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NASTAVA GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI
- GLAZBENA KULTURA -

• Tri polusata
(1.-4.)

• Dva sata 
(5.-8.)

1960.

• Dva sata (3. 
i 4.)

• Jedan sat 
(7. i 8.)

1970.
• Jedan 

sat (7. 
i 8.)

1984.

• Koncepcijski 
isti

• Broj nastavnih 
sati ostao isti

1991. • U 5. i 6. 
razredu 
se 
oduzima 
po jedan 
nastavni 
sat

1993.

• HNOS

• Otvoreni 
model

2006.



- GLAZBENA KULTURA -

Nastava 
Glazbene 

kulture

psihološko

načelo

kulturno-
estetsko

načelo



- GLAZBENA KULTURA -

Predmetna 
nastava -

4. razred

Središte –
učenikova 
glazbena 
aktivnost

Obogaćuje 
osjećajni svijet

Izoštruje
umjetnički 
senzibilitet



- NASTAVNA PODRUČJA U NASTAVI GLAZBENE KULTURE -

PJEVANJE

SVIRANJE

SLUŠANJE GLAZBE

ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI

GLAZBENE IGRE 

SLOBODNO, IMPROVIZIRANO RITMIZIRANJE



- GLAZBENA UMJETNOST -

1954. – jedan sat 
tjedno – četiri 

godine učenja
Kronološki tijek

1994. – opća, 
jezična, klasična, 

prirodoslovno-
matematička 

gimnazija

dijakronijski 
model 

Svrha je sveobuhvatan 
odgoj mladeţi u kulturi i 

odgoj poznavatelja 
temeljnih značajki 

glazbe



- NASTAVNA PODRUČJA U NASTAVI GLAZBENE UMJETNOSTI -

- glavno nastavno područje –

slušanje glazbe

- nastava se temelji na 

upoznavanju muzikoloških 

sadrţaja slušanjem glazbe

izvannastavne aktivnosti 

- prisutnost aktivnog muziciranja 

(zbor, komorni ansambli, band 

sastavi, plesne skupine, sviranje 

instrumenata)



- VREDNOVANJE U NASTAVI -

VREDNOVANJE

PRAĆENJE PROVJERAVANJE OCJENJIVANJE



- VREDNOVANJE U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI -

„Cilj vrednovanja je što veća objektivnost, 

pouzdanost i valjanost ocjene kao 
pokazatelja učenikova uspjeha u školi” 

(Vidulin-Orbanić, 2012: 103).



- VREDNOVANJE U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI -

• nije potrebno ocjenjivati

PJEVANJE

• nije potrebno ocjenjivati

SVIRANJE

• nije potrebno ocjenjivati 

ELEMENTI GLAZBENE KREATIVNOSTI

• moguće ocjenjivati 

SLUŠANJE GLAZBE



- VREDNOVANJE U NASTAVI GLAZBENE KULTURE I GLAZBENE UMJETNOSTI -

usmeno i praktično 
provjeravanje te 

pisani ispit

provjera usvojenosti 
znanja slušanjem i 
prepoznavanjem 
glazbenih djela 

učenikovo 
zalaganje, odnos 
prema predmetu, 

ponašanje na 
nastavnom satu

suvremeniji načini 
ocjenjivanja

treba izbjegavati-
frontalni oblik, 

usmeno izlaganje, 
zatvoreni kurikulum



- ZAKLJUČAK -

RJEŠENJA 
PROBLEMA 

Promjena 
koncepcije 
predmeta 

u nastavnoj 
praksi 
praksi

Provođenje 
otvorenog 

modela

Pristup -
učenik u 
središtu 
interesa

Osuvreme-
njivanje

kurikuluma 
Glazbene 
umjetnosti

Središte 
ocjenjiva

nja –
slušanje 
glazbe

U prvom 
planu 

aktivnost 
učenika, a ne 

usvojenost 
glazbenih 

znanja
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