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U prošlom smo broju objavili prikaz stanja glazbene nastave u općeobrazovnim školama 

u nekoliko europskih zemalja. Kao što je najavljeno, u ovom broju nastavljamo prikaz. 

Ponavljamo cijeli uvodni tekst za one čitatelje koji možda nisu imali prilike vidjeti tekst iz 

prošloga broja. 

 

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 uživa 

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 kažemo: sasvim je sigurno, da bismo takav rezultat 

konstatirali i u drugim zemljama kad bismo za to imali priliku. O ishodima 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 nekomu meĎunarodnom 

glazbenopedagoškom skupu. 

Bolji ishodi 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 leži 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 može 

učiti glazba. Glazba se na Zapadu, osim u općeobrazovnoj školi,  može učiti jedino privatno. 

No bez obzira na taj argument, model od-svega-pomalo jednostavno ne može 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 
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sviranje, bolje: elementarno oponašanje sviranja, elementarno tzv. stvaralaštvo, bolje: na 

elementarnu simulaciju stvaralaštva u kojoj se često ide tako daleko da se oponašanje 

životinjskih 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 života, 

prometa, glasanja životinja 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 vježbanja, bez učenja može izvesti. 

Jasno je da u takvom „konceptu” ne može biti mjesta pravoj glazbi (jer je „preteška” za 

izvedba /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 „približavanja 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 žele 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 želja 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 drže 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 priredaba 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 

podložni svakovrsnoj manipulaciji, od političke do potrošačke. 

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

opise u službenim 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 možebitni 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.  
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Finska
1
 

  

Obvezatno obrazovanje i Finskoj  traje devet godina.  Što se kurikuluma tiče, „osnovno 

obrazovanje integrirana cjelina” kako se navodi u dokumentu ministarstva obrazovanja.  U 

prikazu sadržaja pojedinih predmeta ta se cjelina, dijeli na dva-tri obrazovna ciklusa (u 

dokumentu se ne upotrebljava taj pojam), ali je vjerojatno riječ samo o “radnoj” podjeli jer 

nije ista za sve predmete.  

Glazba se u osnovnom obrazovanju i Finskoj tretira  kao obvezatan  i samostalan 

predmet pod imenom glazba  (u engleskom prijevodu: music). Prisutna je u svih devet 

razreda i sadržajno je prikazana kao da je riječ o dvama obrazovnim ciklusima: 

1. ciklus: razredi 1-4, 

2. ciklus: razredi 5-9. 

   

U razdoblju od 1. do 4. razreda u središtu je pozornosti razvoj dječjega glazbenog 

izražavanja u igri i integriranim aktivnostima. Nastava mora omogućiti učenicima stjecanje 

iskustva o različitosti  „zvučnih  svjetova” i glazbe, te ih ohrabrivati da se samostalno 

izražavaju i samostalno oblikuju svoje ideje. 

U sljedećem obrazovnom ciklusu (od 5. do 9. razreda), analizira se svijet zvukova i 

glazbeno iskustvo. Učenici uče upotrebljavati glazbene pojmove i glazbenu notaciju, i to u 

povezanosti sa slušanjem glazbe i sviranjem. 

U dokumentu s ne navodi posebno satnica za nastavu glazbe po razredima, ali se prema 

zbrojnim navodima u tablicama (koje i nije jednostavno razumjeti) može zaključiti da je 

nastavi glazbe dodijeljen 1 sat nastave tjedno, vjerojatno u svih devet razreda. 

 

Ciljevi predmeta 

 

Ciljevi predmeta navode se zasebno za svaki od dvaju obrazovnih ciklusa. 

 

Razredi 1-4 

 

Opći ciljevi 

 

Učenici će naučiti: 

 

 kako prirodno upotrebljavati svoj glas i izražavati se pjevanjem; svirati  i kretati se na 

glazbu pojedinačno i u skupini; 

 aktivno i ciljano slušati i promatrati zvučnu okolinu i glazbu; 

 upotrebljavati različite glazbene elemente kao sastavnice skladanja; 

 razumijevati različitost  glazbenoga svijeta; 

 djelovati odgovorno kao članovi glazbenih skupina i kao  slušatelji. 

 

Jasno je da to zapravo i nisu ciljevi, pogotovo ne opći, nego da je riječ zapravo o tome 

što će učenici raditi na nastavi glazbe. O stvarnim ciljevima glazbene nastave ne govori se 

izravno, ali na to (možemo reći da) upućuju neke postavke iz uvodnoga dijela programa: 

                                                 
1 Izvor: Finish National Board of Education.  Unofficial translation. Ministry of Education, National Research and 

Development  Centre for Welfare and Helth, State Provincial Officers. 
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Učenici će: „naučiti prepoznavati značenje estetskih iskustava za kvalitetu života,”   te, 

„zauzeti kritično stajalište prema sadržajima posredovanima putem  javnih glasila”, kao i   

„znati vrednovati i te etičke i   estetske  vrijednosti u komunikaciji.” 

 

Posebni ciljevi 

Posebni  se ciljevi zapravo ne navode, ali su oni utjelovljeni u popisu nastavnoga 

sadržaja i u ishodima koji se navode zasebno za prvi i za drugi stupanj: 

 

 vježbanje upotrebe glasa pri govoru, pri izgovaranju besmislica i pri pjevanju; igre s 

pjevanjem primjerene dobi; 

 repertoar pjesama;  pjevanje vježba koje pripremaju za višeglasno pjevanje; 

 svirački repertoar i sviranje vježba  koje pripremaju za zajedničko sviranje; 

upotrebljavajući ritamska, melodijska i harmonijska glazbala i vlastito tijelo kao 

glazbalo s vježbama koje razvijaju osnovni osjećaj za mjeru što će poslužiti kao 

polazna osnova sveg sviranja; 

 slušanje raznolike glazbe; upotreba različitih sredstava aktiviranja; opisivanje vlastitog 

iskustva i vlastitih zamisli; 

 skladanje s uporabom repeticije zvuka, skladanje skladbi maloga opsega, te 

improvizacija; 

 osnovni pojmovi u vezi s elementima glazbe: ritam, melodija, harmonija, dinamika, 

tonske boje, oblici – i povezanosti sa stvaranjem glazbe, sa slušanjem, s kretanjem na 

glazbu i skladanjem; 

 vokalni i instrumentalni repertoar  i slušanje izabranih glazbenih primjera koji uvode 

djecu u glazbu Finske i drugih zemalja i kultura te donose primjere s različitih  područja 

i glazbenih žanrova. 

 

Na kraju 4. razreda učenici će: 

 znati kako upotrebljavati svoj glas tako da mogu pjevati unisono s drugima; 

 znati kucati/pratiti mjeru glazbenoga komada i to tako da budu u stanju sudjelovati 

instrumentalnoj izvedbi i da sviraju zajedno; 

 vladati odreĎenim brojem pjesama, neke će znati i napamet; 

 znati kako da kao pojedinci i kao članovi skupine izmisle svoje vlastite glazbena 

rješenja, npr. u ehu, u vježbama pitanja/odgovora, vježbama solo/tutti, upotrebi zvuka, 

kretanju, ritmu, melodiji; 

 prepoznati glazbu koju čuju i biti u stanju izraziti svoje slušateljsko iskustvo upotrebom 

riječi, slika ili kretnji; 

 znati kako djelovati kao članovi  grupe koja stvara glazbu, uzimajući u obzir i druge 

članove  skupine. 

 

Razredi 5-9 

 

Opći ciljevi 

 

Učenici će: 

 zadržati i poboljšati svoje sposobnosti glazbenog izražavanja, djelovanjem kao članovi 

skupine koja stvara glazbu; 
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 učiti kako kritički istraživati i vrednovati raznoliku zvučnu okolinu, te proširivati i 

produbljivati svoje znanje u različitim glazbenim žanrovima i stilovima u glazbi; 

 naučiti razumijevati ulogu pojedinih glazbenih elemenata ritma, melodije, harmonije, 

dinamike, zvučne boje i oblika u stvaranju glazbe; upotrebljavati pojmove i notaciju 

kao sredstva koja izražavaju te glazbene elemente; 

 Skladanjem stvoriti svoj kreativan odnos prema glazbi i njezinim izražajnim 

mogućnostima. 

 

Posebni ciljevi  

 

Posebni  se ciljevi ne navode ni tu, ali su  utjelovljeni u prikazu osnovnih sadržaja (core 

content) i u ishodima učenja:  

 

 vježbe za razvoj nadzora glasa i vokalne ekspresije; jednoglasni i višeglasni repertoar, 

različitih stilova i žanrova, s dijelom repertoara naučenog napamet; 

 vježbe za razvoj vještina potrebnih u zajedničkom sviranju; instrumentalni repertoar, 

različitih glazbenih kultura i žanrova, na raznolike načine; 

 raznoliki primjeri za slušanje, njihova analiza s pozicije vremena, mjesta i kulture; 

 eksperimentiranje  vlastitim glazbenim idejama, improviziranjem, skladanjem, 

aranžiranjem, upotrebom zvuka, pjesama, glazbala, kretnja i glazbene tehnologije. 

 

Na kraju 9. razreda učenici će: 

 

 sudjelovati u skupnom pjevanju i znati kako pjevati, slijedeći melodijsku liniju i točan 

ritam; 

 svladati kao pojedinci osnovnu tehniku nekoga ritamskog, melodijskog ili 

harmonijskog glazbala do te mjere da mogu svirati u ansamblu; 

 znati kako slušati glazbu i znati se o njoj izraziti, te dati utemeljeno mišljenje o onome 

što su čuli; 

 znati kako slušati glazbu, kako vlastitu tako i glazbu stvorenu od drugih, toliko da će 

biti u stanju muzicirati zajedno s drugima; 

 prepoznati i znati razlikovati različite glazbene žanrove i glazbu različitih područja i 

kultura; 

 znati koliko je važna finska glazba i glazbeni život i Finskoj; 

 znati upotrebljavati glazbene pojmove u vezi sa stvaranjem i slušanjem glazbe; 

 znati kako upotrebljavati glazbene elemente kao gradbeni materijal u razvoju i 

ostvarivanju vlastitih glazbenih zamisli. 

  

PredviĎeno je ocjenjivanje u svakome od tzv. osnovnih (core subjects) predmeta u koje 

spada i glazba. Ocjene su pretežno opisne, ali mogu biti i brojčane. Nisu navedene norme 

ocjenjivanja za pojedine predmete nego se daju opće smjernice koje vrijede za sve predmete: 

«Ocjenjivanje u cijelom tijeku nastave mora biti istinito i zasnivati se na raznolikoj 

evidenciji. Ocjenjivanje mora pogađati učenikovo učenje i napredak u različitim područjima 

učenja. Ocjenjivanje uzima u obzir učenikovu ulogu u procesu učenja. Učenikova je ocjena 

cjelina u kojoj stalna povratna obavijest učitelja ima bitnu ulogu. Uz pomoć ocjene učitelj 

vodi učenike da postanu svjesni svoga mišljenja i svojih radnja te im  time pomaže da shvate 

što uče. Napredak učenika, radne vještine i ponašanje ocjenjuju se  u odnosu na 

kurikulumske zadatke i opise, te na opise dobre izvedbe. Opisi  dobre  izvedbe i mjerila 
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finalne evaluacije određuju na državnoj razini nivoe znanja i umijeća koja čine osnovu za 

ocjenu. Brojčana se ocjena upotrebljava za opis dobre izvedbe u 8. razredu.  Opisne ocjene 

pomažu učitelju da ocijeni napredak. One tvore osnovu ocjenjivanja u situaciji procjene 

kako se učenik snalazi u pojedinačnim zadacima. 

Kurikulum mora odrediti opće i predmetno-specifične elemente ocjenjivanja. Učenik i 

njegovi roditelji ili staratelji moraju unaprijed biti obaviješteni o zasnovanosti ocjene, a na 

zahtjev, mogu dobiti objašnjenja i  kasnije. 

Predmeti se ocjenjuju zasebno. Jedan od zadataka osnovnog obrazovanja jest razvoj 

sposobnosti učenika za samoprocjenu. 

 

 

Nizozemska
2
 

 

Obrazovni sustav u Nizozemskoj, ne uključujući studij na sveučilištu, razlikuje četiri 

stupnja ili faze: 

 

1. predobvezatni stupanj, do 5. g. 

2. primarni stupanj, dob (4) 5 do 12 g. 

3. niži sekundarni stupanj, dob 12 do 16 g. 

4. viši sekundarni stupanj, dob 17 ili 18 g. 

 

Obvezatno obrazovanje  obuhvaća 2. i 3. fazu,  dakle, djecu u dobi od 5. do 16. godine i  

traje 11 godina . 

Glazba se kao nastavni predmet u osnovnom obrazovanju u Nizozemskoj tretira  kao 

samostalan predmet pod imenom glazba  (music), obvezatan na prvim dvama i izborni na 

trećem od spomenutih stupnjeva. Na četvrtom stupnju nema glazbene nastave. 

 

Na predškolskom stupnju djeca se uglavnom igraju i razvijaju u skupinama s drugom 

djecom. Cilj je razvijati dječje kognitivne, socijalne i emotivne osobine. Tu nema kurikuluma 

kao takvog. 

Primarno obrazovanje zasniva se “na dobro izbalansiranom kurikulumu” u kojemu i 

glazba   ima bitnu ulogu.  

Nacionalni kurikulum odreĎuje obvezatna predmetna područja, ukupno nastavno vrijeme 

te ciljeve, odnosno postignuća. Premda su predmeti obvezatni, škole su slobodne odlučivati o 

tome koliko će se vremena posvetiti svakomu  od njih. Škole slobodno odlučuju o sadržaju 

kurikuluma i  same izabiru nastavne metode i sadržaje. 

Ministarstvo obrazovanja, kulture i znanosti propisuje obrazovne ciljeve ali ne proizvodi 

niti ne propisuje  nastavne materijale. Udžbenici su  komercijalna roba i škole, odnosno 

učenici, kupuju ih na slobodnom tržištu.   

Na nižem sekundarnom stupnju   obvezatnog obrazovanja (usporedivo s naša tri razreda 

gimnazije) glazba je u Nizozemskoj izborni predmet, tj. ona se nalazi u skupini predmeta  

likovne umjetnosti, glazba, drama i ples od kojih školski kurikulum mora odabrati barem 

dva. Tako izabrani predmet ima dva sata tjedne nastave. 

                                                 
2 Izvor: Qualifications and Curriculum Authority. International Review of Curriculum and Assessment. Frameworks 

Archive (QCA) 
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U dostupnim dokumentima nema podataka o organizaciji predmeta, ali se može 

pretpostaviti da organizacija nije bitno drugačija od one u ostalim europskim zemljama 

sličnog stupnja razvijenosti, što će reći da je riječ o modelu aktivnog muziciranja, koji 

uključuje pjevanje, sviranje, glazbeno stvaralaštvo, upoznavanje notnoga pisma – 

kombiniranog sa slušanjem i upoznavanjem glazbe. 

U dostupnim dokumentima nema drugih relevantnih podataka o predmetu: koji su ciljevi 

i zadaci predmeta, u kojim bi se uvjetima trebala izvoditi  nastava, kako (da) se evaluira i sl. 

 

 

 

Norveška
3
 

 

Sustav 10-godišnjeg obvezatnog obrazovanja u Norveškoj podijeljen je u  tri stupnja: 

 

1. primarni stupanj, tj. razredi 1-4, 

2. srednji (intermediate) stupanj, tj. razredi  5-7, 

3. niži sekundarni stupanj, tj. razredi 8-10. 

 

 Glazba je, kao obvezatan predmet pod nazivom glazba (music u engleskom prijevodu) 

prisutna u svim trima stupnjevima sa sljedećom satnicom: 

 

1. primarni stupanj: ukupno 152 sata (tako je iskazano u dokumentu), što znači 1 sat 

tjedno; 

2. srednji stupanj: ukupno 228 sati, tj. 2 sata tjedno; 

3. niži sekundarni stupanj: ukupno 114 sati, tj. 1 sat tjedno. 

 

Dakle: 

 

Razredi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Sati tjedno 1 1 1 1 2 2 2 1 1  1 

 

 Osim toga, dosta se vremena posvećuje plesu i u okviru tjelesnog odgoja, što se takoĎer 

može smatrati glazbenim obrazovanjem. Npr. (niži sekundarni stupanj):  

Učenicima treba razviti vještine u različitim oblicima plesa kako bi se pojačalo njihovo 

razumijevanje izražavanja i tradicije različitih kultura. Oni trebaju usvojiti znanje plesa i 

kao način vježbe i kao način izražavanja posredstvom pozitivnih iskustava stečenih u tim 

djelatnostima. 

 Predmet je zasnovan na kombiniranom modelu glazbene nastave, na kombinaciji 

aktivnog muziciranja i slušanja glazbe, s (ipak) većim naglaskom na aktivno muziciranje. 

PredviĎa se muziciranje, ples, Skladanje i slušanje glazbe.  

Osnovne sastavnice glazbene nastave: muziciranje (music making), ples, Skladanje i 

slušanje zastupljene su u svim razredima uz postupno širenje i  obogaćivanje nastavnoga 

sadržaja i aktivnosti. U programu se ističe da nema čvrste granice izmeĎu vlastite glazbene  

aktivnosti i percepcije glazbe. One se meĎusobno isprepliću i nadopunjuju. Praktične i 

                                                 
3 Izvor: The Curriculum for the 10-year compulsory school 
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teorijske aspekte glazbe treba gledati kao jednakovrijedne dijelove obrazovanja i razvoja. 

Muziciranjem, plesanjem, skladanjem i slušanjem učenici  mogu iskusiti i dobiti uvid u to 

kako se razvija glazba, kako ona funkcionira i kako se upotrebljava u različitim društvenim, 

kulturnim i povijesnim kontekstima. Tokom cijele škole, praktične aktivnosti moraju činiti 

osnovu na kojoj  će se predmet iskusiti i razumjeti. 

Muziciranje u očiglednoj je vezi sa glazbenim zanimanjem i praktičnim vještinama. 

Pojam obuhvaća sviranje, pjevanje i druge vokalne aktivnosti, ali se može promatrati i 

mnogo šire. 

Ples je prirodan oblik glazbene ekspresije i doticaja među djecom i mladima. On im nudi 

ujedinjeno iskustvo i razumijevanje glazbe. 

Djeca skladaju kad svojim zamislima daju glazbeni izražaj i oblik. Tijekom obvezatnog 

obrazovanja učenici bi trebali pronaći svoje vlastite oblike  glazbenog i plesnog izražavanja 

posredstvom improvizacije i aranžiranja. 

 Slušanje glazbe osnovni je način uživanja u glazbi i pronalaženja vlastitog puta u njezin 

svijet. Slušanjem djeci se razvija uho i upoznaju se različite vrste glazbe, razvija se glazbeni 

ukus te sposobnost da se glazba doživi kao umjetnost i kao oblik općeg društvenog 

zbližavanja. 

 

Na primarnom stupnju naglasak treba staviti na stvaranje dobre, sigurne okoline za 

učenje, na stjecanje iskustva i suradnju kroz glazbu.  Jednaka se pozornost mora posvetiti 

dječjoj potrebi za istraživanjem, eksperimentiranjem i igranjem glazbom. Skupne sviračke, 

pjevačke i plesne aktivnost treba prireĎivati često, najbolje svakoga dana. Djeci treba 

ponuditi okružje za učenje u kome igra i učenje zauzimaju središnje mjesto. 

Na srednjem se stupnju djeca već jasnije razlikuju po zanimanju za glazbu, po 

razumijevanju glazbe i po mogućnostima izvoĎenja. To može biti i stoga što mnoga djeca 

uče glazbalo u glazbenoj školi ili u ansamblu. Škola mora iskoristiti  te dječje interese i 

iskustva i dalje na njima graditi. Djecu treba učiti da sviranjem i plesom izvode vlastitu 

glazbu, ali i glazbu drugih, i to pojedinačno i kao skupina. Takve aktivnosti treba planirati  

tako da doĎe do suradnje s plesačima i glazbenicima, npr. posredstvom Norveške državne 

fundacije za svenarodnu promociju glazbe. S druge strane, djeca mogu prireĎivati koncerte u 

susjednim ustanovama te primati posjete mjesnih glazbenika, uključujući i folklorne. 

Na nižemu sekundarnom stupnju u obzir treba uzimati različite ukuse,  navike i 

životne stilove učenika. Neki učenici mogu biti vrlo napredni izvoĎači u različitim 

žanrovima pa mogu djelovati i kao dobri učitelji jedni drugima i mlaĎim učenicima. Mnogi 

razvijaju vrlo širok zanimanja za različite vrste glazbe. Ta je mnogostranost vrijedna i velik 

je izazov učitelju glazbe. Izabrane metode moraju voditi računa o tome da učenici imaju 

bogate glazbene resurse i da mogu pomoći u izboru materijala i u planiranju nastavnoga rada. 

Na svakom stupnju učenici trebaju dobiti zadatke i u vezi s glazbom u zajednici, kao što su, 

npr. odlasci na koncerte i priredbe. 

Vrlo su vrijedni partneri školama zborovi, orkestri limenih puhača i plesne skupine. Škole 

bi trebale njegovati suradnju s općinskim glazbenim školama, s državnom fondacijom i 

ostalim tijelima koja prireĎuju školske koncerte, te sa skupinama  koje se bave plesom i 

folklorom. 
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Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi 

 

Opći je cilj predmeta definiran ovako: 

 

 razviti sposobnost muzikalnog i smislenog samoizražavanja sviranjem, plesom,  

pjevanjem i ostalim aktivnostima; 

 omogućiti učenicima da dožive zadovoljstvo aktivnog sudjelovanja u glazbenim 

aktivnostima i podjeli odgovornosti za glazbeno i društveno prijateljstvo posredstvom  

pjesme, instrumentalne izvedbe i plesa; 

 omogućiti učenicima da  dožive i shvate da njihovo pjevanje, ples i glazbena ekspresija 

može biti dobra i vrijedna i da ples i glazba mogu položiti temelje razumijevanju i 

snošljivosti; 

 razviti poštovanje glazbe slušanjem mnogih različitih glazba u živoj izvedbi i na 

snimkama, te reagiranjem na glazbu okoline; 

 razviti poštovanje za način kako drugi doživljavaju glazbu, 

 omogućiti učenicima da vlastitim muziciranjem i slušanjem upoznaju različite glazbene 

tradicije u Norveškoj i drugim zemljama i kulturama, da upoznaju  poznate skladatelje i 

izvoĎače u domovini i inozemstvu, da se upoznaju s glazbenom povijesti. 

 

Posebni ciljevi 

 

Posebni se ciljevi navode za svaki stupanj: 

 

Ciljevi za prvi stupanj, razredi 1-4  

 

Muziciranje i ples 

 

Učenici trebaju naučiti pjesme i plesove različitih žanrova i tradicija, i vježbati sviranje i 

pjevanje. Oni trebaju steći povjerenje u vlastiti glas pri pjevanju i govoru, u vlastito sviranje, 

te biti u stanju pjevati i plesati u društvenoj situaciji. 

 

Skladanje 

 

Učenici trebaju istraživati zvukove, tekstove i pokrete i igrati se njima. Neka skladaju 

jednostavne  oblike u tome materijalu. Oni moraju shvatiti da se glazba može stvarati na 

različite načine i oni trebaju vjerovati u  svoje stvaralačke sposobnosti. 

 

Slušanje 

 

Učenici moraju naučiti aktivno slušati u različitim situacijama. Vlastitom aktivnom 

upotrebom različitih načina ekspresije učenici moraju pokazati da  su stekli iskustvo i 

razumijevanje. U njih se mora razviti sposobnost slušanja sa zanimanjem i poštovanjem kako 

žive, tako i snimljene glazbe. Učenici  moraju shvatiti da glazba može djelovati na nas na 

različite načine. 
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Ciljevi za srednji stupanj, razredi 5-7 

 

Muziciranje 

 

Sveobuhvatnim uvoĎenjem u kulturu naše pjesme i plesa, učenici bi trebali naučiti 

pjevati, svirati i plesati  sa zadovoljstvom i s osjećajem. U njih treba razvijati i kultivirati 

sposobnost da muziciraju i plešu sami, ali i zajedno, u skupini. 

 

Skladanje 

 

Učenici moraju naučiti kako se glazbene zamisli mogu razviti u jednostavne strukture, te 

vježbati posredovanje tih struktura drugima. U učenika treba razvijati kreativnost pri 

skladanju glazbe i plesa i povjerenje u predstavljanje vlastite glazbe. 

 

Slušanje 

 

Učenici moraju steći sposobnost razlikovanja glavnih elemenata glazbe i upoznati 

različite glazbene učinke. Susretima s glazbom, glazbenicima i plesačima oni trebaju 

upoznati glazbu različitih vremena i prostora i razviti sposobnost slušanja s empatijom i 

koncentracijom.  Oni trebaju istražiti vlastito iskustvo i iskustva i mišljenja drugih o 

različitim oblicima glazbene ekspresije. Oni bi trebali pokazati svoje znanje glazbe u 

varijabilitetu ekspresivnih aktivnosti. 

 

Ciljevi za niži sekundarni  stupanj, razredi 8-10 

        

Muziciranje 

 

 Učenici trebaju usvojiti repertoar pjesama, plesova i glazbe, što će im omogućiti uvid u 

vlastito vrijeme i iskustvo multikulturnog svijeta. Oni moraju naučiti da preuzmu 

odgovornost za planiranje, vježbanje i predstavljanje izvedaba i koncerata s pjevanjem 

sviranjem u ansamblima i plesom. 

 

Skladanje 

 

U učenika treba razviti sposobnost da rade glazbenim zamislima na različite načine i u 

različitim žanrovima i stilovima.. Oni moraju biti sposobni procijeniti i ispraviti vlastite 

skladbe i svoje zamisli posredovati drugima. 

 

Slušanje 

 

Učenici moraju naučiti razlikovati različite glazbene elemente i biti u stanju razlikovati ih 

sa sve većom  diskriminativnošću. Moraju naučiti slušati široka srca velik i sve kompleksniji  

spektar glazbe, te vježbati kritički smisao i glazbenu prosudbu.  Aktivnim pristupom i 

ekspresijom učenici će usvojiti znanje o razvoju i mnogolikosti glazbenih oblika, žanrova, 

tradicija i kultura.  

 



P. Rojko: Glazbena nastava u općeobrazovnim školama u Europi, Tonovi, Zagreb, 48., 2006., 21.  (2) 

 11 

Navedene aktivnosti – muziciranje, ples, skladanje i slušanje – opširno se, uvijek po 

istoj shemi, koncentričnom logikom, opisuju za svaki pojedini razred. To će se može 

ilustrirati  trima  primjerima, po jednim za svaki od triju stupnjeva: 

 

Primjer 1 

 

Primarni stupanj – 1. razred  (1 sat tjedno)      

    

Muziciranje i ples 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 uče pjesme i igre s pjevanjem koje se odnose na različite interdisciplinarne teme, 

pjesme koje su pogodne za manje ili veće skupine, pjesme uz koje se mogu igrati, 

pjesme uz tradicionalne blagdane i svečanosti, pjesme o životinjama, jednostavne 

pjesme, uspavanke, jednostavne narodne pjesme, te pjesme i balade popularnih 

glazbenika. (Za svaki od tih prijedloga, u programu se navodi po nekoliko naslova 

stvarnih primjera – norveških pjesama, na norveškom jeziku); 

 dožive svoje tijelo i svoj glas kao prirodni način glazbenoga izražavanja vlastitih 

iskustava, misli i osjećaja i da vježbaju muzikalnu upotrebu glasa u ritamskim i 

melodijskim situacijama, s različitim tekstovima, uključujući brojalice, besmislene 

stihove i tekstove koji su povezani s glazbom; 

 dožive glazbu, pjevanje i ples posredstvom igre i u pjesmi, plesu, drami i drugim 

glazbenim aktivnostima  izraze svoje reakcije na bajke i priče. 

 

Skladanje 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 istražuju zvukove mnogih vrsta i da se  njima igraju, uključujući vlastiti glas, prirodne 

zvukove i zvukove iz vanjske okoline, zatim zvukove glazbala, da se igraju  različitim 

glazbalima i istražuju kako na različite načine proizvesti zvuk; 

 stvaraju tonske slike, plesove i male skladbe za pratnju uzbudljivim riječima i izrazima, 

slikama, bajkama, pričama. 

 

Slušanje 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 slušaju, otkrivaju usporeĎuju i raspravljaju o zvucima i glazbi u svom svakodnevnom 

životu, slušaju različite  glazbe, posebno glazbe koje pružaju jasne kontraste po tonu i 

dinamici, da izraze svoje reakcije na ono što su čuli, doživjeli i shvatili – posredstvom 

dramatizacije, plesa, pokreta i ostalih prikladnih oblika izražavanja; 

 vježbaju slušanje izvedbi glazbenih komada i da razgovaraju o svojim doživljajima i 

razumijevanju. 
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Primjer 2 

 

Srednji stupanj – 6. razred (dva sata tjedno) 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 uče pjesme različitih kultura i područja života s posebnim naglaskom na folklorne 

balade i pjesme uključujući skaldičke refrene (Scaldic Refrains); 

 dobiju osnovni uvid u  glavne norveške seoske plesače  i plesove drugih, uključujući 

Rheinlander, polku, valcere i dr.; 

 vježbaju i pokažu da su svladali pjevanje dionice u zbornoj pjesmi, te sviranje u 

ansamblu, i da rade slušajući susvirače; 

 uče tradicionalnu i grafičku notaciju u vezi s praktičnim radom; 

 planiraju i pokažu vlastito pjevanje, sviranje i ples usporeĎujući to s drugim učenicima. 

 

Skladanje 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 skladaju jednostavne pratnje pjesmama i melodijama, da bilježe svoje skladbe 

prikladnom notacijom ili odgovarajućom tehnikom; 

 vježbaju improvizaciju na jednostavnim ritamskim obrascima, počevši s tetrakordskim 

opsegom; 

 vježbaju skladanje i izvoĎenje melodija, ritamskih obrazaca, pjesama i plesova 

zasnovanih na jednostavnim tonalnim načelima, uključujući simetriju, te na tonskom 

materijalu koji  ističe sličnost s narodnom glazbom; 

 vježbaju upotrebu ureĎaja za snimanje izmeĎu ostalog i zato da bi procjenjivali vlastite 

skladbe. 

 

Slušanje 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 se upoznaju s osnovnim obilježjima i upotrebom instrumentalnih skupina, posebno onih 

koji se izrazito javljaju u norveškoj folklornoj glazbi, zatim da se upoznaju s različitim 

starim narodnim glazbalima te da raspravljaju o obilježjima norveške folklorne glazbe u 

usporedbi s drugim kulturama, uključujući Same; 

 traže posredstvom rasprave i iskustva plesa, drame i drugih načina usmenog izraza da 

shvate kako skladatelji upotrebljavaju glazbu u izgradnju takvih formalnih načela kao 

što su imitacija, ponavljanje i varijacija; 

 istraže utjecaj folka na ostale glazbene žanrove uključujuću umjetničku glazbu i  jazz i 

načine kako su skladatelji koristili folklornu glazbu u svojim djelima; 

 vježbaju kritičnost prema izvedbama i koncertima, raspravljaju o doživljajima i 

kvaliteti. 
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Primjer 3 

 

Niži sekundarni stupanj – 10. razred (1 sat tjedno) 

 

Muziciranje i ples 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 upoznaju  širok repertoar pjesama, drugih vokalnih aktivnosti i plesova da budu 

sposobni  muzicirati zajedno s drugima s empatijom i zadovoljstvom. 

 suraĎuju u praktičnim glazbenim i plesnim projektima gdje mogu pokazati široko 

poznavanje različitih glazbenih oblika i elemenata izraženih  jezikom ili na druge 

načine kao što su kolaži, revije, mjuzikli; takvi projekti mogu završiti izvedbama izvan 

škole i u školi; 

 vježbaju dirigiranje glazbenih i plesnih priredaba; 

 rade s umjetničkim oblicima i proizvodima koji uključuju suvremenu tehnologiju koja 

integrira glazbu, pjesmu i ples s drugim područjima. 

 

Skladanje 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 istražuju širok opseg tonova, ritmova i glazbenih struktura i da se  njima igraju; 

 vježbaju skladanje i aranžiranje na osnovi ritamskih, harmonijskih  i melodijskih  

obrazaca, motiva i  varijacija uzetih iz različitih žanrova; 

 vrednuju i upotrebljavaju široki izbor akustičkih i elektroničkih resursa zvuka kao 

polaznu osnovu za vlastite skladbe i aranžmane; 

 vježbaju improvizaciju, npr. na osnovu jednostavnih harmonija; 

 uče kako skladatelji pišu svoje skladbe i upoznaju notaciju u različitim žanrovima kao 

što je  folk, umjetnička glazba, jazz, rock, te da budu u stanju pokazati to znanje  u 

notiranju vlastitih glazbenih ekspresija i skladba. 

 

Slušanje 

 

Učenici moraju dobiti priliku da 

 

 vježbaju slušanje širokog spektra glazbe različitih razdoblja, žanrova i kultura i da 

pokažu svoje znanje u verbalnom obliku  i u drugim relevantnim oblicima izražavanja, 

uključujući ples i dramu; 

 vježbaju raspravljati i opravdavati svoj izbor glazbe na osnovi znanja glazbe i znanja o 

sebi, pokazujući usvojenost glazbenog nazivlja; 

 uče o osnovnim oznakama razvoja glazbenih oblika tijekom stoljeća u društvenom, 

kulturnom i povijesnom kontekstu, te vježbaju pokazivanje svojeg glazbenog ukusa u 

izvedbama i raspravama; 

 uče kako je glazba često isprepletena s ostalim umjetničkim vrstama i društvenim 

izrazima, izmeĎu ostaloga, u javnim glasilima, te da shvate do koje  mjere glazba 

postaje oblikujućom i nadzornom snagom u takvim stanjima. 
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U dostupnom dokumentu nema izravnih metodičkih uputa za nastavnike glazbe, ali  se u 

općem dijelu ističe da učenici moraju biti aktivni, poduzetni i nezavisni.  Oni trebaju  učiti 

pomoću vlastite aktivnosti (learning by doing), vlastitog istraživanja i eksperimentiranja i na 

taj način stječu znanje i razumijevanje. Treba birati takve metode rada  koje će učenicima 

otvarati nove perspektive i davati nove poticaje. Metode rada moraju učenike suočavati s 

novim  izazovima, što će, zajedno s njihovim aktivnim pristupom i pojedinačnim naporima 

voditi stjecanju kompetencije i samopoštovanja. Metode moraju biti raznolike kako bi bile 

primjerene  različitim sposobnostima učenikâ. 

Nema posebnih napomena o evaluaciji u glazbenoj nastavi, pa se na nju odnose opće 

upute o ocjenjivanju (assessment). 

Različitim oblicima ocjenjivanja učenikovo učenje i podučavanje u školi treba promatrati 

u vezi s ciljevima, zadacima, sadržajima i načelima kurikuluma. Ocjenjivanje mora biti takvo 

da  istovremeno osigura vođenje i dalji razvoj i učenika i škole. Ocjenjivanje mora učenike 

nadahnuti da promišljaju, planiraju i poboljšavaju svoje podučavanje. Ono mora biti izvor 

obavijesti za druge obrazovne ustanove i za poslodavce o kompetencijama učenika po 

završetku obrazovanja. 

Glavni je zadatak ocjenjivanja učenika poticati učenje i razvoj. Ocjene  i vođenje su 

povratna informacija o napredovanju  učeniku, roditeljima i nastavniku. One su i povratna 

informacija o nastavnom procesu i njegovim ishodima.  Ocjenjivanje i vođenje treba  urediti 

tako da učenik ima koristi od povratne informacije u promatranju vlastitog  rada i 

napredovanja, te da to bude i motivacijski čimbenik u radu i iskazivanju sposobnosti. 

Učenici bi morali igrati aktivnu ulogu u ocjenjivanju  te se vježbati u preuzimanju 

odgovornosti za vrednovanje vlastitog rada. 

Pojedinačno procjenjivanje bez ocjena dio je svakodnevnoga nastavnog procesa i moralo 

bi biti uključeno u redovito planirane susrete učitelja, roditelja i učenika. Upravljajući  se 

ciljevima kurikuluma, ocjenjivanje bi trebalo isticati pojedinačne sposobnosti, nastavni 

proces i ishode. Učenici moraju dobiti pojedinačne upute kako nastaviti  učenje. 

 Na nižemu sekundarnom stupnju, daju se ocjene koje moraju polaziti od ciljeva, 

zadataka i sadržaja nastavnih predmeta. Ocjene treba promatrati  u odnosu prema 

pojedinačnom procjenjivanju bez ocjena kako bi se postigla  sveobuhvatna procjena 

pojedinog učenika. 

 

 

Evaluacija škole 

 

Evaluacija škole dio je njena razvoja. Ona bi trebala omogućiti uvid u to u kojoj mjeri  

poučavanje i učenje u školi korespondira  sa zadacima i načelima kurikuluma. Evaluacija 

mora  biti poticaj za razvoj škole te pružiti priliku nastavnom osoblju da uvidi odnose izmeĎu 

općih uvjeta, procesa i ishoda. Evaluacija škole bitna je polazna osnova za razvojni rad u 

mjesnoj zajednici. 
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Škotska
4
 

 

 

Škotski općeobrazovni sustav ima četiri faze: 

 

1. prva faza: predobvezatno obrazovanje, dob 3-5; 

2. druga faza: obvezatno primarno obrazovanje, dob 5-12; 

3. treća faza: obvezatno (niže) sekundarno obrazovanje, dob 12-16; 

4. četvrta faza: postobvezatno  (više) sekundarno obrazovanje, dob 16-18. 

 

Glazba je, kao obvezatan predmet, prisutna u svima trima fazama obvezatnog  

obrazovanja. Ona je  dio  kurikularnog okvira koje se naziva razvoj izražavanja i estetski 

razvoj (expressive and aesthetic development) u kojem se, uz nju, nalaze likovna umjetnost, 

drama i tjelesni odgoj. Kurikularno područje naziva se izražajne umjetnosti (Expressive 

arts) u kojem su glazba, likovna umjetnost, drama i tjelesni odgoj. Svaki od tih  „ključnih 

aspekata” u planiranju se obraĎuje odvojeno. Predmet se, dakle, naziva Expressive arts and 

physical education  (umjetnički i tjelesni odgoj), odnosno, music  (glazba). 

 

Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi  

 

Umjetnosti  igraju bitnu ulogu u učeničkom razvoju. One osnažuju maštu i kreativnost. 

Razvijaju praktične i perceptivne vještine i unapreĎuju intelektualni i estetski razvitak.  

Kurikulum umjetnosti ohrabruje učenika na oblikovanje, na osmišljavanje i izražavanje 

osobnog iskustva, a to vodi razvoju estetske svijesti i komunikacijskih umijeća. Umjetnost 

unapreĎuje razumijevanje značenja fizičkog, mentalnog i emocionalnog zdravlja. Mnoge 

skupne aktivnosti kao što su pripremanje i predstavljanje izložaba, priredaba, koncerata, 

sudjelovanje u  timskim igrama i natjecanjima, imaju bitnu ulogu u razvoju dobre 

kooperacije, odgovornosti za sebe i za druge, odanosti, vodstva i poduzetnosti. Umjetnost 

opskrbljuje učenika uvidima u njegovo naslijeĎe i razumijevanje vlastite kulture i kultura 

drugih.  

U prvoj fazi obvezatnog obrazovanja  (dob 5-12) za kurikularno područje izražajne 

umjetnosti (Expressive arts) predviĎeno je 15 % ukupnoga nastavnog vremena. Mjesne vlasti  

mogu vrlo slobodno  to ukupno vrijeme rasporediti na pripadajuće sastavnice (glazbu, 

likovnu umjetnost, dramu, tjelesni odgoj). 

Druga faza obveznog obrazovanja (obvezatno /niže/ sekundarno obrazovanje) (12-16), 

dijeli se na dvije podfaze. Prva je dob 12-14 godina, a druga 14-16 godina. U fazi 12-14 g. 

područje  izražajne umjetnosti ima 15 % ukupnog vremena, a u fazi 14-16 g. ukupno 80 sati 

na godinu, ali je iz ovog posljednjeg isključen tjelesni odgoj.  Koliko od toga otpada na 

glazbu, ovisi o odluci mjesnih vlasti i pojedine škole. 

Stanovite opće  didaktičko-metodičke smjernice  vrijede podjednako za nastavu svih 

predmeta, pa vrijede, dakako, i za glazbu. 

                                                 
4 Izvor:  The Structure and Balance of the Curriculum. 5-14 National Guidelines. 

            Scottish Executive. Qualifications and Curriculum Authority. International Review of Curriculum and    

            Assesment Frameworks of Archives 
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U procesu nastave, učitelji trebaju omogućiti učenicima da stječu različita iskustva: 

a) da rade neovisno i u kooperaciji; 

b) da osjete izazove, podršku i uspjeh; 

c) da dožive redovitu povratnu obavijest o napretku i mogućnost za samoprocjenu i 

procjenu drugoga; 

d) da preuzimaju i dijele odgovornost za ono što uče; 

e) da nalaze veze u sadržajima učenja. 

Učenici imaju svoje načine i načine učenja koji im najbolje leže. Učitelji zato trebaju 

iskoristiti široki dijapazon načina poučavanja sukladnih zadatku i kontekstu u kojem se 

podučava. To učiteljima daje mogućnost za fleksibilne i kreativne aranžmane, za grupiranje i 

organiziranje učeničkog učenja na osnovu različitih ciljeva učenja. Učenici uče djelotvorno 

ako je podučavanje je interaktivno i dinamično. Djelotvorno podučavanje omogućava 

učenicima da uče na različite načine, uključuje bitna iskustva te je prilagoĎeno  načinima 

učenja koji su najbolji  učenicima. To se postiže posredstvom: 

- izmjenjivanja pojedinačnog, skupnog  i rada čitavog razreda; 

- izravnoga interaktivnog podučavanja; 

- pozitivnog ozračja koje nudi izazove, podršku i pozitivnu povratnu informaciju.  

Učitelji trebaju omogućiti učenicima da nauče povezivati činjenice iz svih kurikularnih 

područja aplikacijom njihovih znanja i vještina. Moraju biti svjesni tih veza i znati ih 

istaknuti tijekom podučavanja. Kroskurikularna koherencija može biti uključena na različite 

načine u svih pet kurikularnih područja. Integrirani konteksti i kroskurikularne teme mogu 

biti velika pogodnost za učenje. Neke su teme  previše bitne da bi se podučavale unutar samo 

jednog dijela kurikuluma – one su odgovornost svih nastavnika. 

Način evaluacije ne navodi se posebno za glazbu. Daju se opće smjernice, koje se odnose 

na sve predmete. Djelotvorna procjena napretka učenika jest ona koja: 

o je zasnovana na školskoj politici ocjenjivanja koja počiva na državnim uputama za 

ocjenjivanje; 

o omogućuje da  procedure ocjenjivanja budu korisne drugim učiteljima; 

o pomaže  učiteljima da se koriste mnoštvom dokaza o učenikovim postignućima; 

o se koristiti nizom strategija ocjenjivanja, uključujući državne testove, ocjenu učitelja, 

samoocjenu i ocjenu suučenika; 

o potanko i opširno bilježiti učenikova postignuća; 

o osigurava promatranje i predviĎanje učenikovih postignuća. 

Djelotvorno izvještavanje roditelja i učenika o učenikovim postignućima bitno je jer: 

o daje povratnu obavijest učenicima, roditeljima i ostalim kolegama, 

o pokazuje napredak i hvali postignuća. 

 

Djelotvorna evaluacija treba: 

o rabiti jasna i razumljiva mjerila za poučavanje i učenje koji su otvoreni nadzoru; 

o stvarati sustav vrijednosti savjetovanja i promicati raspravu; 

o osigurati osnovu za norme i izvještaje o kvaliteti posredstvom  kojih su škole 

odgovorne društvu. 
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Švedska
5
                                 

 

Obrazovni sustav u Švedskoj razlikuje tri stupnja ili faze: 

 

1. predobvezno razdoblje, dob 0 do 6/7 g., 

2. primarno i niže sekundarno razdoblje, dob 6/7 do 16 g., 

3. više sekundarno razdoblje, dob 16+  do  19+ g. 

 

Obvezatno je obrazovanje samo ono pod brojem 2, tj. ono koje obuhvaća djecu u dobi od 

6 do 16 godina, tj. 9-godišnja osnovna škola (grundskola). Broj sati nastave glazbe nije 

iskazan po razredima, već je prikazan kao ukupan broj. Glazbi je dodijeljeno ukupno 230 

sati.  Ispada da glazbe ima zapravo jedan sat tjedno i to u osam, a ne u svih devet razreda. 

Devetogodišnje se osnovno obrazovanje shvaća kao dvije cjeline. Prva završava petim a 

druga devetim razredom. 

  Glazbena je nastava – kao obvezatan i samostalan predmet pod nazivom glazba 

(music u engleskom prijevodu) – uglavnom koncipirana po modelu tzv. aktivnog 

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

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 

kombinaciji recepcijskog modela i modela aktivnoga muziciranja s pretežitim naglaskom na 

aktivno muziciranje. Zapravo, unisono pjevanje i elementarna glazbena teorija imaju 

središnje mjesto, ali se to kombinira, odnedavno sve više, sa slušanjem i upoznavanjem 

glazbe, te, napose u 7. i 9. razredu (u 8. razredu nema nastave glazbe), s glazbenom povijesti. 

Do 6. razreda nastavu vodi razredni učitelj, a u 7.  i  9. stručni učitelj glazbe. 

Na višemu sekundarnom stupnju, glazba se – kao povijest glazbe – nalazi u drugom (od 

triju razreda) gimnazije s dva sata tjedno, te kao izborni predmet s povijesti umjetnosti u 

prvoj godini srednje škole. 

U većini ostalih srednjih škola glazba je izborni predmet, ali se rijetko bira zbog velike 

raznolikosti u mogućnosti izbora drugih predmeta. 

 

Ciljevi predmeta 

 

Opći ciljevi predmeta postavljeni su, kao i u drugim europskim zemljama, deklarativno, 

ponešto tautološki, pa i ekstrinzično. Premda i u njima ima ekstrinzičnih elemenata posebni 

su ciljevi vrjedniji spomena jer nisu drugo do popis onoga što bi učenici trebali naučiti.  

 

Ciljevi koje će učenik postići nakon 5. razreda 

 

Učenici će : 

 biti  u stanju sudjelovati u višeglasnom pjevanju, svirati jednostavnije oblike melodije, 

ritma i akorda, te moći  raspravljati o svojoj glazbenoj izvedbi; 

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

             Curriculum for the Compulsory School System, the Preschool Class and the Leisure-Time Centre. Lpo 
             94. Ministry of Education And Science i Sweden and National Agency for Education 

             Syllabuses 2000. Compulsory school. National Agency for Education 

             Lennart Reimers: Music Education in Sweden. Stockholm: Centre for Research in  Music Education. 
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 biti u stanju da sami i u suradnji s drugima stvaraju jednostavnije glazbene oblike; 

 moći razumjeti  i upotrebljavati glazbene pojmove kao što su melodija, akordi, puls, 

ritam  i vrijeme; 

 biti svjesni funkcija glazbe  i načina na koje se ona izražava(la) u društvu, kako u 

prošlosti tako i danas; moći o tome raspravljati. 

 

Ciljevi koje bi učenici morali postići nakon 9. razreda 

 

Učenici će: 

 biti u stanju upotrebljavati svoj glas u zboru i u višeglasju; 

 moći izvoditi glazbu u grupi i to na melodijskim, ritamskim i akordskim glazbalima i 

moći će o tome raspravljati i procjenjivati kvalitetu; 

 biti u stanju upotrijebiti glazbu, tekstove i druga sredstva izražavanja za stvaranje i 

improvizaciju u svrhu izražavanja vlastitih zamisli; 

 moći upotrebljavati glavne pojmove predmeta u situacijama pjevanja, sviranja, 

stvaranja glazbe i slušanja; 

 poznavati različite oblike izraza u glazbi, njezinu funkciju i tradiciju u različitim 

kulturama, te biti u stanju raspravljati o tome s pozicije glazbe u Švedskoj danas; 

 biti svjesni učinaka različitih zvukova i glazbenog okoliša na ljude, te poznavati 

značenje audiologije. 

 

                                                           ******* 

                                                           

Nastavni je program glazbe u općeobrazovnoj  školi u svim prikazanim zemljama – a to 

vrijedi i za zemlje koje smo prikazali u prošlom broju – postavljen na jednak stereotipni 

način. Kolikogod  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 stereotipnom  i sasvim nestvarnom pogledu na glazbenu nastavu jer 

je takav program  neizvediv u okvirima predviĎene satnice, a bio bi neizvediv i sa satnicom 

dvostruko   većom od postojeće. Program nastave glazbe izvodi se iz logike struke, a ne iz 

logike cilja.  

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

ostvarenje svakako potrebno više od jednog sata tjedne nastave (što je gotovo uobičajeno 

posvuda u Europi). Ako to škola ne može osigurati, taj model ne može uspjeti jer se pretvara 

u svaštarski model u kome učenici rade od svega pomalo, a zapravo ništa glazbeno vrijedno. 

Modelu se i inače može uputiti više prigovora. Previše se u njemu ustrajava na vlastitoj 

glazbenoj aktivnosti učenika, posebno na glazbenom stvaralaštvu koje jednostavno ne može 

biti relevantno pa se nužno pretvara u igru od koje učenici ne mogu imati nikakve glazbene 

koristi. S druge strane,  pravoj, umjetničkoj glazbi prilazi se vrlo površno, kao usputnoj 

informaciji a ne kao nečemu što bi odslušano, upoznato i doživljeno moglo pozitivno 

djelovati na ukupni razvoj učenikove osobnosti. Prenaglašena je i uloga izvanglazbenih 

elemenata, kako u pripisivanju glazbi izvanglazbenih odgojno-obrazovnih učinaka, tako i u 

ophoĎenju s glazbom u nastavi. Od učenika se previše traži da „uglazbljuju“ izvanglazbene 

situacije, odnosno da u slušanoj glazbi traže izvanglazbene elemente. Ukratko: riječ je o 

kurikulumu u kojem se učenici ne formiraju glazbeno, nego se o glazbi vrlo površno 

informiraju.



P. Rojko: Glazbena nastava u općeobrazovnim školama u Europi, Tonovi, Zagreb, 48., 2006., 21.  (2) 

 19 

 


