi ovi: 

o poticati radost  i zanimanje učenika za glazbu; 

                                                 
5
 Izvor: Qualifications and Curriculum Authority. International Review of Curriculum an Assessment. (QCA) 

             Richtlinien und Lehrpläne zur Erprobung für die Grundschule  in Nordrhein-Westfalen. Ministerium für  

             Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen, 2003. 
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o razvijati njihove muzikalne sposobnosti percipiranja, doţivljavanja i izraţavanja; 

o razvijati njihove glazbene kompetencije. 

 

Posebni ciljevi 

 

Da bi se postiglo ono što je odreĎeno općim ciljevima, nastava glazbe  razvija u učenika 

sposobnosti i vještine, znanja, stajališta i drţanje u ovim područjima: „izvoĎenje glazbe,”  

„slušanje glazbe,”  „preoblikovanje glazbe.” Osim i izvan toga, glazbena nastava jača dječju 

osobnost i formira kompetencije, kao i mogućnost uţivljavanja, kreativnost, sposobnost 

koncentracije i motivacije, te sposobnosti komunikacije i rada u timu. 

 

Sposobnosti i vještine 

 

Sposobnosti u područjima „izvoĎenje glazbe,”  „slušanje glazbe,” i „preoblikovanje 

glazbe” odnose se prije svega na: 

o diferencijaciju sposobnosti opaţanja, koja djeluje protivno jednostranosti slušanih 

navika; 

o mnogostrano, ţivo, radosno glazbeno ophoĎenje s instrumentima; 

o razvoj sposobnosti glazbenog doţivljavanja i izraţavanja; 

o sposobnost promišljanja glazbe. 

  

Znanja 

Znanja se stječu u povezanosti s glazbenim djelovanjem i glazbenim iskustvima. Tomu 

pripadaju: 

o znanja o raznolikosti glazbe u vlastitoj kulturi, kao i u stranim kulturama; 

o elementarna glazbeno-teorijska  znanja; 

o osnovni uvidi u značenje i djelovanje glazbe. 

 

Stajališta i ponašanja 

Zadatak je glazbene nastave prije svega: 

o buditi, graditi i razvijati  zanimanje učenika za „glazbeno djelovanje,” za „slušanje 

glazbe”  i  za „glazbeno preoblikovanje;” 

o stvarati prostor za  „šutnju,” za koncentraciju na glazbu, za svjesno  slušanje i 

osluškivanje, za opaţanje, ali i za opuštanje; 

o poticati spremnost za znatiţeljno i  tolerantno susretanje s glazbenom raznolikošću; 

o graditi sposobnost orijentacije te kritičku sposobnost u ophoĎenju s glazbenom 

ponudom glazbene okoline. 

 

Učenje i poučavanje 

Ove upute sadrţavaju tvrdnje o uspješnim oblicima učenja u osnovnoj školi. Pored toga 

potrebno je  u glazbenoj nastavi stvarati posebne situacije učenja koje: 

o omogućuju pojedinačno  i skupno muziciranje glasom i instrumentima kao i 

preoblikovanje glazbe; 

o objašnjavaju potrebu za vjeţbanjem i obavještavaju o uspjehu; 

o omogućuju zajedničko djelovanje kognitivnih, emocionalnih i motoričkih kompetencija; 

o vode glazbenom razumijevanju; 

o stvaraju slušno znanje zasnovano na aktivnom muziciranju; 
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o dopuštaju nastajanje pitanja i potiču rješavanje glazbenih problema; 

o utječu na sustavno glazbeno učenje; 

o stvaraju prostor za vlastito glazbeno otkrivanje (improvizaciju). 

 

Načela oblikovanja nastave 

Ţivotni je svijet učenika u velikoj  mjeri odreĎen medijski posredovanom glazbom; samo 

se malo njih glazbom aktivno bavi. Stoga glazbena nastava ima zadatak osloniti se na  

različite glazbene sposobnosti, pojedinačne nadarenosti i iskustva učenika te ih privoditi 

aktivnom muziciranju, razumijevanju glazbe i glazbenom uţivanju. Nastava mora pritom 

voditi računa o različitim sklonostima i zanimanjima djevojaka i mladića. 

Tomu pripada i to da se u nastavu uklope i instrumentalne, vokalne, plesne i druge 

sposobnosti i umijeća te da se vlastita glazbena djelatnost učenika protegne i izvan škole. 

Napori u vezi s diferencijacijom  sposobnosti opaţanja i orijentacije u velikom mnoštvu  

glazbe moraju uzeti u obzir glazbenu stvarnost i slušne navike učenika i na njima graditi dalje. 

„Njihova” se glazba mora prihvatiti upravo zato što se oni s njome identificiraju. Glazba je 

vrlo djelotvoran oblik meĎuljudskog razumijevanja, koje se moţe ostvariti i bez jezika. U 

glazbi imaju osobitu priliku i učenici s govornim poteškoćama jer će u „glazbenoj aktivnosti,” 

u  „slušanju glazbe” i  „preoblikovanju glazbe” moći izraziti sebe  i uspješno se uklopiti  u 

društvo i tako doći do samopotvrĎivanja. Na taj način glazba daje vrlo velik prilog razvoju 

osobnosti, socijalnom i kulturnom učenju. 

Razumijevanju glazbe pripadaju i znanja osnovnih glazbenih pojmova, kao i osnovno 

ophoĎenje s različitim notacijama. Stručni jezik i ophoĎenje s notama uvijek stoje  u vezi sa 

zvučećom glazbom.  

Glazbena nastava iskorištava mogućnosti informacijskih i komunikacijskih tehnologija, 

koje su mediji stvaranja informacija i individualiziranog učenja.  UvoĎenje glazbeno 

specifičnih softvera opravdano je ako oni potpomaţu prokušane nastavne i odgojne koncepte i 

ako pogoduju zahtjevima didaktike i metodike osnovnoškolske nastave. 

Namjere, sadrţaji i metode glazbene nastave mogu se povezati s onima drugih predmeta. 

Glazba ima čvrsto mjesto u ţivotu škole (npr. dnevno pjevanje i muziciranje, redovito 

izvoĎenje  nastavnih rezultata, pjevanje i sviranje povezano uz godišnja doba i svečanosti, 

ponuda razrednih i preko razrednih radnih zajednica kao što su zbor, ples, sviranje). 

U okviru interkulturnog odgoja obraĎivat će se – u obliku zajedničkog pjevanja, 

muziciranja i plesanja – glazba susjednih  zemalja prije svega, onih iz kojih su učenici-

imigranti. Pritom naročito značenje imaju veze s nastavom jezika. 

Popis pjesama u nekoj školi omogućuje da  svi učenici u školi svladaju i njeguju zajednički  

repertoar pjesama iz različitih regija,  područja ţivota i da te pjesme uvijek iznova pjevaju. 

Popis pjesama čini školski plan rada. 

Predmet glazba daje svoj  prilog pri otvaranju škole kad se rabe datosti specifične  za 

mjesto (npr. kontakti s dječjim vrtićima, drugim školama, glazbenicima, muzejima, 

društvima, mjesnom  tradicijom, svečanostima.) 

 

Područja u predmetu glazbene nastave 

  

Predmetna su  područja: 

o muziciranje, 

o slušanje glazbe, 

o glazbeno preoblikovanje. 
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U kompleksnijim se situacijama učenja tri  spomenuta područja dopunjuju aspektom 

„glazbenog razumijevanja.” 

 

Muziciranje 

Muziciranje glasom 

Usvajanje pjesama u prvom razredu ima izvanredno veliku ulogu. Svakodnevnim se 

pjevanjem učenici  uvode u dalje mogućnosti muziciranja. Prikladnim vjeţbama za glas, 

učenici odjednom otkrivaju mogućnosti vlastita govornog i pijevnog glasa. Za kreativnu 

upotrebu glasa preporučaju se igre glasom. U drugom se razredu proširuje repertoar pjesama 

uz stalnu brigu o dječjem glasu. U 3. i 4. razredu dolaze kompleksnije pjesme i komadi. Cilj je 

i stvaranje vlastitih pjesama. Razvoj glasa jedan je od bitnih zadataka. 

 

Što se sve radi pjevanjem: 

o pjesme iz vrtića, 

o pjevanje napamet, 

o pjesme različite tematike u vezi s godišnjim dobima, svečanostima, 

o pjesme iz drugih zemalja, 

o snimanje pjesama i kritičko razmatranje, 

o artikulirano i čisto pjevanje, 

o pjevanje lagano i bez napetosti, 

o sigurno pjevanje višeglasja, 

o pjesmama izmišljati scene, priče, 

o improvizirati glasom (brojalice /Zungenbrecher/)… itd. 

 

Muziciranje instrumentima 

o tjelesna instrumenti, 

o materijali i predmeti iz okoline, 

o instrumenti vlastite izrade, 

o tradicionalni instrumenti, 

o instrumenti iz stranih kultura, 

o elektronički instrumenti, 

o pratnja pjesama, ili drugih glazbenih komada, improvizacija, 

o uvoĎenje notnih znakova već u 1. i 2. razredu . 

 

Slušanje glazbe 

U svim područjima predmeta ima veliku ulogu, napose kad je riječ o glazbi koju ne mogu 

sami izvesti. Ponuda mora biti raznolika: pop, jazz, klasika, nova glazba, glazba drugih 

naroda itd. 

Slušanje je glazbe kompleksan proces, koji se mora metodički svesrdno pomagati. 

 

Preoblikovanje glazbe 

Učenici doţivljavaju glazbu cjelovito u povezanosti s drugim područjima izraţavanja. 

„Pretvaranje glazbe” omogućuje, povezivanjem s gestikom, mimikom, govorom, pokretom, 

plesom, pozornicom, slikama, primjeren pristup i diferencirane načine doţivljavanja. Tu se 

doţivljavaju emocionalni i komunikacijski aspekti glazbe.  

 

Mogućnosti: 
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- kretanje na glazbu, insceniranje glazbe, slikanje glazbe, slike pretvoriti u glazbu, 

odreĎivanje ugoĎaja, itd. 

 

Glazbeno razumijevanje 

Kako grafička, tako se od samog početka moţe upotrebljavati i tradicionalna notacija. Prva 

će se upotrebljavati pri slušanju, druga pri pjevanju. Pri razgovorima o glazbi uvodit će se 

glazbeni pojmovi. 

 

Evaluacija 

Zbog vrlo kompleksnih zahtjeva koji se postavljaju pred učenike, preporučuje  se 

usmjereno promatranje kroz tijekom duţeg vremenskog razdoblja kako bi se bolje prepoznali 

pojedinačni dometi učenika.  

 

Mjerila za vrednovanje su ova: 

o eksperimentiranje glasom i instrumentom; 

o kreativna upotreba glazbenih predznanja; 

o samostalno razvijanje kretnja, koordinacija kompleksnih kretnja; 

o razlikovanje glazbenih komada, 

o sposobnost suradnje s drugima u glazbenim aktivnostima; 

o praktični doprinosi u glazbenim aktivnostima; 

o komunikacijska i refleksivna kompetencija o procesima i produktima oblikovanja. 

 

Obvezujući zahtjevi nakon 4. razreda 

 

Sposobnosti i vještine 

o pjevati u jednostavnijem višeglasju; 

o pjesme koje se pjevaju, te igre s pjevanjem pratiti na instrumentu; 

o oblikovati govorne i zvučne igre; 

o predloţiti notiranje glazbenih dogaĎaja i preoblikovati glazbu 

o komentirati glazbu; 

o kretati se na glazbu, igrati se scenskih prikaza  glazbe; 

o slike pretvoriti u glazbu, izmisliti tekst na glazbu. 

 

Znanja 

o poznavati odreĎen broj različitih, primjerenih pjesama, prije svega pjesmama sa školske 

liste; 

o poznavati udaraljke, puhačke i ţičane instrumente; 

o poznavati glazbene primjere iz različitih ţanrova od nekad i danas, iz popularne i iz 

koncertne glazbe; 

o poznavati najjednostavnija oblikovna načela; 

o poznavati plesove i druge oblike preoblikovanja glazbe, 

o poznavati elementarne pojmove glazbenog nazivlja te znati  različite oblike notacije; 

o poznavati glazbeno okruţenje u kojemu ţivi škola. 

 

Stajališta 

o razvijati radost u pjevanju i sviranju različite glazbene ponude; 

o sa znatiţeljom i zanimanjem pristupati različitim stilovima, epohama i kulturama; 

o prepoznavati i upotrebljavati glazbu kao sredstvo sporazumijevanja meĎu ljudima; 

o doţivljavati i upotrebljavati glazbu kao izraz vlastitih i tuĎih ideja i osjećaja; 
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o tolerirati različitost glazbenih zanimanja; 

o doţivljavati glazbu u njenoj umjetničkoj i kulturnoj dimenziji. 

 

******* 

 

Nastavni je program glazbe u općeobrazovnoj  školi u Njemačkoj postavljen  jednako 

stereotipno kao i u drugim europskim zemljama. Koliko god  na prvi (vrlo površan) pogled 

izgledalo normalnim da djeca u osnovnoj školi pjevaju, sviraju, uče note, slušaju glazbu, sami 

stvaraju glazbu, ponešto i uče o glazbi, riječ je  je jednostavno o nerealnom pogledu na 

glazbenu nastavu jer je takav program  neizvediv u okvirima predviĎene satnice, a bio bi 

neizvediv i sa satnicom dvostruko   većom od postojeće. Uz to, autori kao da zaboravljaju da 

bi taj program trebale ostvarivati učiteljice razredne nastave kojih glazbene kompetencije ni 

na koji način nisu u skladu s tako pretenciozno i nerealno postavljenim programom.  

 

 

 

Engleska
6
 

 

Školski sustav u Engleskoj, ne uključujući studij na sveučilištu, razlikuje četiri stupnja ili 

faze: 

 

1. predobvezatni stupanj, do 5. g., 

2. primarni stupanj, dob 4 ili 5 do 11 g., 

3. niţi sekundarni stupanj, dob 11 – 16 g., 

4. viši sekundarni stupanj, dob 16  –  18 g. 

 

Ad. 1. Glazba u predškolskim ustanovama postoji u obliku glazbenih igara, plesa, kretanja 

na glazbu, igranja uloga i stvaralačkih aktivnosti. Bez stručno-glazbenih pretenzija, glazba je 

tu da se djeci osigura razvoj kreativnosti. Kurikulum se za taj stupanj zasniva na ciljevima 

ranog učenja koji se svode na stjecanje vještina učenja. Te vještine uključuju slušanje, govor, 

upoznavanje s brojevima, koncentraciju, ustrajnost i suradnju. O metodama rada i o 

nastavnom materijalu odlučuju odgajatelji koji ujedno izabiru moguće  nastavne materijale. 

 

Ad. 2. i 3. Primarni i niţi sekundarni stupanj koji čini 11-godišnje obvezatno školovanje u 

Engleskoj, razdijeljen je na četiri osnovna stupnja (key stages): 

 

- stupanj 1. -    1.  i  2. razred (dob 5-7 g.), 

- stupanj 2.  -   3. –  6. razred (dob 7-11 g.), 

- stupanj 3.  -   7. –  9. razred (dob 11-14 g.), 

- stupanj 4.  -   10. – 11. razred (dob 14 -16 g.). 

 

Za svaki nastavni predmet i za svaki osnovni stupanj program odreĎuje što učenici moraju 

učiti i koje se kompetencije od njih očekuju. 

                                                 
6
 Izvor: Qualifications and Curriculum Authority. International Review of Curriculum an Assessment. (QCA) 

             The National Curriculum. Handbook for Secondary Teachers in England. Key Stages 3 and 4. revised  

             2004 (www.nc.uk.net) 

             About the National Curriculum ENGLAND 1999 (www.nc.uk.net) 

             Music. The National Curriculum for England. Stages 1-3(www.nc.uk.net) 

 

http://www.nc.uk.net/
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Glazbena  nastava, kao samostalan predmet, pod imenom glazba (music)  postoji na prvim 

trima  osnovnim stupnjevima. Na četvrtomu  nema  glazbene nastave. 

Postoji opći kurikulum, koji je okvirni, a škole su te koje će ga upotpuniti i zaokruţiti. 

Predmeti se dijele na glavne (core subjects): engleski, matematika i prirodoslovlje, i osnovne  

(foundation subjects), među kojima je i glazba  kao obvezatan predmet.  

Zakonom je zabranjeno  centralizirano propisivanje vremena za pojedini predmet, a nema 

ni čvrstog broja sati tjedno. Škole same odlučuju koliko vremena treba za realizaciju općeg 

kurikuluma. Škole, prema tomu, odlučuju i o tome kako će organizirati svoj školski 

kurikulum kako bi u njega uvrstile programe učenja glazbe. 

Središnje se odlučuje samo o tome kolika mora biti  minimalna tjedna satnica, kao i o tome 

kolika smije biti domaća zadaća na kojem stupnju. Školskim kurikulumom odreĎuju se sva 

iskustva učenja i sva druga iskustva koja škola planira za svoje učenike. Škole imaju 

diskrecijsko pravo u kurikulum uvrstiti sadrţaje koji odraţavaju  potrebe i okolnosti rada 

pojedine škole.  

Drţava ne odobrava udţbenike, nema propisanih tekstova. Udţbenici su komercijalna 

roba, a učitelji su odgovorni za izbor metoda rada i za nastavne materijale. 

  

Ad 4. Viši sekundarni stupanj ne spada u obvezatno školovanje, i opći se kurikulum na 

njega ne odnosi. Kurikulum za učenike u toj fazi ovisi o izboru na drţavnoj razini utvrĎenih 

kvalifikacija i o nastavnim programima koje donose  mjerodavna tijela. 

 

Organizacija predmeta 

 

Nastavni programi (programmes of study) odreĎuju što učenike treba naučiti na svakom 

stupnju i to je osnova za planiranje rada. Pri planiranju treba voditi računa i o općim 

zahtjevima učenja. 

 

„Znanja, umijeća i razumijevanje” na području glazbe na svakom se osnovnom stupnju  

podučavaju posredstvom: 

 

a. niza glazbenih aktivnosti koje integriraju izvođenje, skladanje i slušanje; 

b. reagiranja na cijeli niz glazbenih i neglazbenih polaznih točaka; 

c. samostalnog rada, rada u skupinama različite veličine i rada  razreda kao cjeline; 

d. upotrebe ICT-a za stvaranje i oplemenjivanje zvuka te za manipulaciju zvukom; 

e. cijelog niza glazbenih primjera ţive i snimljene glazbe različitih vremena i kultura, 

uključujući glazbu Britanskih otoka, „zapadnu klasičnu tradiciju,”  folk, jazz, popularne 

ţanrove te glazbu poznatih skladatelja i izvoĎača. 

 

Svaki sljedeći osnovni stupanj nije drugo do produbljivanje i proširivanje znanja, umijeća i 

razumijevanja dostignutih na prethodnom stupnju. 

 

Osnovni  stupanj 1.  

 

„Učenici pozorno slušaju različite glazbe i na njih reagiraju fizički. Sviraju i pjevaju 

mnoštvo pjesama po sluhu, dodajući pjesmama pratnju i stvarajući i vlastite kratke skladbe s 

rastućom maštom, povjerenjem i nadzorom. Istražuju kako različiti zvuci i tišina mogu 

stvarati različita raspoloženja i različite učinke.” 

Analogne odrednice daju se za svaki stupanj. Npr.: 

Osnovni stupanj 3. 
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„Na 3. osnovnom stupnju učenici produbljuju i proširuju svoj glazben zanimanja i umijeća. 

Oni s povećanim razumijevanjem za glazbena sredstva, procese i kontekstualne utjecaje 

izvode i skladaju glazbu u različitim stilovima. Oni rade pojedinačno i u skupinama različite 

veličine te postaju sve svjesniji različitih uloga i doprinosa svakoga člana. Oni aktivno, s 

rastućom sposobnosti diskriminacije, kritičkog mišljenja i povezivanja različitih područja 

znanja,  proučavaju raznolike ţanrove, stilove i tradicije različitih vremena i kultura.” 

 

Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi   

 

Opći ciljevi predmeta iskazani su nekim, relativno deklarativnim iskazima: 

 

„Glazba je moćan, jedinstveni oblik komunikacije koji može promijeniti način osjećanja, 

razmišljanja i djelovanja  učenika. Ona spaja intelekt i emocije, omogućuje osobni izraz, 

refleksiju i emocionalni razvoj. Kao sastavnica  kulture, povijesti i sadašnjosti, ona pomaže 

učenicima da shvate sami sebe i da uspostave odnos s drugima, gradeći istovremeno snažne 

veze između doma škole i šire zajednice. Podučavanje djece glazbi razvija njihovu sposobnost 

slušanja i prihvaćanja širokog varijabiliteta glazba  te sposobnost kvalificiranog 

procjenjivanja tih glazba. Učenje glazbe potiče na aktivno uključivanje u različite oblike 

amaterskoga muziciranja, kako pojedinačnog tako i zajedničkog, razvijajući smisao za skupni 

identitet i zajedništvo. Učenje glazbe povećava autodisciplinu i kreativnost, estetsku 

osjetljivost i osjećaj ispunjenosti."  (The National Curriculum, str. 115.) 

 

Glazba, po mišljenju sastavljača kurikuluma, pruţa priliku za poticanje: 

- moralnog razvoja (odgovornost pri vjeţbanju, svijest o sudjelovanju u radu u skupini, 

uloga glazbe u promidţbi); 

- socijalnog razvoja (zajedničko stvaranje glazbe, potpomaganje rada drugih i sl.); 

- kulturnog razvoja (uloga glazbe u ţivotu pojedinca i društva i sl.). 

 

Glazbom se mogu ostvarivati i drugi izvanglazbeni ciljevi: 

- komunikacijske vještine, 

- upotreba brojeva, 

- upotreba IT-a,  

- timski rad, 

- poboljšanje vlastitih sposobnosti učenja i izvodilaštva, 

- rješavanje problema. 

 

Glazba ostvaruje još neke aspekte kurikuluma. Ona potiče: 

- misaone vještine,  

- poduzetničke i marketinške vještine, 

- učenje usmjereno na praksu. 

 

Posebni ciljevi 

 

Posebni ciljevi iskazani su nastavnim sadrţajima, po stupnjevima. 

 

Osnovni stupanj 1. 
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Znanja, umijeća i razumijevanje 

 

Podučavanje mora osigurati da se slušanje te  primjenjivo znanje i razumijevanje razvijaju 

putem meĎusobno povezanih umijeća izvoĎenja, skladanja i procjenjivanja. 

  

Nadzor zvuka pjevanjem i sviranjem – izvoditeljska umijeća 

 

1. Učenike treba naučiti kako će: 

a. izraţajno pjevati pjesme i izgovarati brojalice i stihove;  

b. svirati instrumente s odreĎenom i neodreĎenom visinom tona; 

c. vjeţbati, drţati pokuse s drugima (početi i završiti skupa, drţati stalan puls). 

 

Stvaranje i razvijanje glazbenih ideja – skladateljska (composing) umijeća 

 

2.  Učenike treba naučiti da: 

a. stvaraju glazbene obrasce, 

b. istraţuju, izabiru i organiziranju zvukove i glazbene ideje. 

 

Reagiranje i slušanje – vještine procjenjivanja 

 

3. Učenike treba naučiti da: 

a. istraţuju i izraţavaju svoje ideje i misli o glazbi, kretanjem, plesom te izraţajnim i 

glazbenim jezikom; 

b. popravljaju svoje uratke. 

 

Slušanje i primjena znanja i razumijevanje 

 

4.   Učenike treba naučiti: 

a. da pozorno slušaju  te da internaliziraju i prepoznaju zvuk -  sa stalno rastućim slušnim 

pamćenjem; 

b. kako se kombinirane glazbene elemente visine, trajanja, dinamike, tempa, boje, teksture 

i tišine mogu organizirati da budu upotrijebljene izraţajno u okviru jednostavnih 

struktura; 

c. kako se na različite načine mogu praviti i opisivati zvukovi; 

d. kako se glazba upotrebljava za posebne prigode (ples, uspavanka). 

 

Analogno je postavljen i 2. i 3. stupanj. Evo kako to izgleda na 3. stupnju: 

 

Znanja, umijeća i razumijevanje 

 

Podučavanje mora osigurati da se slušanje te  primjenjivo znanje i razumijevanje razvijaju 

posredstvom meĎusobno povezanih umijeća izvoĎenja, skladanja i procjenjivanja. 

 

 Nadzor zvuka pjevanjem i sviranjem – izvoditeljska umijeća 

 

1. Učenike treba naučiti kako će: 

a. pjevati unisono i u višeglasju, razvijajući vokalnu tehniku i izraţajnost; 

b. izvoditi s rastućim nadzorom nad instrumentalnim vještinama; 

c. vjeţbati, drţati pokuse sa svijesti o različitim dionicama, o ulozi i doprinosu različitih 

članova skupine, o slušateljima i o (koncertnoj) prigodi. 



Rojko, P. Glazbena nastava u općeobrazovnim školama u Europi, Tonovi, 47, 2006, 21 (1) 

 

 

Stvaranje i razvijanje glazbenih ideja – skladateljska (composing) umijeća 

 

2.  Učenike treba naučiti da: 

a. improviziraju, istraţuju  i razvijaju glazbene ideje kad sviraju, 

b. proizvode, razvijaju i proširuju glazbene ideje, odabirući i kombinirajući resurse unutar 

glazbenih struktura i danoga ţanra, stila i tradicije. 

 

Reagiranje i slušanje – vještine procjenjivanja 

 

3. Učenike treba naučiti da: 

a. analiziraju, procjenjuju i  usporeĎuju glazbene komade; 

b.   razmjenjuju ideje i osjećaje o glazbi, upotrebljavajući ekspresivni jezik i glazbeni  

rječnik za opravdavanje vlastitih gledišta; 

c. prilagode vlastite glazbene ideje, usavrše i poboljšaju svoj rad i rad drugih. 

 

Slušanje i primjena znanja i razumijevanje 

 

4.   Učenike treba naučiti da: 

 a.  diskriminativno slušaju  te da internaliziraju i prepoznaju zvuk;  

b.  identificiraju ekspresivnu upotrebu glazbenih elemenata, sredstava, tonaliteta i 

struktura;  

c.   identificiraju kontekstualne utjecaje koji utječu na način kako se glazba stvara, izvodi i 

sluša (npr. namjere, upotreba, dogaĎaj, prigoda, razvoj resursa, upotreba ICT-a, 

kulturno okruţenje,  doprinos pojedinaca). 

 

U okviru  kurikuluma nastavnicima se daju dosta potanje upute, najčešće u obliku izravnog 

opisa nastavnoga postupka za obradbu odreĎene nastavne teme ili cjeline. Kao i ostali 

elementi kurikuluma, i te su upute dostupne u  on line  varijanti. 

 

Uvjeti izvoĎenja nastave 

 

Škola i učitelji duţni su osigurati optimalne radne uvjete. Nije riječ toliko o osiguranju 

vanjskih uvjeta, oni se podrazumijevaju,  koliko o ispunjenju nekih drugih zahtjeva. 

  

Učitelji moraju poduzeti posebne aktivnosti u: 

- stvaraju učinkovitog okruţenja za učenje; 

- motiviranju učenika i razvoju njihove koncentracije, osiguravanju jednakosti  izgleda 

posredstvom postupaka učenja; 

- poduzimanju prikladnih pristupa ocjenjivanju; 

- postavljanju ciljeva u učenju. 

Ukratko,  dobre uvjete izvoĎenja nastave ostvario je onaj učitelj koji je učinio sve da se 

ostvare gornji zahtjevi. 

 

Evaluacija 

 

Evaluaciji, točnije procjenjivanju postignuća učenika, pridaje se veliko značenje. Pravilan 

pristup ocjenjivanju ostvaruje onaj učitelj koji: 

- dopušta različite stilove učenja i daje učenicima priliku i ohrabrenje da pokaţu svoj 

učinak primjerenim načinima; 
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- upotrebljava postupke koji su učenicima poznati i za koje su oni pripremljeni; 

- upotrebljava materijale koji ne diskriminiraju i nisu stereotipni; 

- osigurava jasnu i nedvosmislenu povratnu obavijest učenicima radi uspješnog daljeg 

učenja. 

 

Evaluira se  na osnovi ciljnih postignuća koja su odreĎena za svaki stupanj. Ta su 

postignuća stupnjevana u osam razina i nastavnikov je zadatak da za svakog učenika  odredi 

njegovu razinu na kraju svakoga od triju osnovnih stupnjeva.  Razine su odreĎene ovako: 

 

Prva razina 

Učenici prepoznaju i objašnjavaju kako su izvedeni zvukovi i kako se mijenjaju. Oni 

upotrebljavaju svoj glas na različite načine: govorenjem, pjevanjem, ritmiziranjem. Ponavljaju 

kratke ritamske i melodijske obrasce te stvaraju i izabiru zvukove odgovarajući na zadane 

početne impulse. Reagiraju na različita raspoloţenja u glazbi i prepoznaju dobro odreĎene 

promjene u zvuku, identificiraju jednostavne  ponovljene obrasce i prihvaćaju glazbeno 

učenje. 

 

Druga razina 

Učenici prepoznaju i istraţuju kako zvuci mogu biti organizirani. Pjevaju sa smislom za 

oblik melodije i izvode jednostavne obrasce i pratnju drţeći stalan puls. Pomno biraju i slaţu 

zvukove unutar jednostavnih struktura kao što su počeci, krajevi i sredine, a reagiraju i na 

zadane početne impulse. Predstavljaju zvukove simbolima i prepoznaju kako se glazbeni 

elementi mogu upotrijebiti za stvaranje različitih raspoloţenja i učinaka. Poboljšavaju svoj 

vlastiti uradak. 

 

Treća  razina 

Učenici istraţuju kako se zvuci mogu kombinirati i izraţajno upotrebljavati. Pjevaju čisto i 

izraţajno i ritamski izvode jednostavne dionice manjega opsega. Improviziraju ponavljane  

obrasce i kombiniraju nizove zvukova sa svijesti o dobivenom efektu. Prepoznaju kako su 

kombinirani različiti zvučni elementi i kako su izraţajno upotrijebljeni. Popravljaju svoje 

uratke komentirajući ostvareni efekt. 

 

Četvrta  razina  

Učenici identificiraju i istraţuju odnose izmeĎu zvukova i način na koji glazba odraţava 

različite namjere. Pri izvoĎenju po sluhu i iz jednostavnih nota drţeći svoju dionicu sa 

svijestio tome kako pojedini dijelovi pristaju jedni uz druge, te sa svijesti o potrebi da se 

postigne jedan opći efekt. Improviziraju melodijske i ritamske fraze kao dio skupne izvedbe i 

skladaju razvijajući ideje u okviru zadanih struktura. Opisuju, usporeĎuju i ocjenjuju različite 

vrste glazbe upotrebljavajući prikladan glazbeni rječnik. Sugeriraju poboljšanja u svom uratku 

i uratku drugih komentirajući ostvarene namjere . 

 

... 

  

Osma  razina 

Učenici razlikuju i upotrebljavaju obiljeţja i izraţajni potencijal izabranih glazbenih 

resursa., stilova, ţanrova i tradicija. Izvode, improviziraju i skladaju veće skladbe sa smislom 

za kretanje i oblik u melodijskom, ritamskom i oblikovnom pogledu. Istraţuju različite 

stilove, ţanrove i tradicije radeći po sluhu i upotrebljavajući prikladnu notaciju slijedeći ali i 

izazivajući konvencije. Razlikuju glazbene stilove, ţanrove i tradicije komentirajući odnos 

glazbe i kulturnog konteksta, dajući i objašnjavajući vlastite prosudbe. 
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Izuzetna postignuća  

Učenici razlikuju i razvijaju različite interpretacije. Oni izraţavaju vlastite ideje i osjećaje  

u razvijanju osobnoga stila iskorištavajući instrumentalne i vokalne mogućnosti. Njihove su 

izvedbe uvjerljive.  Pokazuju  empatiju prema drugim izvoĎačima. Stvaraju skladbe koje 

odraţavaju koherentni razvoj glazbenih ideja, konzistenciju stila i stupanj individualnosti. 

Opaţaju i komentiraju razlike koje se dogaĎaju unutar izabranih tradicija uključujući osobiti 

doprinos poznatih izvoĎača i kompozitora. 

 

 

 

******* 

 

 

Nastava je glazbe postavljena je vrlo ambiciozno, reklo bi se pretenciozno, i za njezino je 

ostvarenje svakako potrebno više od jednog sata tjedne nastave Ako to škola ne moţe 

osigurati, taj model ne moţe uspjeti jer se pretvara u svaštarski model u kome učenici rade od 

svega pomalo, a zapravo ništa glazbeno relevantno. Modelu se, i inače moţe uputiti više 

prigovora. Previše se u njemu ustrajava na vlastitoj glazbenoj aktivnosti učenika posebice na 

glazbenom stvaralaštvu koje jednostavno ne moţe biti relevantno pa se nuţno pretvara u igru 

od koje učenici ne mogu imati nikakve glazbene koristi. S druge strane,  pravoj, umjetničkoj 

glazbi prilazi se vrlo površno, kao usputnoj obavijesti a ne kao nečemu što bi odslušano, 

upoznato i doţivljeno moglo pozitivno djelovati na ukupni razvoj osobnosti učenika. 

Prenaglašena je, takoĎer, uloga izvanglazbenih elemenata kako u pripisivanju glazbi 

izvanglazbenih odgojno-obrazovnih učinaka, tako i u ophoĎenju s glazbom u nastavi. Od 

učenika se previše traţi da „uglazbljuju“ izvanglazbene situacije, odnosno da u slušanoj glazbi 

traţe izvanglazbene elemente. Ukratko: riječ je o kurikulumu u kojem se učenici ne formiraju 

glazbeno, nego se o glazbi informiraju. 

 

 

 

Irska
7
 

 

Glazba u irskom školskom sustavu postoji na:  

 

(1) predobvezatnom stupnju (pre-compulsory phase), tj. u predškolskoj, zatim  

(2) u ranijoj školskoj fazi (primary) koja obuhvaća dob 4/5 – 12 godina, te   

(3) na niţem srednjem stupnju (lower secondary /Junior Cycle/), tj. u dobi od 12.  do 15.  

      godine ţivota  

Glazbeni je odgoj obvezatan predmet u oba navedena školska ciklusa. 

 

U prvim dvjema fazama, glazba je sastavnica područja nazvanog umjetničkim školovanjem  

(art education), koje se  dijeli na vizualnu umjetnost, dramu i glazbu. Nastavni program 

glazbe postavljen je samostalno, pod nazivom glazba.  

                                                 
7
 Izvor: Qualifications and Curriculum Authority International Review of Curriculum and Assessmen    

              Frameworks Archive 

              Primary School Curriculum - Music - Arts Education Junior Certificate Programme Junior Certificate  

              Programme - Teacher guidelines 
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Na niţemu srednjem stupnju (12-15 g.) program se naziva Junior Music Cycle, postavljen 

je vrlo pretenciozno, gotovo na način koji se susreće u hrvatskim glazbenim školama i takoĎer 

je vrlo potanko  razraĎen. 

Što se predškolskog razdoblja tiče, u dostupnim spisima nema potanje razradbe ni sadrţaja 

ni načina rada. Očigledno je da se u predškolskom odgoju u Irskoj  –  kao i kod nas –  glazba 

uklapa u uobičajene dječje predškolske aktivnosti, u prvom redu u igru.   

U prvoj školskoj fazi (dob 4/5-12 g.), za cijelo su područje umjetničkog školovanja (art 

education) predviĎena ukupno tri sata tjedne nastave. Iz toga se moţe zaključiti da glazba ima 

otprilike jedan  sat tjedno.  

Kurikulum je  potanko razraĎen po djelatnostima: slušanje (listening and responding), 

izvođenje (performing)  i  skladanje (composing) i razdijeljen na četiri nastavna razdoblja 

(levels) sa po dva razreda: 

 

- dječji razredi (infant classes) (dob 4-6), 

- 1. i 2. razred  (dob 4-6), 

- 3. i  4. razred (dob 8-10), 

- 5. i  6. razred (dob 10-12), 

- niţi srednji stupanj (dob 12-15). 

 

Glazbeni kurikulum obuhvaća, dakle, tri nastavna područja (strands): 1. slušanje (listening 

and responding), 2.  izvođenje (performing) i  3. skladanje (composing). 

  

1.  U slušanju - koje se u kurikulumu dalje dijeli na: istraživanje zvukova  i na slušanje i 

reagiranje na glazbu riječ je o slušalačkoj aktivnosti kao takvoj, a ne (samo) o slušanju 

glazbe. Učenici slušaju, prepoznaju i razlikuju različite zvukove iz okoline, ţivotinjske i 

ljudske glasove, s ciljem da se razvije  jedna opća slušna osjetljivost. Slušaju se i  pristupačni 

glazbeni komadi s ciljem razvijanja glazbene osjetljivosti 

 2. Izvođenje se dalje dijeli na: pjevanje pjesama, glazbenu pismenost i na sviranje. 

Pjevanje i sviranje, smatra se, višestruko je korisno jer se djeca tomu raduju, jer stječu 

vrijedna glazbena iskustva, jer se upoznaju irske pjesme i pjesme drugih zemalja, razvija se 

osjetljivost za glazbu, ukratko, pjevanje pjesama vitalan je aspekt dječjeg ranog glazbenog 

razvoja. Glazbena se pismenost smatra  sastavnicom toga modela glazbene nastave i ona se - 

po metodi tonic-solfa – provodi u svim  razredima.  

 3. Skladanje s potpodjelom: improviziranje i stvaranje i  razgovori o ostvarenom i 

snimanje skladbi, razvija djetetovu jedinstvenost i kreativnost. To je djelatnost kojom dijete 

izraţava sebe. Dijete bira i selektira iz širokog opsega zvučnih izvora, ono pritom osluškuje i 

odlučuje. To je prilika da dijete vrednuje proces skladanja i snimanja i da o tome kasnije 

razgovara. 

Tri opisana nastavna područja „provlače“ se tijekom svih četiriju nastavnih razdoblja. Što 

će točno djeca znati nakon osam godina učenja, nije navedeno jer to, po svoj prilici, nije ni 

moguće navesti. Djeca će npr.: 

- naučiti pjevati relativno mnogo pjesama (u prvome redu irskih); 

- steći neku elementarnu glazbenu pismenost; 

- odslušati stanovit broj pristupačnih skladbi. 

 

Sviranje  i skladanje treba u ovom kurikulumu promatrati kao djelatnosti  koje su kao 

takve, bitnije od rezultata. Učenici će svirati, ali ne će naučiti svirati neko instrument, oni će 

ponešto i skladati, ali bi bilo neumjesno reći da će „naučiti skladati.“  Ukratko, glazbena je 

nastava na toj razini postavljena prema vrlo starom modelu aktivnoga muziciranja kakav se u 

engleskim zemljama prakticira već više od sto godina. Dosta se vremena posvećuje glazbenoj 
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pismenosti, ali je rezultat na kraju razdoblja vjerojatno dvojben jer se  jednim satom tjedne 

nastave ona jednostavno  ne moţe svladati.  

No kako tomu ciklusu slijedi Junior Music Cycle u kojem se glazba tretira gotovo kao 

predmet stručnoga glazbenog školovanja, prethodno opismenjivanje opravdano je kao neka 

vrsta uvoda u taj ciklus. Što se ostalih glazbenih djelatnosti tiče, čini se da  mnogo toga ostaje 

na deklarativnoj razini jer se u zadanom broju sati sve navedeno jednostavno ne moţe 

ostvariti. Posebice pretencioznim čini nastavno područje  skladanje kojemu se neopravdano 

pripisuje (pre)veliko značenje.  

 

U drugoj školskoj fazi – Junior (music) cycle (12 do 15 g.) –  za glazbu se predviĎaju 

najmanje tri (3) sata tjedno nastave u razredu, ne računajući vrijeme provedeno na 

pokusima zbora, orkestra ili puhačkog orkestra. Sve te djelatnosti mora voditi stručan, 

potpuno kvalificiran učitelj glazbe. Predmet se, takoĎer,naziva  glazba (music) i koncepcijski 

je  postavljen  na jednak način, što znači da je i ovdje riječ o trima nastavnim područjima: 

izvođenju, skladanju i slušanju,  ali se  sve to  uči, svladava, uvjeţbava mnogo stručnije nego 

ranije. Uz to učenici mogu biti članovima različitih pjevačkih i instrumentalnih skupina u 

školi i izvan nje. Taj je program u nekim svojim elementima sličan hrvatskom stručnom 

glazbenom školovanju kakvo je u glazbenim školama. Ipak, ističe se da  on, po svom 

pristupu, nije akademski, već je orijentiran na muziciranje. Njegova se pedagoška logika 

osniva na općem  iskustvu i mogućnostima učenika u dobi od 12. do 15. godine ţivota. 

Program ţeli omogućiti svim učenicima širok pristup izvoditeljskim umijećima. Zato on 

uključuje mnoštvo različitih mogućnosti koje omogućuju učitelju i učenicima da istraţuju 

glazbu sluţeći se različitim glazbenim materijalima i stilovima. Program nije ograničen na 

samo jednu glazbenu kulturu. Nefleksibilan,  u svim elementima obvezujući  program – kaţu 

Irci  –  ne moţe biti dobar ako se ţeli postići taj cilj. Polaznu točku čini mogućnost izbora.  

Djelatnosti izvođenja, skladanja i slušanja komplementarne su i one omogućuju aktivno 

učenje. Teorijski pristupi koji ističu glazbu kao objekt  znanja, ističe se u uputama za 

nastavnike, studij notacijske teorije, praksa diktata, analiza, formalne povijesti i sl., premda 

dobri sami po sebi  –  nisu muzikalni pristupi. 

Smatra se da je bitnije iskustvo izvoĎenja, skladanja i slušanja nego bilo kakva kvaliteta 

izvedbe, skladbe ili slušne diskriminacije. 

Program razlikuje dvije razine postignuća: opći i viši. Od svih se učenika očekuje da 

postignu jednu  ili drugu razinu. 

Premda, dakle, okrenut različitosti glazbenih stilova, ţanrova i vrsta, program ipak stavlja 

jak naglasak na irsku tradicionalnu folklornu glazbu. 

Osim nastave glazbe u uţem smislu, od učenika se očekuje da sudjeluju u različitim 

vokalnim i/li instrumentalnim sastavima u školi, ali i izvan nje. Izvanškolska glazbena 

iskustva priznaju se u školi kao postignuća. 

 

Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi  

 

Za  predškolsku se fazu ne navode ciljevi osim što se konstatira da glazba moţe djeci 

predškolske dobi činiti veselje i da se ona mora naći u vrtićkom kurikulumu izmeĎu ostaloga i 

zato što se  „ritmom, rimama  i pjesmama“ potpomaţe razvoj govora. 

  

Za ranu školsku fazu (4/5-12 god.)  opći  se ciljevi navode dosta potanko: 

 osposobiti dijete za istraţivanje, objašnjavanje i izraţavanje osjećaja i iskustva putem 

različitih umjetničkih djelatnosti; 
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 osigurati mogućnost stjecanja estetskog iskustva i razvijati svjesnost u vizualnim 

umjetnostima, glazbi, drami, plesu i knjiţevnosti; 

 razviti dječju svijest o umjetnosti, osjećaj za lijepo u umjetnosti i uţivanje u vizualnom, 

slušnom, taktilnom i prostornom okruţenju; 

 osposobiti dijete za razvijanje vlastitih prirodnih sposobnosti i mogućnosti, da bi se 

stekle tehnike, da bi se uvjeţbale odreĎene vještine za kreativno izraţavanje i za 

radosno sudjelovanje u različitim umjetničkim oblicima; 

 osposobiti dijete da uočava i kreativno rješava probleme, maštovitim mišljenjem i tako 

poticati individualnost i poduzetnost; 

 poticati  dječje povjerenje u sebe i samopoštovanje poticanjem samoizraţavanja; 

 jačati smisao za izvrsnost u slušanju i procjenjivanju  umjetnosti u  lokalnim, 

regionalnim, nacionalnim i globalnim kontekstima, u prošlosti i sadašnjosti; 

 jačati kritičko procjenjivanje umjetnosti radi osobnog ispunjenja i radi uţivanja. 

 

U trećoj fazi (12-15. g. Junior Cycle), ciljevi predmeta su ovi: 

 poticati razvoj osobnosti kreativnom uključenosti u glazbu i doţivljajem njezine 

izvrsnosti; 

 razvijati glazbenu senzibilnost, kritičnost i maštovitost; 

 ohrabrivati socijalnu svijest i razumijevanje za umjetničke stajališta drugih; 

 unapreĎivati glazbene vještine i pojmove stečene na ranijim stupnjevima školovanja, 

tako da se svi učenici, uključujući i vrlo nadarene, kao i one s posebnim potrebama, 

mogu s veseljem i svrhovito uključiti; 

 razviti slušnu percepciju  u njezinu najširem smislu, razvijati poštovanje za glazbu 

prošlosti i sadašnjosti i jačati svjesnost o njezinoj ulozi u vlastitom kao i u drugim 

okruţenjima; 

 osigurati dostatno glazbeno iskustvo i glazbene činjenice potrebne kako bi se  vjeţbanje 

skladateljskih umijeća i umijeća slušanja odvijalo s većim razumijevanjem i 

zanimanjem; 

 poticati izvoditeljska umijeća s više informirane svjesnosti o činjenicama vezanim uz ta 

umijeća.   

Kraj junior cyclea obiljeţen je ispitom koji, širokim varijabilitetom načina i tehnika 

procjene te uz fleksibilnost razine svakog učenika ţeli ići ususret ţeljama učenika. 

Kao što je to slučaj i u drugim predmetima,  cilj je glazbenoga programa „pripremiti mlade 

ljude za zahtjeve daljih programa učenja, za zapošljavanje ili za život izvan vremena 

posvećenog učenju." 

 

Operativni ciljevi  

 

Za ranu školsku fazu (4/5-12 god.)  operativni se ciljevi  navode za svako nastavno 

razdoblje i za svako nastavno područje i oni nisu drugo do popis svega onoga što bi učenici 

trebali naučiti, odnosno popis  znanja i umijeća koja će steći. Tako se npr., na početku prvoga 

nastavnog razdoblja (infant classes dob 4-6) navodi ovo: 

 

„Svladavanjem jedinica iz nastavnoga područja slušanje djeca će steći 

 smisao za puls (koračanjem, kucanjem, pljeskanjem); 

 osjećaj za trajanje (slušanjem i imitacijom dugih i kratkih zvukova); 

 osjećaj za tempo (razlikovati brze od sporih ritamskih i melodijskih struktura); 

 smisao za visinu (razlikovanjem visokih i dubokih tonova); 

 ...itd., smisao za dinamiku, strukturu, boju tona, teksturu, stil.“ 
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Ukratko: za svaki se nastavni sadrţaj opširno navodi za što će se dijete osposobiti. Riječ je  

uvijek o glazbenim znanjima i umijećima. 

 

U trećoj fazi (12-15. g. Junior Cycle)  operativni su ciljevi jasno  odreĎeni točnim ispitnim 

zahtjevima na kraju trogodišnjeg ciklusa, u tri  glavna područja: skladanju, izvođenju i 

slušanju i to na dvije razine: na općoj i na višoj. Učenici i nastavnik sami biraju na kojoj će 

razini – općoj ili višoj – pokazati svoje znanje (jasno, u skladu s pojedinačnim 

sposobnostima). Tako se, npr., od učenika na općoj razini očekuje da otpjeva dvije, a na višoj  

četiri pjesme. Ispituje se i glazbena pismenost. 

Isto su tako precizno i operativno odreĎeni zahtjevi za izvoĎenje, pa će, na primjer, 

kandidat na općoj razini morati izvesti dva, a na višoj četiri instrumentalna komada.  Postoje 

točni popisi glazbenih djela koje nastavnik ili učenik moţe izabrati za ispit. Kako ovdje ne 

moţemo navoditi popise djela za sve instrumente, pokazat ćemo kako to izgleda za glasovir:
8
 

 

Lista A: 

 

J. S. Bach: Francuska suita br. 2 c-mol: Air ili Menuet, 

                : Francuska suita br. 3 in Es: Gavota ili Air, 

                : Francuska suita br. 5 in G: Gavota, 

                : Francuska suita br. 6 in E: Allemande, 

                : Partita br. 1 in B: Menuet I i II, 

                : Partita br. 3 in A: Scherzo. 

 

G.F. Händel: Suita br. 7: Allemande. 

 

Lista B 

 

J. Haydn: Sonata in F Hob XVI br. 23: Finale, 

              : Sonata in G Hob XVI br. 27: Menuat, 

              : Sonata in C Hob XVI br. 35: Finale, 

              : Sonata in D Hob XVI br. 37: Finale. 

 

M. Clementi: Sonata in G  op. 36 br. 2: 1. stavak, 

                    : Sonata in C  op. 36 br. 3: 1. stavak, 

                    : Sonatina in F  op. 36 br. 4: 1. stavak, 

                    : Sonatina in D  op. 36 br. 6: 1. stavak. 

 

Kuhlau: Sonatina in C  op. 88 br. 1: 1. ili 3. stavak, 

            : Sonatina in G  op. 88 br. 2: 1. stavak. 

 

W. A. Mozart: Sonata in Es, K 189: Menuet I i II, 

                     : Sonata in Es, K 19: 3. stavak. 

 

L.v. Beethoven: Bagatela u g-molu, op. 11g, br. 1, 

                         : Bagatela in D, op. 11g, br. 3, 

                         : Sonatina u F-duru, 1. ili 2. stavak. 

                                                 
8
  Naslove skladba uglavnom navodimo doslovce onako kako su navedeni u spisu. Jedino smo u slučaju  

R. Schumanna engleske prijevode zamijenili izvornim, njemačkim naslovima, te tu i tamo, umjesto engleske 

riječi stavili hrvatsku. 
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Lista C 

 

F. Mendelssohn: Boţićni komad u Es, op. 72, br. 2. 

 

R. Schumann: Armes Weisenkind, op. 68, br. 6, 

                      : Knecht Ruprecht, op. 68, br. 12, 

                      : Erster Verlust, op. 68, br. 16, 

                      : Kleine Romanze, op. 68, br. 19, 

                      : 
****

 op. 68, br. 26, 

                      (Album for the Young). 

 

Heller: Studija in B, op. 45, br. 16,  

          : Studija in Des, op. 46, br. 8, 

          : Studija in a, op. 47, br. 3, 

          : Studija in As, op. 47, br. 23. 

 

Grieg: Lirski komadi, op. 12, brojevi: 1, 2, 3 ili 4. 

 

Bartók: For Children, vol. 1, brojevi: 5, 31, 32 ili 37, 

           : Evening in the village (10 easy pieces, br. 5), 

           : Hungarian Folksong (10 easy pieces, br. 8). 

 

Berkeley: Five Short Pieces For Piano (bilo koji). 

 

Kabalevsky: 15 Children Pieced, op 17, brojevi: 10 ili 14. 

 

Hačaturijan: Pictures of Childhood, brojevi: 6 ili 7. 

 

R. R. Bennett: Diversions, brojevi 2, 3, 4, 5 ili 6, 

                        A week of Bitrthdays, bilo koji, 

S. Bodely: Ceithre Piosai Beaga, br. 4. 

 

G. Victory: Five Tales from Anderson, br. 4. 

 

O. Hynes: Six Short Pieces for Children, br. 4 ili br. 6. 

 

Na općoj razini kandidat mora svirati dva instrumentalna komada od kojih jedan mora biti 

s tih lista, a drugi po slobodnoam izboru. 

Na višoj razini kandidat svira četiri komada, od kojih tri treba izabrati s triju navedenih 

lista, a četvrti po vlastitom izboru.            

Ukratko, od učenika se očekuje da u tri godine (od 12. do 15.) (1) svladaju više pjesama, 

napose irskih tradicionalnih narodnih, (2) da nauče svirati neko instrument do razine koja im 

omogućuje sviranje u orkestru, (3) da slušno upoznaju stanovit broj skladba, (4) da steknu 

glazbenu pismenost i odreĎena teorijska znanja te da (5) steknu i odreĎene, jednostavne 

skladateljske vještine - sve točno odreĎeno, popisano i propisano. 

Učiti  se mogu sljedeći instrumenti: sve blok-flaute, flauta, oboa, klarinet, saksofon (tenor 

i/li alt), fagot,  rog (i tenor-rog in Es),  truba (kornet, Flügelhorn), trombon, bariton, eufonium, 

tuba, udaraljke, glasovir, harfa, irska harfa, orgulje, gitara, harmonika, violina, čelo i 

kontrabas, praktično dakle, svi instrumenti koja se uče u hrvatskim glazbenim školama, i  
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nešto više od toga. Poţeljno je da učenici uče instrument i izvan škole, u privatnoj poduci. 

Instrumentalna je nastava skupna a ne pojedinačna. Nastavnici smiju trećinu svoje nastavne 

norme posvetiti podučavanju instrumenata. 

 

Didaktičko-metodičke smjernice 

 

Didaktičko-metodičke smjernice nastavnicima daju se za oba ciklusa i to vrlo opširno, 

osnovaito i točno, ali uglavnom tako da se nastavnika upućuje što će u odreĎenom području 

(slušanje, izvoĎenje, stvaralaštvo) raditi. Navode se dosta opširni popisi pjesama i 

instrumentalnih skladbi koje će se pjevati, svirati ili slušati, daju se modeli stvaralačkih 

aktivnosti, ali se nastavniku daje potpuna metodička sloboda u primjeni metodičkih 

postupaka.  

Podrazumijevaju se suvremeno opremljeni nastavni prostori, uključujući i slobodnije 

rasporede sjedenja u tim prostorima. 

 

Evaluacija 

 

Učenikov se  uspjeh evaluira na osnovi jasnih ispitnih zahtjeva za svako područje. U 

uputama za nastavnike  navodi se da je evaluacija (assessment) potrebna iz ovih razloga: 

 da se mogu poštovati potrebe učenika kako bi se na njima gradilo dalje uzimajući u 

obzir njihov glazbeni potencijal; 

 da se pronaĎu kraći putovi u svladavanju sadrţaja; 

 da se obavijesti budućeg učitelja; 

 da se ustanovi što je naučeno; 

 da se opaţa i vodi sudjelovanje učenika u glazbenim djelatnostima; 

 da se prikupe podaci koji će se dati roditeljima  i drugim stručnjacima; 

 da se ustanovi efikasnost kurikuluma. 

Najbolje je da se  ocjenjivanja provedu učiteljevim opažanjem, posebice (od učitelja) 

sastavljenim zadacima i testovima, skupljanjem riješenih zadataka (dosjei),  opažanjem 

sudjelovanja u projektima te  kurikulumskim profilima. 

Ne postoje utvrĎeni standardi ocjenjivanja pa je ocjenjivanje prepušteno učitelju. Zbog 

osjetljivosti toga posla, preporučuje se suradnja meĎu učiteljima. Kako proces ocjenjivanja 

svih učenika zahtijeva dosta vremena, preporučuje se „ocjenjivanje na djelu,“ u tijeku 

nastavnoga rada. Pritom i učenici mogu pomagati učitelju vlastitim radnim zbirkama, 

portfoljima, projektima, samoprocjenama i kurikulumskim profilima. 

 

 


