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Izobra/evalni program

GLASBENA
PRIPRAVNICA
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NACIONALNA KOMISIJA ZA VSEBINSKO PRENOVO
GLASBENEGA ©OLSTVA
U:NI NA:RT JE PRIPRAVILA PODRO:NA KOMISIJA V SESTAVI>
Marija Gregorc, Glasbena [ola Ljubljana Moste-Polje,
dr. Barbara Sicherl - Kafol, Pedago[ka fakulteta, Ljubljana,
Anton Gorjanc, Srednja glasbena in baletna [ola Maribor,
Marija Okoli[, Glasbena [ola Ljubljana Moste-Polje,
Irena Rigo, Srednja glasbena in baletna [ola Maribor,
na podlagi osnutka u;nega na;rta za Nauk o glasbi, ki ga je pripravila raz[irjena predmetna skupina v sestavi>
mag. Majda Zaver[nik Puc, Glasbena [ola Fran Korun Ko/eljski, Velenje,
Kristina Babi;, Center za glasbeno vzgojo Koper,
Marija Fegu[ Friedl, Srednja glasbena in baletna [ola Maribor,
Polona Kova;, Glasbena [ola Hrastnik,
Dolores {turman, Glasbena [ola Se/ana,
Mojca Tratar, Glasbena [ola Vi;-Rudnik, Ljubljana,
dr. Breda Oblak, Akademija za glasbo Ljubljana.
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A. SPLO©NI DEL:
Ime programa:
GLASBENA PRIPRAVNICA

Cilji vzgoje in izobraæevanja:
• odkrivanje in razvijanje glasbene nadarjenosti,
• omogo;anje umetni[kega do/ivljanja in izra/anja,
• omogo;anje osebnostnega razvoja u;encev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
• vzgajanje za ob;e kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
• vzgajanje za medsebojno strpnost, spo[tovanje druga;nosti in sodelovanje z drugimi.

Trajanje izobraæevanja:
Program glasbene pripravnice traja 1 leto.

Obvezni naËini preverjanja in ocenjevanja znanja:
V glasbeni pripravnici se znanje u;encev ocenjuje opisno.
U;itelj sprotno spremlja glasbeni razvoj otrok skozi glasbene dejavnosti izvajanja, poslu[anja in ustvarjanja ter dose/ke glasbenih
sposobnosti, spretnosti in znanj sprotno evidentira in vrednoti. Ob zaklju;ku pouka v [olskem letu oblikuje kon;no opisno oceno v
skladu s cilji glasbene pripravnice in s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju u;encev. Opisna ocena
vklju;uje napotke, ki otroka usmerjajo k najprimernej[emu in[trumentu za nadaljnje glasbeno izobra/evanje.

Pogoji za vkljuËitev:
Starost u;encev je 6 let (u;enec 1. razreda osnovne [ole).
Razvr[;anje otrok v program glasbene pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti. V glasbeno pripravnico se lahko vklju;ijo tudi tisti u;enci, ki pred tem niso obiskovali pred[olske glasbene vzgoje.

Pogoji za napredovanje in dokonËanje izobraæevanja:
U;enci se po zaklju;ku programa glasbena pripravnica vklju;ijo v program glasba na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa.

