K U R I K U L U M
školska 2015./2016. godina

Makarska, 10. rujna 2015.
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Opći podaci o školi

Naziv osnovne škole: GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA
Sjedište i adresa:
Broj i naziv pošte:

Makarska, Don Mihovila Pavlinovića 1/II
21300 Makarska

Telefoni:
Ravnatelj:
Tajnik:
Računovodstvo:
Fax:

(021) 678-711 / Mob.: 098 735 096
(021) 611-048
(021) 678- 241, 242, 712
(021) 678- 710

E-mail:

ured@gs-makarska.skole.hr

Web:
Županija:

http://gs-makarska.hr/
Splitsko-dalmatinska županija

Lokalna samouprava: GRAD MAKARSKA
(oznaka grada: 249)
Šifra škole u Ministarstvu prosvjete i športa RH: 17-047-503
Registarski broj korisnika državnog proračuna ( RKDP ): 12331
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Izvannastavne aktivnosti:
1.
izvannastavne
aktivnosti
cilj – namjena

nositelj
način
realizacije
vremenik

način
vrednovanja

Koncerti:
Koncert povodom Dana grada, Koncert povodom Dana škole, Božićni
koncert, Uskrsni koncert, Završni koncert
- pomoći učenicima oko savladavanja treme, izgrađivanje samopouzdanja,
- omogućiti roditeljima i zainteresiranim slušateljima prezentaciju rada
škole te uspješan rad pojedinaca i grupa
- motivacija
- samovrednovanje, sposobnost kritike i samokritike
učenici i učitelji
koncert
- 20. listopad 2015. Koncert povodom Dana grada
- 23. studeni 2015. Sv. Cecilija (22.11.) / Koncert povodom Dana škole
- 21. prosinac 2015. Božićni koncert
- 31. ožujak 2015. Uskrsni koncert
- 10 lipanj 2015. Završni koncert
samovrednovanje učenika

2.
izvannastavne
aktivnosti
cilj – namjena

Javni nastupi učenika

nositelj
način realizacije
vremenik

- učitelji i učenici koji se spremaju ići na natjecanje
- koncert
šk.g. 2015./2016.

način
vrednovanja

samovrednovanje učenika

- omogućiti učenicima koji idu na natjecanja odsvirati pripremljeni
program prije natjecanja
- samoprocjena
- samokritičnost
- rješavanje problema treme
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3.
izvannastavne
aktivnosti
cilj – namjena

nositelj
način realizacije
vremenik
troškovnik
način
vrednovanja

Koncert učenika i nastavnika glazbenih škola : Rige / Latvija, Kolina /
Češka, Kavadarci / Makedonija, Sarajeva, Posušja, Ljubuškog / Bosna i
Hercegovina, Đakova, Poreča……..
- motivacija
- razmjena iskustava
- druženje
- učitelji i učenici
- koncert
rujan 2015. - svibanj 2016.
samovrednovanje učenika

4.
izvannastavne
aktivnosti
cilj – namjena
nositelj
način realizacije
vremenik

Animacijski koncerti
- upoznavanje djece sa radom glazbene škole
- zainteresirati učenike redovnih škola za glazbenim obrazovanjem
- učitelji i učenici
- koncerti u redovnim osnovnim školama
svibanj 2015.
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5.

izvannastavne
aktivnosti

cilj – namjena
nositelj
način
realizacije

vremenik

Tematske produkcije :
INSTRUMENT

TEMA 1. PRODUKCIJE

TEMA 2. PRODUKCIJE

Klavir

Ljestvice i Etide

Polifonija

Harmonika

Ljestvice i etide

Polifonija

Flauta

Ljestvice i etide

Skladba

Truba

Ljestvice i etide

Skladba

Klarinet

Ljestvice i etide

Skladba

Trombon

Ljestvice i etide

Skladba

Violina

Ljestvice i etide

Skladba

Gitara

Ljestvice i etide

Skladba

Saksofon

Ljestvice i etide

Skladba

Mandolina

Ljestvice i etide

Skladba

Solo pjevanje

Vokaliza

Skladba

- razvijanje estetskih vrijednosti kod učenika
- razvijanje pozitivnog odnosa prema radu – sposobnost kritike i samokritike
- svi učitelji
- učenici najprije tematski izvode pojedinačno zadanu tematsku jedinicu,
a nakon toga se vrši razgovor o izvedbi i ocjenjivanje članova povjerenstva
ocjenom od 1 do 5
- na kraju se održava okrugli stol na kome se iznosi problematika i
postignuća uočena kod učenika
studeni 2015.
- prva produkcija
travanj 2016.

način
vrednovanja

– druga produkcija

tročlano povjerenstvo imenovano na sjednici nastavničkog vijeća
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6.
izvannastavne
aktivnosti
cilj – namjena

nositelj
način realizacije
vremenik
troškovnik
način
vrednovanja

Natjecanja
- omogućiti učenicima koji polože audicije odlazak na natjecanja
- rujan 2015. Castelfidardo / Italija, harmonikaši
- studeni 2015. Competition Ars Nova – Trst / Italia
- studeni 2015. natjecanje komornih sastava Kavadarci / Makedonija
- 3. - 8.studeni 2015. Regionalni dio državnog natjecanja komornih sastava
- 2. – 5. prosinac 2015. Državno natjecanje komornih sastava Opatija
- veljača 2016. Etide i skale – Zagreb
- veljača 2016. Davorin Jenko – Beograd / Srbija
- travanj 2016. Gitaristički festival Sarajevo
- travanj 2016. Natjecanje u Gorizii / Italia
- travanj 2016. Daleki akordi – Split
-Travanj 2016.Međunarodni susret harmonikaša Pula
- svibanj 2016.Gorizia / Italija gitare
-svibanj 2016. Akordion art Sarajevo
- svibanj 2016. Međunarodno natjecanje Zagorje ob Savi – Slovenija
- svibanj 2016. Međunarodno natjecanje harmonikaša Pula
- lipanj 2016.Festa internazzionale Erbezzo / Italija
- lipanj 2016. Gitarističko natjecanje u Skopju – Makedonija
- učitelji i učenici koji se spremaju za natjecanje i koji polože audiciju
Javni nastup i odlazak na natjecanje, troškove pokrivaju škola i roditelji.
šk.g. 2015./2016.
Međunarodne prosudbene komisije vrednuju učenike
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Projekti:
1.
projekt
cilj – namjena
nositelj
način realizacije
vremenik

Koncerti umjetnika: Maroje Brčić - gitara
Koncert umjetnika Vladimir Babin - klavir

- motivacija za daljnji rad učenika Škole
- pružanje glazbenog užitka učenicima i mještanima
Glazbena škola Makarska u suradnji s Gradom Makarska
- koncert
šk. g. 2015./2016.

način
vrednovanja

projekt
cilj – namjena
nositelj
način realizacije
vremenik
troškovnik
način
vrednovanja

Simfonijski orkestar Županije Splitsko dalmatinske

- motivacija za daljnji rad učenika Škole
- pružanje glazbenog užitka učenicima i mještanima
Glazbena škola Makarska, Glazbena škola Josipa Hatzea, Glazbena škola
Imotski
- koncert
šk. g. 2015./2016.

2.
projekt
cilj – namjena

nositelj
način realizacije
vremenik
troškovnik
način
vrednovanja

Glazba za najmlađe
- djeci od 5 do 7 godina omogućiti upoznavanje glazbe
- upoznavanje glazbala
- razvijanje sluha i ritama
- razvijanje memorije
- socijalizacija
Željka Mikavica Vranješ, prof.
- nastava tijekom cijele godine dva puta tjedno
šk. g. 2015./2016.
-
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3.
projekt
cilj – namjena

Glazba briše granice
-

nositelj
način realizacije

vremenik

prezentacija rada Glazbene škole Makarska
promoviranje kulturne baštine republike Hrvatske i glazbe hrvatskih
skladatelja
promicanje glazbene kulture u gradu, županiji, zemlji i inozemstvu
glazbom potpomoći proces komunikacije i omogućiti bolje djelovanje
razmjenom iskustva i znanja s glazbenom školom iz Kolina - Češka
promicanje glazbe putem javnih djelatnosti i utjecaj na unapređenje
glazbene kulture
oblikovanje društveno prihvatljivog ponašanja djece
razvijanje dobrog glazbenog ukusa
trajno povezivanje Glazbene škole Makarska i Glazbene škole iz Kolina
razvijanje multikulturalnih vrijednosti
trajno povezivanje Glazbene škole Makarska i Glazbene škole iz Rige /
Latvia
razvijanje multikulturalnih vrijednosti
razvijanje estetskih vrijednosti i dobrog glazbenog ukusa

Glazbena škola Makarska / Grad Kolin - Češka / Glazbena škola Riga
Zajednički koncert nastavnika glazbenih škola iz Kolina i Makarske, Rige
i Makarske, Sarajeva, Posušja i Ljubuškog……
upoznavanje sa znamenitostima Grada i okolice, razmjena iskustava,
zajedničko druženje
Rujan 2015. – Svibanj 2016.

4.
projekt
cilj – namjena

„ Z A J E D N O – 13.
-

nositelj
način realizacije

vremenik

prezentacija rada Glazbene škole Makarska
promoviranje kulturne baštine republike Hrvatske i glazbe hrvatskih
skladatelja
promicanje glazbene kulture u gradu, županiji, zemlji i inozemstvu
glazbom potpomoći proces komunikacije i omogućiti bolje djelovanje
razmjenom iskustva i znanja
promicanje glazbe putem javnih djelatnosti i utjecaj na unapređenje
glazbene kulture
oblikovanje društveno prihvatljivog ponašanja djece
razvijanje dobrog glazbenog ukusa
povezivanje Glazbene škole Makarska sa školama u zemlji i svijetu
razvijanje multikulturalnih vrijednosti
permanentna stručna edukacija
razvijanje estetskih vrijednosti i dobrog glazbenog ukusa

Glazbena škola Makarska
Udomljavanje učenika i studenata gostiju / kod učenika domaćina iz
Glazbene škole Makarska. Smještaj nastavnika i voditelja u apartmanski
smještaj. Zajednički koncerti, stručna usavršavanja, razmjena iskustava,
individualan i kolektivni rad sa učenicima.
Kraj svibnja 2016.
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5.
projekt

Koncert maturanata

cilj – namjena

- nezaboravan završetak školovanja u Glazbenoj školi Makarska
- motivacija za daljnjim radom učenicima škole
- pružanje glazbenog užitka učenicima i mještanima
Glazbena škola Makarska i Grad Makarska u suradnji s Dubrovačkim
simfonijskim orkestrom
- koncert na otvorenome ili u crkvi sv. Marka
Svibanj – lipanj 2016.

nositelj
način realizacije
vremenik
način
vrednovanja

Nastavnici, slušatelji, samovrednovanje učenika...

Izvanškolske aktivnosti:
1.
izvanškolske
aktivnosti
cilj – namjena
nositelj
način realizacije
vremenik
način
vrednovanja

Radio emisija „Glazbeni vrisak“
- populariziranje i učenje glazbe kod mladih i onih manje mladih
- stvaranje kvalitetnih slušatelja dobre glazbe
Andreja Pivčević, prof., Željka Mikavica Vranješ, prof. i učenici škole
- radio emisija koja se emitira na „Radio Makarska rivijera“, svakog
drugog četvrtka u 18 sati u trajanju od 30 minuta
šk. g. 2015./2016.
slušatelji „Radio Makarske rivijere“

Svi programi realizirati će se ovisno o mogućnostima i u skladu sa financijskim sredstvima
škole.

KLASA:
URBROJ:
Makarska, 12. rujna 2015. godine

Ravnatelj:

Željko Vlaho, prof.
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Vijeće roditelja Glazbene škole dalo je suglasnost na ovaj Školski kurikulum dana
22.09.2015.
Učiteljsko vijeće dalo je suglasnost na ovaj Školski kurikulum na svojoj sjednici 23.09.2015.
Školski kurikulum Glazbene škole Makarska za školsku 2015./2016. usvojen je na .
sjednici Školskog odbora održanoj dana --. rujna 2015. godine.

Predsjednik Školskog odbora:

Željka Mikavica Vranješ, prof.
M.P.

