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Sažetak 

 

Metodika kao grana pedagogije, odnosno disciplina srodna didaktici, fakultetski je 
nastavni predmet na kojem se budući nastavnici obučavaju kako izvoditi nastavu za 

svaki školski predmet. Metodike pojedinih predmeta imaju svoje specifičnosti, pa tako i 
Metodika nastave teorijskih glazbenih predmeta, na kojoj studenti Glazbene pedagogije 
stječu metodičku kompetenciju za uspješno izvoĎenje nastave sljedećih teorijskih 

glazbenih predmeta: Glazbena kultura, Glazbena umjetnost, Solfeggio i Teorija glazbe. 
Navedeni studenti metodičku kompetenciju stječu i na kolegiju Pedagoška praksa, tj. na 

tom se kolegiju izravno uključuju u nastavu, samostalno je osmišljavaju, organiziraju i 
izvode. U okviru ovoga rada analizirani su programi studija Glazbene pedagogije u 
Republici Hrvatskoj kako bi se uvidjela zastupljenost kolegija na kojima studenti stječu 

metodičku kompetenciju. Pri analizi dobivenih podataka služili smo se kvalitativnom i 
kvantitativnom analizom. Na osnovu dobivenih rezultata smatramo da je metodičkom 

obrazovanju i praktičnom osposobljavanju studenata Glazbene pedagogije posvećeno 
nedovoljno pažnje. Stoga je potrebno povećanje satnice kolegija na kojima studenti 
usvajaju i primjenjuju stečena metodička znanja i vještine kako bi bili uspješni 

nastavnici Glazbene kulture, Glazbene umjetnosti, Solfeggia i Teorije glazbe.  
 

Ključne riječi: metodika, metodička kompetencija, teorijski glazbeni predmeti, studenti 
Glazbene pedagogije. 
 

1. Uvod 

 
Metodika kao grana pedagogije, odnosno disciplina srodna didaktici, fakultetski je 
nastavni predmet na kojem se budući nastavnici1 obučavaju kako izvoditi nastavu za 

svaki školski predmet te tako stječu metodičku kompetenciju. Smatra se da je metodika 
jedna od najmlaĎih znanstvenih disciplina koja se oblikovala tek u drugoj polovici 20. 

stoljeća, s time da je znanstvena egzistencija metodici dugo vremena bila nepriznata, tj. 
na metodiku se gledalo gotovo kao na naputak za odgojnu praksu (Musa, Š. i  Šušić, 
M., 2015, 42). S obzirom na to da je takvo neznanstveno poimanje metodike bilo 

neutemeljeno, danas je u srednjeeuropskoj i istočnoeuropskoj znanosti i obrazovanju pa 
tako i u Hrvatskoj, metodici priznata znanstvena egzistencija (isto, 2015, 42). 

Suvremena znanost diferencirala je metodiku od didaktike i pedagogije, tj. metodika se 
podrazumijeva kao poseban teorijski sustav o nastavnom predmetu ili području, 
odnosno kao poseban teorijski sustav o nastavi i poučavanju u pojedinom nastavnom 

predmetu, za razliku od didaktike kao općeg teorijskog sustava o nastavi i poučavanju i 

                                                                 
1
 Izrazi nastavnik/ci, student/i, učenik/ci i sl. u ovom radu odnose se na pripadnike oba spola.  
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pedagogije kao općeg teorijskog sustava o odgoju i obrazovanju ( isto,2015). Stoga 

Musa, Š. i Šušić, M. (2015, 39) objašnjavaju metodiku kao znanost o poučavanju 

nastavnog predmeta koja omogućuje osmišljavanje primjene nastavnog programa u 
procesu pouke. Rosandić, D. (1986, 10) opisuje metodiku kao autonomnu znanost koja 
ima vlastiti (specifični) predmet proučavanja, vlastitu metodologiju i ciljeve te vlastitu 

povijest. U svojoj metodologijskoj postavi interdisciplinarna je, multidisciplinarna. Po 
tim svojim metodologijskim značajkama srodna je brojnim znanstvenim disciplinama 

koje imaju karakteristike sintetske znanosti. Bežen, A. (2008) interdisciplinarnost 
metodike objašnjava njezinim dvama komponentama:1. programskim sadržajima iz 
matične znanosti; 2. oblicima te sredstvima njegove primjene u odgojno-obrazovnom 

procesu koji potječu iz filozofije, pedagogije, psihologije, sociologije i drugih znanosti 
čije spoznaje sudjeluju u tom procesu.  Ne postoji jedna jedinstvena metodika za studij 

svih zvanja, nego svaki studij za određeno zvanje koje se njime stječe ima svoju 
metodiku imenovanu po matičnoj znanosti odnosno svaka znanstvena disciplina 
oblikovana kao nastavni predmet po određenom programu ima svoju metodiku (Musa, 

Š. i  Šušić, M., 2015, 41).  

Glazba jedina ima svoj vlastiti odgojno-obrazovni sustav paralelan sa sustavom općeg 
obrazovanja koji obuhvaća osnovnu i srednju glazbenu školu te fakultet (muzička 

akademija/konzervatorij). Stoga u sustavu profesionalnog glazbenog obrazovanja 
postoje različiti predmeti/kolegiji pa shodno tome postoje i različite metodike kao što 
su: metodika nastave pjevanja, metodika nastave glasovira, metodika nastave orgulja, tj. 

metodika svakog pojedinog instrumenta, metodika nastave teorijskih predmeta 
(predmeti prisutni u glazbenim školama, npr. solfeggio, polifonija, harmonija ...), 

metodika povijesti glazbe i brojne druge (Rojko, P., 2012). Drugim riječima, magistar 
Glazbene pedagogije da bi radio kao nastavnik u osnovnoj i srednjoj općeobrazovnoj ili 
glazbenoj školi treba tijekom studija steći metodičku kompetenciju za uspješno 

izvoĎenje sljedećih predmeta: Glazbena kultura, Glazbena umjetnost, Solfeggio i 
Teorija glazbe. Naime, prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom 

obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu iz 1996. godine profesor 
Glazbene kulture (prema bolonjskom sustavu magistar Glazbene pedagogije) može 
izvoditi nastavu Glazbene kulture u osnovnoj općeobrazovnoj školi, tj. u osnovnim 

glazbenim školama nastavu Solfeggia, Teorije glazbe te Zbori Tambure2 (profesor 
Glazbene kulture koji se praksom ističe na tom području). Naravno, pjevački zbor, ali i 

ostale izvannastavne glazbene aktivnosti, takav nastavnik izvodi i u osnovnoj 
općeobrazovnoj školi iako to ovim Pravilnikom nije posebno istaknuto. Pravilnik koji se 
odnosi na srednjoškolsko obrazovanje (Pravilnik  o stručnoj spremi i pedagoško-

psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu, 1999) kaže da profesor 
Glazbene kulture – magistar Glazbene pedagogije može izvoditi nastavu Glazbene 
umjetnosti u gimnazijama te u srednjim glazbenim školama nastavu Solfeggia i Zbora. 

Kao i u osnovnoj školi, takav nastavnik i u gimnaziji izvodi izvannastavnu glazbenu 
aktivnost pjevačkog zbora ili neku drugu iako to Pravilnikom nije posebno istaknuto.  

Pravilnici ukazuju na to koje predmete, s obzirom na zvanje, nastavnik odreĎene struke 
može zakonski izvoditi. Stoga se može zaključiti da su velika očekivanja od završenog 
magistra Glazbene pedagogije s obzirom na stručna znanja, ali i potrebna metodička 

znanja, u kontekstu opsežnosti i specifičnosti navedenih predmeta. Da je to doista tako 

                                                                 
2
S obzirom na problematiku ovoga rada nećemo se baviti analizom praktičn ih - izvoĎačkih, već isključivo 

„teorijskih“ glazbenih predmeta. 
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vidjet će se iz istraživačkog dijela ovoga rada, tj. iz analize nastavnih programa 

navedenih predmeta. 
 

2. Metodologija 

Tema rada je razvijanje potrebne metodičke kompetencije studenata Glazbene 

pedagogije tijekom studija. Svrha rada bila je uvidjeti zastupljenost kolegija u 

studijskom programima na kojima studenti stječu metodičku kompetenciju za uspješno 

izvoĎenje sljedećih predmeta: Glazbena kultura, Glazbena umjetnost, Solfeggio i 

Teorija glazbe. Stoga je u radu analizirana pedagoška dokumentacija, tj. nastavni 

programi navedenih predmeta i programi studija Glazbene pedagogije koji se izvode u 

Republici Hrvatskoj (Zagreb, Split, Osijek, Pula). Pri analizi dobivenih podataka služili 

smo se kvalitativnom i kvantitativnom analizom. 

2.1.Analiza nastavnih programa predmeta: Glazbena kultura, Glazbena umjetnost, 

Solfeggio i Teorija glazbe 

Kompetencije nastavnika trebaju biti u skladu s ciljem i zadacima nastavnog programa 

odreĎenog predmeta odnosno znanjima i vještinama, tj. kompetencijama/obrazovnim 

postignućima/ishodima/znanjima/vještinama koje bi učenici tijekom nastave odreĎenog 

predmeta trebali stjecati. Shodno tome, kompetencije koje se očekuju od učenika trebaju 

posjedovati i nastavnici koji tu nastavu izvode. Iz toga razloga slijedi analiza nastavnih 

predmeta (Glazbena kultura, Glazbena umjetnost, Solfeggio i Teorija glazbe) koje 

magistri Glazbene pedagogije mogu izvoditi. 

Glazbena kultura 

Glazbena kultura je nastavni predmet koji se izvodi u općeobrazovnoj osnovnoj školi. 

Satnica predmeta iznosi jedan sat tjedno tijekom osam godina osnovne škole. Nastava 
Glazbene kulture organizira se prema otvorenom modelu, a to znači da nastavnik uz 
obvezno slušanje glazbe ima slobodu u izboru izvoĎačke glazbene aktivnosti (pjevanje, 

sviranje, glazbene igre, stvaralaštvo) i nastavnih sadržaja. U programu Glazbene kulture 
navodi se da je cilj nastave uvoĎenje učenika u glazbenu kulturu, upoznavanje osnovnih 

elemenata glazbenoga jezika, razvijanje glazbene kreativnosti, uspostavljanje i 
usvajanje vrijednosnih mjerila za (kritičko i estetsko) procjenjivanje glazbe(Nastavni 
plan i program za osnovnu školu, 2006, 66). Zadaci osnovnoškolske nastave glazbe su: 

 upoznati učenike (metodički voĎenim slušanjem) s različitim glazbenim djelima  

 upoznati učenike s osnovnim elementima glazbenoga jezika 

 poticati učenike na samostalnu glazbenu aktivnost (pjevanje, sviranje) (isto, 2006). 
Od nastavnika Glazbene kulture očekuje se i organiziranje izborne nastave, 

izvannastavnih aktivnosti (zbor, instrumentalne i vokalne skupine, folklor, ples, 
glazbene slušaonice, raznovrsni glazbeni projekti) jer izvannastavne aktivnosti su, a ne 

nastava u razredu, prava mjesta aktivnoga muziciranja (isto, 2006). 
Analizirajući važeći nastavni program Glazbene kulture istaknuli smo glazbena znanja i 
vještine, tj. glazbene kompetencije – obrazovna postignuća koje učenici trebaju steći 

tijekom nastave Glazbene kulture od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, a 
shodno tome trebaju ih posjedovati i predmetni nastavnici glazbe koji tu nastavu izvode. 

Istaknute su glazbene kompetencije s obzirom na sljedeća nastavna područja: Pjevanje, 
Slušanje i upoznavanje glazbe, Izvođenje glazbe i glazbeno pismo, Glazbene igre, 



4 
 

Slobodno, improvizirano ritmiziranje, kretanje na glazbu, ples i sviranje,Sviranje 

(sintesajzer), stvaralaštvo, računala (midi-oprema).  
Pjevanje 

 4. – 8. razred – poznavati 15 do 20 novih pjesama; lijepo, izražajno pjevanje, jasan 
izgovor, razumijevanje teksta; iz pjesme se izvode glazbeni pojmovi iz značajki 

same pjesme (tempo, mjera, ritam, dinamika, glazbeni oblik, i dr.) (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2006). 

Slušanje glazbe i upoznavanje glazbe 

 4. –5. razred – prepoznavati skladbe (prema osobnim sposobnostima učenika); znati 
ime skladatelja i skladbe; prepoznati glazbala; capriccio, elegija, humoreska, 

preludij, nazivi izvoĎačkih sastava, nazivi pojedinih glazbala, oznake za tempo, 
dinamiku i slično  

 5. – 8. razred – poznavati glazbene oblike: dvodijelna pjesma, rečenica, period, 

trodijelna pjesma, složena trodijelna pjesma, tema s varijacijama, rondo, sonatni 
oblik (ekspozicija, provedba, repriza)  

 6. – 8. razred – prepoznavati pjevačke glasove na glazbenim primjerima 

 5. – 8. razred – prepoznati zvuk i izgled svakoga pojedinoga gudaćega glazbala, 

glazbala s tipkama, trzalačkog glazbala, drvenog i limenog puhaćeg glazbala, 
udaraljke, elektroničkog glazbala – na glazbenom primjeru i na fotografiji 

 7. do 8. razred – poznavati konkretna glazbena djela za svaku vrstu: sonata, suita, 
koncert, simfonija, simfonijski orkestar, simfonijska pjesma, programna glazba  

 8. razred – poznavati temeljne značajke i dva cijela glazbena primjera (arije, 
uvertire, brojevi) konkretne glazbene vrste: opera, opereta, musical, balet, oratorij, 

kantata  

 8. razred – raspravljati o popularnoj glazbi i zvučno prepoznati jazz; moći opisati 

značajke jazza na slušnom primjeru  

 8. razredu – ukratko upoznati osnovne informacije povijesnih razdoblja 

 5. – 8. razred –poznavati zvučne, glazbene značajke folklorne glazbe Hrvatske(isto, 

2006). 
Izvođenja glazbe i glazbenog pisma 

 4. –8. razred–informativno poznavati temeljne znakove notnoga pisma – na razini 
prepoznavanja(isto, 2006). 

Glazbene igre 

 4. razred – važna je aktivnost; kompetencije su relativne i individualno različite(isto, 

2006). 
Slobodno, improvizirano ritmiziranje, kretanje na glazbu, ples i sviranje 

 5. i 6. razred –važna je aktivnost; muzikalno izvoĎenje ritamskih aktivnosti: kretanje 
na glazbu, ples, sviranje; sposobnosti su relativne i individualno različite  

Sviranje (sintesajzer), stvaralaštvo, računalo (midi-oprema) 

 7. i 8. razred – važna je aktivnost; prema konkretnim mogućnostima ; prema 
nahoĎenju učitelja i konkretnim mogućnostima(isto, 2006). 

S obzirom na sadržaje nastavih područja, u nastavi Glazbene kulture nastavnik treba 
posjedovati metodičku kompetenciju vezano za: 

 usvajanje pjesme po sluhu i retrogradno po notama 

 sviranje instrumenta kako bi pratio vlastito pjevanje i pjevanje svojih učenika  

 usvajanje glazbenih igara i plesa 

 stjecanje osnovnih obavijesti o notnom pismu 
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 stjecanje vještine sviranja 

 organiziranje glazbenog stvaralaštva  

 aktivno slušanje glazbe i posredno upoznavanje 

o glazbeno- izražajnih sastavnica 
o muzikoloških sadržaja 

 glazbenog folklora, osnovnih obavijesti o skladateljima, povijesnih 
razdoblja, glazbenih oblika i vrsta, glazbala, pjevačkih glasova, 

popularne glazbe i jazza 

 primjenu računala u glazbi 

 organiziranje školskih ansambala. 
S obzirom na prisutnost različitih nastavnih područja u nastavi Glazbene kulture i 

opsežnost i različitost znanja i vještina koje bi učenici trebali usvojiti može se zamijetiti 
da se od nastavnika očekuju različita stručna znanja, ali shodno tome i vrlo opsežna 
metodička kompetencija kako bi mogao uspješno organizirati i izvoditi nastavu 

Glazbene kulture.  
 

Glazbena umjetnost 
 
Glazbena umjetnost je nastavni predmet koji se izvodi u gimnaziji. Satnica predmeta 

iznosi jedan sat tjedno tijekom dvije(prirodoslovna i matematička gimnazija) ili četiri 
(opća i jezična gimnazija) godine, što ovisi o smjeru gimnazije. Nastava glazbe u 

gimnaziji, iako se naziva Glazbena umjetnost, u bitije povijest glazbe. Ipak, ne 
upotrebljava se naziv povijest glazbe jer povijest kao takva ima neglazbeni predznak. 
Da je u prvom planu povijest glazbe pokazuje i to što se nastava Glazbene umjetnosti 

odvija prema dijakronijskom modelu, a to znači da se prati kronološka koncepcija 
povijesti glazbe i ista se tema prolazi nekoliko puta tijekom četiri odnosno dvije godine.  

U programu Glazbene umjetnosti navodi se da je cilj, tj. svrha predmeta,odgoj 
poznavatelja temeljnih značajki glazbe i aktivnog sudionika u glazbenom životu svoje 
okoline (Nastavni programi za gimnazije – Glazbena umjetnost, 1994). Zadaci 

gimnazijske nastave glazbe su: 

 omogućiti nastavak upoznavanja glazbeno-izražajnih sastavnica 

 slušno i teorijski dopuniti poznavanje glazbala, pjevačkih glasova i izvoĎačkih 
sastava (vokalnih, instrumentalnih, kombiniranih) 

 upoznati glazbene oblike i vrste glazbenih djela 

 naučiti razlikovati značajke glazbe različitih povijesnih razdoblja i na teme lju tih 

značajki moći približno ustanoviti kojem razdoblju ili stilu pripada slušano djelo  

 upoznati veliki broj umjetničkih djela svjetske glazbe i saznati najznačajnije podatke 

o njihovim skladateljima 

 upoznati umjetnička djela hrvatskih skladatelja  

 razviti potrebu za samostalnim stjecanjem novih spoznaja i znanja o glazbenoj 
umjetnosti 

 osposobiti za samostalno procjenjivanje umjetničke razine glazbenog djela  

 poticati i razvijati potrebu za praćenjem glazbenog života zajednice  

 steći svijest o razini cjelokupne hrvatske civilizacije i razviti potrebu njegovanja 
vrijednosti naše glazbene tradicije i sudjelovanja u njenoj stalnoj nadogradnji 

 poticati na izravno osobno sudjelovanje u izvoĎenju glazbe (u školskim ansamblima 
ili u umjetničkim društvima izvan ško le) (isto, 1994). 



6 
 

U programu se navodi da se ostvarivanje zadaća postiže ponajprije slušanjem glazbenih 

djela (u tzv. „živoj“ izvedbi ili posredstvom mehaničke izvedbe), posjećivanjem 
glazbenih priredbi, čitanjem knjiga o glazbi i povremenim pjevanjem ( isto, 1994). 

Analizirajući nastavni program Glazbene umjetnosti istaknuli smo sadržaje koje učenici 
trebaju steći tijekom nastave. Shodno tome trebaju ih posjedovati i nastavnici Glazbene 
umjetnosti. Sadržaji po razredima programa Glazbene umjetnosti za četverogodišnji 

program su: 

 1. razred 

o glazbeno- izražajne sastavnice 
o razvoj glazbe od njenih početaka do renesanse (do kraja 16. st.)  

 2. razred – barok, galantni stil i bečka klasika (cijelo 17. i 18. st.)  

 3. razred – romantizam i impresionizam (19. st.) 

 4. razred – 20. Stoljeće (isto, 1994). 
Sadržaj po razredima za dvogodišnji program su: 

 1. razred 
o glazbeno- izražajne sastavnice 

o razvoj glazbe od njenih početaka do renesanse (do kraja 18. st.) 

 2. razred – od L. van Beethovena do 20. st. (isto, 1994). 
S obzirom na zadaće nastave Glazbene umjetnosti i prisutnost sadržaja u nastavi može 

se zamijetiti da se od nastavnika očekuju sljedeća stručna znanja, ali shodno tome i 
metodička kompetencija vezano za: 

 aktivno slušanje glazbe i posredno teorijsko upoznavanje 
o glazbeno- izražajnih sastavnica 

o muzikoloških sadržaja  
 hrvatskih i svjetskih skladatelja 
 glazbala, pjevačkih glasova i izvoĎačkih sastava (vokalnih, 

instrumentalnih, kombiniranih) 
 povijesnih razdoblja i prepoznavanje kojem razdoblju ili stilu pripada 

slušano djelo 
 glazbenih oblika i vrsta 
 hrvatske glazbene tradicije 

 organiziranje školskih ansambala. 
Znači, od nastavnika Glazbene umjetnosti očekuje se prije svega metodička 

kompetencija vezano za muzikološke sadržaje. U odnosu na nastavnika Glazbene 
kulture one su manje opsežne jer se nastava Glazbene umjetnosti temelji gotovo 

isključivo na jednom nastavnom području, tj. na slušanju glazbe. 
 
Solfeggio i Teorija glazbe 

 
Cilj je glazbenoga odgojno-obrazovnog sustava da odgojem i obrazovanjem 

profesionalnih glazbenika različitih profila i zanimanja stalno proizvodi onaj dio 
društvene nadgradnje koji je obuhvaćen pojmom glazbene umjetnosti (Nastavni plan i 
program za osnovnu glazbenu školu, 2006, 2). Stručnim glazbenim školovanjem 

obuhvaćeni su mnogobrojni glazbeni predmeti čija se nastava izvodi individualno i 
skupno, odnosno individualna je nastava instrumenta, dok je nastava drugih predmeta 

skupna. Tijekom pohaĎanja predmeta u okviru glazbenog školovanja stječu se glazbena 
znanja i vještine, tj. glazbene kompetencije koje se u pojedinim glazbenim predmetima 
podudaraju, a za neke predmete su posve specifične. U važećim nastavnim programima 
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za osnovnu i srednju glazbenu školu u okviru predmeta Solfeggio i Teorija glazbe 

navedeni su sadržaji koje smo u nastavku izdvojili. 
 

Solfeggio 
 
Solfeggio je predmet koji nam omogućuje da s razumijevanjem čitamo notni tekst 

(glasno, pjevanjem, ili u sebi, s jasnom slušnom predodžbom) i da s razumijevanjem 
slušamo glazbu i istu zabilježimo notama. Satnica predmeta iznosi dva sata tjedno 

tijekom svih razreda osnovne i srednje glazbene škole, tj. tijekom deset godina 
školovanja. U programu predmeta Solfeggio nisu navedeni cilj, zadaće i ishodi već 
samo sadržaji predmeta koji se u okviru šest godina osnovne i četiri godine srednje 

glazbene škole upoznaju s obzirom na sljedeće teme: 

 1. – 6. razred osnovne glazbene škole  

o glazbena pismenost, oznake i znakovi, ljestvice, mjera, intervali, akordi, 
melodija, ritam, diktat, stvaralački rad, slušanje glazbe (Nastavni plan i 

program za osnovnu glazbenu školu, 2006). 

 1. – 4. razred srednje glazbene škole  
o mjera, ritam, intonacija – melodijski odnosi, pojmovi, diktati (Nastavni 

plan i program za srednju glazbenu školu, 2008). 
S obzirom na sadržaje nastave Solfeggia od nastavnika se očekuju stručna znanja koja 

će mu omogućiti da učenike osposobe da s razumijevanjem čitaju notni tekst i slušaju 
glazbu i istu zabilježe notama. Shodno tome, nastavnik Solfeggia treba posjedovati 
metodičku kompetenciju vezano za: 

 pjevanje melodije i izvoĎenje ritma prema notnom zapisu 

 demonstriranje, tj. sviranje glazbenih primjera 

 zapisivanje notama glazbenih primjera – diktata 

 upoznavanje notnog pisma i znakova 

 stvaranje glazbe 

 slušanje glazbe i uočavanje glazbeno-izražajnih sastavnica, zvuka različitih glazbala, 
izvoĎačkih sastava, glazbenih oblika. 

Od nastavnika Solfeggia očekuje se prvenstveno metodička kompetencija  vezano za 
solfeggio, tj. za pravu glazbenu pismenost 3, ali donekle i za postupke aktivnog slušanja 
glazbe, tj. upoznavanje muzikoloških sadržaja. 

 
Teorija glazbe 

 
Teorija glazbe je izborni predmet u šestom razredu osnovne glazbene škole  sa satnicom 
od jednog sata tjedno. U programu predmeta  navedene su zadaće u kojima se ističe da 

je temeljna svrha ovog predmeta omogućiti učeniku da pred završetak školovanja u 
osnovnoj glazbenoj školi stekne određena dodatna znanja o glazbi koja će mu pomoći 

                                                                 
3
Glazbena je pis menost vještina koja podrazumijeva da netko zna čitati note, tj. pretvarati note u tonove: 

pjevanjem i/ ili slušanjem i zap isivanjem notama (prava glazbena pismenost) ili sviranjem uz pomoć 

instrumenta (prividna glazbena pismenost). Prava glazbena pismenost stječe se dugo i postupno i iziskuje 

puno vježbanja. Prividna glazbena pismenost, tj. čitanje nota uz pomoć instrumenta uči se relativno brzo. 

Paralelno se uče znakovi, tj. note koje se odmah uče svirati na instrumentu. To znači da pojedinac koji 
pročita odreĎeni ton u notnom zapisu, taj isti ton zna pronaći na instrumentu i odsvirati (Rojko, P., 2012). 
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da na određen način zaokruži i upotpuni svoje poznavanje tog umjetničkog područja. 

Ujedno će učenik, u razmjerno kraćem vremenu, usustaviti i kroz praksu dopuniti 
različita temeljna do tada stečena teorijska znanja i svoje poznavanje pojedinih 

pojmova i glazbenih izraza (Nastavni plan i program za srednju glazbenu školu, 2008, 
7087). U programu predmeta Teorija glazbe navedeni su, osim cilja i zadaća, sadržaji 
predmeta koji se upoznaju s obzirom na sljedeće teme : 

 uvod – zvukovni prostor i vremenska dimenzija glazbe 

 zapisivanje glazbe i čitanje glazbenog zapisa  

 tempo 

 mjera i ritam 

 intervali 

 tonalitet i ljestvica 

 oznake ugoĎaja, dinamike, tehnike izvoĎenja i fraziranja, razli-  

čiti ukrasi i dodatne oznake za izvoĎenje glazbe  

 vježbe glazbenog pravopisa  

 uvod u harmoniju 

 pojmovi s područja polifonije 

 glazbeno oblikovanje (temeljni uvid) 

 šetnja kroz povijest glazbe 

 pjevački glasovi i glazbala  

 sastavi izvoĎača (isto, 2008). 
S obzirom na sadržaje nastave Teorije glazbe od nastavnika se očekuju stručna znanja iz 

područja teorije glazbe tj. solfeggia, harmonije, polifonije i muzikologije. To znači da 
nastavnik Teorije glazbe treba posjedovati metodičku kompetenciju vezano za: 

 osnove teorije glazbe 

 znanja o glazbenom pravopisu 

 zvukovno i vizualno prepoznavanje izvoĎača i izvoĎačkih sastava 

 hrvatska narodna glazbala 

 temeljne pojmove s područja harmonije i polifonije  

 osnove tijeka razvoja glazbe od srednjega vijeka do danas i nazive pojedinih 

glazbenih razdoblja, odnosno stilova 

 prepoznavanje glazbenih oblika (isto, 2006). 

U programu predmeta Teorija glazbe navodi se napomena da se cjelokupno gradivo 

obrađuje, ponavlja i utvrđuje na slušnom ili izvođačkom iskustvu učenika (isto, 2008, 
7089). MeĎutim, ovako koncipiran predmet iziskuje izuzetnu organiziranost i 

kreativnost nastavnika, s obzirom na svega jedan sat tjedno nastave i vrlo opsežan 
sadržaj predmeta, kako se ne bi dogodilo da se predmet svede na verbalizam, tj. na 
pričanje o glazbi koje zasigurno ne bi koristilo učenicima i doprinijelo razumijevanju 

sadržaja predmeta. 
 

2.2. Metodička kompetencija studenata Glazbene pedagogije – analiza studijskih 

programa Glazbene pedagogije 

 

Zakon o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj i srednjoj školi (2008) propisuje da  poslove 
učitelja, nastavnika i stručnog suradnika može obavljati osoba sa završenim diplomskim 
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studijem koja ima i pedagoške kompetencije. Pedagoške kompetencije definirane su 

Zakonom kao pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje kojim se stječe 
60 ECTS bodova. Iz navedenog se vidi da je obvezno stjecanje i metodičke 

kompetencije. Na kolegiju metodike bilo kojeg predmeta/područja stječu se teorijska 
znanja, ali obvezno i praktična znanja. Ovisno o organizaciji studija praktična znanja 
studenti usvajaju prvenstveno tijekom metodičkih vježbi organiziranih u okviru kolegija 

metodike ili kolegija pedagoška praksa/praktikum koji predstavlja produženu ruku 
kolegija metodike. Oba se kolegija u programima studija Glazbene pedagogije različito 

nazivaju, no svrha je ista. Tako se metodika imenuje kao Metodika nastave teorijskih 
glazbenih predmeta, Metodika glazbene nastave i Metodika nastave glazbe, dok se 
praksa/praktikum naziva Pedagoška praksa teorijskih glazbenih predmeta, Metodička 

praksa i Metodički praktikum. Na metodičkim vježbama, tj. pedagoškoj 
praksi/praktikumu studenti se izravno u vježbaonicama fakulteta/akademija, tj. školama 

uključuju u nastavu, samostalno je osmišljavaju, organiziraju i izvode. Pedagoška 
praksa omogućuje studentu da se postupno i pod stručnim vodstvom uvodi u pedagoški 
rad te osposobljava za poučavanje … predmeta. Pedagoška praksa je za studente, 

buduće učitelje, jedini kontakt s praktičnim radom (Herzog, J., Ivanuš Grmek, M. i 
Čagran, B., 2012, 42). Stoga su u okviru ovoga rada analizirani programi studija 

Glazbene pedagogije u Republici Hrvatskoj kako bi se uvidjela zastupljenost kolegija na 
kojima studenti stječu metodičku kompetenciju.  
U Republici Hrvatskoj studij Glazbene pedagogije organizira se na četiri sveučilišta: 

Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Umjetničkoj akademiji u Splitu, Umjetničkoj akademiji 
u Osijeku i Muzičkoj akademiji u Puli. U Splitu, Osijeku i Puli studij Glazbene 

pedagogije sastoji se od četverogodišnjeg preddiplomskog studija i jednogodišnjeg 
diplomskog studija, a u Zagrebu je riječ o petogodišnjem integriranom studiju.  
U Tablici 1. može se vidjeti zastupljenost (satnica i ECTS bodovi) kolegija metodike i 

prakse/praktikuma u studijskim programima. Ako se usporede satnice kolegija metodike 
onda je najveća satnica na studiju u Puli4, 5 (90 sati), dok je u Zagrebu6, Osijeku7, 8 i 

Splitu9, 10 jednaka, ali za jednu trećinu manja (60 sati). Što se tiče stjecanja metodičke 
kompetencije u okviru kolegija prakse/praktikuma redoslijed je sljedeći: Zagreb sa 120 
sati, Osijek i Pula s 90 sati te Split sa 60 sati. Usporedbom ukupne satnice metodičkih 

kolegija vidi se da je satnica najveća na studijima u Zagrebu (180 sati) i Puli (180 sati), 
slijedi Osijek (150 sati), a najmanja u Splitu (120 sati). 

Što se tiče ECTS bodova u odnosu na zastupljene metodičke kolegije broj bodova je isti 
u Zagrebu, Osijeku i Puli (18 ECTS), dok je najmanji u Splitu (12 ECTS). To što je 
najmanji u Splitu ne iznenaĎuje jer je i najmanja satnica (120/12), no neobično je da se 

                                                                 
4
Izvedbeni plan nastave kolegija - Preddiplomski  sveučilišni studij Glazbena pedagogija  (2016). Pu la: 

Muzička akademija u Puli. 
5
Izvedbeni plan nastave kolegija. - Diplomski  sveučilišni studij Glazbena pedagogija  (2016). Pula: 

Muzička akademija u Puli.  
6
Elaborat o studijskom programu - Integrirani sveučilišni studij Glazbene pedagogije (2016). Zagreb: 

Muzička akademija u Zagrebu.  
7
Izvedbeni plan nastave ak. god. 2016./2017. god. - Preddiplomski  sveučilišni studij Glazbene 

pedagogije (2016). Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku.  
8
Izvedbeni plan nastave ak. god. 2016./2017. god. - Diplomski  sveučilišni studij Glazbene pedagogije 

(2016). Osijek: Umjetnička akademija u Osijeku.  
9
Elaborat o studijskom programu  - Preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija  (2014). Sp lit : 

Umjetnička akademija u Sp litu.  
10

Elaborat o studijskom programu  - Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija  (2014). Sp lit : 

Umjetnička akademija u Sp litu. 
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isti broj bodova dodjeljuje kolegijima s nejednakim satnicama, tj. Zagrebu i Puli 

(180/18) te Osijeku (150/18). 
 

Tablica 1. Zastupljenost kolegija metodike i prakse/praktikuma u studijskim programima 
Mjesto 

izvoĎenja 

studija 

Naziv kolegija/Status 

predmeta 

Semestar/ECTS Ukupno 

180 sati 

18 ECTS 
5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Zagreb Metodika nastave 

teorijskih glazbenih 

predmeta (obvezni) 

P1S0V111 

3 

P1S0V1 

3 

    60 sati 

6 ECTS 

Pedagoška praksa 

teorijskih 

glazbenih predmeta 1 

(obvezni) 

  P0S1V1 

3 

P0S1V1 

3 

  120 sati 

12 ECTS 

Pedagoška praksa 

teorijskih 

glazbenih predmeta 2 

(obvezni) 

    P0S1V1 

3 

P0S1V1 

3 

Split  Naziv kolegija/Status 

predmeta 

Semestar/ECTS Ukupno 

120 sati 

12 ECTS 

5. 6. 7. 8. 1. 2. 

Metodika glazbene 

nastave 1 (obvezni) 

  P1S1V0 

3 

   60 sati 

6 ECTS 

Metodika glazbene 

nastave 2 (obvezni) 

   P1S1V0 

3 

  

Metodička praksa 1 
(obvezni) 

    P1S1V0 
3 

 60 sati 
6 ECTS 

Metodička praksa 2 

(obvezni) 

     P1S1V0 

3 

Osijek Naziv kolegija/Status 

predmeta 

Semestar/ECTS Ukupno 

150 sati 

18 ECTS 
5. 6. 7. 8. 1. 2. 

Metodika nastave 

teorijskih glazbenih 

predmeta (izborni) 

P1S0V1 

3 

P1S0V1 

3 

    60 sati 

6 ECTS 

Pedagoška praksa 

nastave teorijskih 

glazbenih predmeta 

(izborni) 

  P0S1V1 

3 

P0S1V1 

3 

  90 sati 

12 ECTS  

Pedagoška praksa 

(izborni) 

    P0S1V0 

3 

 

Pedagoška praksa 

(izborni) 

     P0S1V0 

3 

Pula Naziv kolegija/Status 
predmeta 

Semestar/ECTS Ukupno 
180 sati 

18 ECTS 
5. 6. 7. 8. 1. 2. 

Metodika nastave 
glazbe 1 (obvezni) 

P2S0V0 
3 

     90 sati 
9 ECTS 

 Metodika nastave 

glazbe 2 (obvezni) 

 P2S0V0 

3 

    

Metodika nastave 

glazbe 3 (obvezni) 

  P2S0V0 

3 

   

Metodički praktikum 

(obvezni) 

   P2S0V0 

3 

  90 sati 

9 ECTS 

Metodički praktikum i 

praksa (obvezni) 

    P4S0V0 

6 

 

 
Ukupan broj bodova koji se stječu završetkom preddiplomskog i diplomskog studija  

iznosi najmanje 300 ECTS bodova. Ako se gleda postotak zastupljenosti ECTS bodova 

                                                                 
11

P – predavanja/S – seminar/V – vježbe 



11 
 

metodičkih kolegija u odnosu na ukupan broj ECTS bodova (300) studija Glazbene 

pedagogije onda je on sljedeći:  6% Zagreb, Osijek i Pula (18 ECTS) i Split 4% (12 
ECTS). Takav mali udio metodičkih kolegija u ukupnom studijskom opterećenju doista 

je iznenaĎujući kada se uzme u obzir da magistri Glazbene pedagogije trebaju pr ije 
svega steći kompetencije koje će im omogućiti da budu uspješni nastavnici. Naime, u 
studijskom programu Muzičke akademije u Zagrebu navodi se sljedeće: Završetkom 

integriranog sveučilišnog studija Glazbene pedagogije magistar muzike je osposobljen 
za rad u osnovnim školama kao nastavnik Glazbene kulture, kao nastavnik Glazbene 

umjetnosti na gimnazijama te osnovnim glazbenim školama kao nastavnik glazbeno 
teorijskih predmeta (Elaborat o studijskom programu - Integrirani sveučilišni studij 
Glazbene pedagogije, 2016, 2). Slični opisi navode se i u ostala tri studijska programa te 

ih stoga nije potrebno navoditi. 
 

3. Rasprava i zaključak  

 

Na osnovu dobivenih rezultata smatramo da je metodičkom obrazovanju i praktičnom 

osposobljavanju studenata Glazbene pedagogije posvećeno nedovoljno pažnje. Naime, 
magistri Glazbene pedagogije, kao što je već rečeno, trebaju se tijekom studija 

osposobiti za uspješno izvoĎenje nastave Glazbene kulture, Glazbene umjetnosti, 
Solfeggia i Teorije glazbe. S obzirom na opsežnost i različitost znanja i vještina koje bi 
učenici trebali usvojiti u okviru ovih četiriju predmeta od nastavnika se očekuju različita 

stručna znanja: 1) glazbeno- izvoĎačka – pjevanje, sviranje, stvaralaštvo, izvoĎenje 
glazbenih igara, organiziranje školskih ansambala; 2) primjena računala u glazbi; 3) 

muzikološka; 4) solfeĎistička; 5) teorijsko-glazbena. Shodno tome, od nastavnika se 
očekuje i metodička kompetentnost kako bi mogao navedena znanja posredovati 
učenicima jer bez stečenih metodičkih kompetencija (znanja, sposobnosti, vještina) 

djelotvorno poučavanje nije moguće (Bežen, 2013, 44). IznenaĎujuće mali udio broja 
bodova dodijeljenih metodičkim kolegijima u ukupnom studijskom opterećenju, tj. od 

12 do 18 ECTS-a, neopravdan jer magistrima Glazbene pedagogije treba omogućiti da 
budu uspješni nastavnici. Da je navedeni udio dodijeljen metodičkim kolegijima 
nedovoljan govori u prilog i činjenica da se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 30 

ECTS bodova stječe kolegijima iz općih obrazovnih znanosti, a preostalih 30 prikuplja 
se na kolegijima iz metodike nastave i školske prakse (Mihaljević-Djigunović, J., 2009). 

Prema bolonjskom sustavu nastavničke kompetencije u području edukacijske znanosti, 
metodike i školske prakse trebaju biti u opsegu od 60 ECTS-a. Standard od 60 ECTS-a 
postignut je konsenzusom svih nastavničkih fakulteta i on se postavlja kao minimalan, a 

prema potrebi može se i povećati. Stoga to područje treba činiti petinu ukupnoga 
vremena za inicijalno osposobljavanje predmetnih nastavnika (Vizek-Vidović, V., 

2009). 
Navedeno neopravdano zapostavljanje metodičkih kolegija u studijskim programima 
Glazbene pedagogije potrebno je promijeniti, tj. potrebno je povećati satnicu 

metodičkih kolegija na kojima studenti usvajaju i primjenjuju stečena metodička znanja 
i vještine kako bi bili uspješni nastavnici. Samo kompetentan nastavnik može 

organizirati suvremenu nastavu glazbe. Bogunović, B. i Stanišić, J. (2013) u svom su 
istraživanju utvrdile da nastavnici glazbe u glazbenim i općeobrazovnim školama 
nedovoljno važnosti pridaju metodičko-didaktičkoj kompetenciji. Uzrok tome vide u 

nedovoljnoj ili neadekvatnoj obuci tijekom studija gdje bi nastavnici trebali naučiti kako 
primijeniti i prenijeti vlastito znanje učenicima. Autorice navode kako se tijekom studija 
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velika važnost pridaje temeljnim glazbenim znanjima, ali ne i metodičkim znanjima 

pomoću kojih se glazbena znanja prenose učenicima. Ujedno zaključuju da bi trebalo 
doći do promjena u studijskim programima u smjeru većeg i temeljitijeg stjecanja 

metodičke kompetencije nastavnika glazbe. Rojko, P. (2012, 19) ističe da se metodikom 
nekog određenog predmeta … može baviti samo netko tko je psihološki, pedagoški i 
didaktički obrazovan. Slično smatra i Slatina, M. (2009) koji ukazuje na sljedeće 

predrasude: važnost metodike proporcionalno opada s dobi učenika; dobar se metodičar 
raĎa; metodika je isto što i iskustvo u nastavi; onaj tko je vrhunski znanstvenik 

automatski je osposobljen i kvalificiran za nastavni rad i sl. Zaključuje da se u 
navedenom očituje nerazumijevanje potrebe stjecanja metodičke kompetencije tijekom 
studija. Netko može posjedovati visok nivo usvojenosti znanja i teorijskog poznavanja 

problema, ali to ne mora podrazumijevati i njegov izuzetan uspjeh na razini praktičnog 
rada s mladima i uspjeh u tom procesu (Mićanović, V., 2012). Tome u prilog kaže i 

Matijević, M. (2007, 4) koji ističe da su danas potrebni nastavnici koji mogu kreirati 
nove i originalne pedagoške situacije, uvažavajući znanstvene spoznaje i kompetencije 
kojima su ovladali na studiju, a koje će optimalno zadovoljavati razvojne potrebe djece 

koja odrastaju u novom medijsko-tehnološkom okruženju. I u nastavi glazbe nastavnik 
treba uzeti u obzir tehnološki napredak, a pogotovo okruženje suvremenih medija i 

navedeno implementirati i uzeti u obzir. Takva će nastava učenicima biti zanimljiva i 
prije svega korisna, a takoĎer i u službi cilja svakog predmeta: Glazbene kulture, 
Glazbene umjetnosti, Solfeggia i Teorije glazbe. 

Možemo još jednom zaključiti, s obzirom na rezultate istraživanja provedenog u okviru 
ovoga rada, kako je metodičkom obrazovanju i praktičnom osposobljavanju studenata 

Glazbene pedagogije posvećeno nedovoljno pažnje. Daljnja istraživanja trebala bi se 
usredotočiti na ispitivanje stavova studenata Glazbene pedagogije i njihovu procjenu 
vlastite metodičke kompetencije kako bi se dobio potpuni uvid u istraživanu 

problematiku. 
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Abstract 

 

Methodology as a branch of pedagogy or a discipline related to didactics is a faculty 
subject where future teachers are trained how to conduct teaching for each subject. The 

methods of individual subjects have their own specifics, including the method of 
teaching theoretical musical subjects, where students of Music Pedagogy acquire 
methodical competence for successful teaching of following theoretical musical 

subjects: Music Culture, Musical Arts, Solfeggio and Theory of Music. The 
aforementioned students also gain methodological competence of the Pedagogical 

Practice course. They are involved directly into the course, independently designing, 
organizing and performing. Within this paper, the study programs of Music Pedagogy in 
the Republic of Croatia have been analyzed in order to see the representation of the 

courses in which the students acquire the methodical competence. When analyzing the 
data obtained, we used qualitative and quantitative analysis. Based on the obtained 

results, we believe that the methodological education and practical training of students 
of Music Pedagogy are devoted insufficient attention. Therefore, it is necessary to 
increase the number of courses in which students adopt and apply acquired methodical 

knowledge and skills to be successful teachers of Music Culture, Musical Arts, 
Solfeggio and Theories of Music. 

 
Keywords: methodology, methodical competence, theoretical musical subjects, 
students of Music Pedagogy. 

 


