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Izvleiek
Triletni evropski projekt meNet (Socrates-Comenius III) je ciljno usmerjen v

obravnavo glasbene in SirSe kulturne raznolikosti v evropskih drZavah. Osrednio
pozornost ustneria v poloZaj splo5ne glasbene vzgoje v Solskih sistenrih ter v
pokl icno izobralevanje uditel jev glasbe v povezavi z udnirni izidi ter
vseZivljenjskirn ucenjem. Zbrani podatki iz 20. evropskih drZav omogodajo
komparativne Studije na podrodjih ozadja in organiz.acije izabralevanja uditeljev
glasbe, kurikuluma, pristopov udenja in poudevanja, preverjanja in ocenjevanja
ter aktualnih in prihodnjib izzivov, zaznanih v programih za izobraZevanje
uditeljev glasbe. V prispevku izpostavljam raziskovalne izsledke na podrodju
kurikuluma, pri demer postavljam v ospredje razmerje med sklopi posameznih
predmetov, kategoriziranih v tri podrodja: umetniSko, glasbeno-teoretidno/
zgodovinsko in pedago5ko.

Kljuine besede: projekt meNet, izobralevanje uditeljev glasbe, komparatir'-
na raziskava, kurikulum

Abstract
Music Teacher Training in European Countries in the meNet Project

The three-year project meNet (Socrates-Comenius III) aims at studying
musical and broader cultural diversity around European countries. The main
focus is on the position of music education in school systems and on professional
training of music education teachers in connection with the learning outcomes
and lifelong learning. The data gathered from 20 European countries enable
comparative research in the fields of background, organisation of music teacher
training, curriculum, learning and teaching approaches, assessment and
examination, and current and future challenges of music teacher training
progralnmes. In the present paper I present the results of research on curriculum,
placing a special focus on the relationships among different sets of subject
categorized into three areas: artistic, musical-theoretical/historical and
pedagogical.

Key words: meNet project, music teacher training, comparative research,
curriculum
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Uvod

Evropska skupnost namenja vedno vedjo pozolxosl izobra1evanjn uditeljcv
glasbe. K temu jo zavezujejo tako dokumenti, povezani z bolonjsko prenovo
Studijskih programov, kot tudi dokumenti, ki obravnavajo kulturno in
umetnostno vzgojo v Soli (Road Mop for Arts Education, 2006). Na osnovi
rezultatov projektne skupine Tuning (Gonzales, Wagenaar, 2005; Porodilo
delovne skupine TUNING 2, Zgaga,2006)je Evropska zveza konservatorijev,
glasbenih akademij in visokih 5ol za glasbo (AEC) pripravila smernice
bolonjskega izobraZevanja uiiteljev glasbc (Bisschop Boele. 2007a,2007b: Cox,
2407). V niih se je usrrrerila predvsem na podrodje izobrai,evanja uditeljev
initrumentov oziron:a uditeljer', delujocll-r v glasbenem Solstvn. lzobraL.evanju
uditeljev glasbe, delujodih v splo5nem Solstvu, namenja posebno skrb Evropska
zveza za glasbo v Soli (EAS). Za Evropsko komisijo je pripravila dokument
Schools for the 21. century (2008a), v katerem se opredeljuje do vpra5anj,
povezanih

. z razvojem kljudnih kompetenc;

. s pripral,ljanjem udencev. di-lakov in Studentov na vseZivljenjsko ucenje;

. s spodbujanjem stalnega ekonomskega razvoja v Evropi;

. z odzivr na druZbene spremembe in izzive sodobnega dasa;

. s Solo za vse, ki upoSteva posameznikove udne potrebe;

. s pripravljanjem mladih Evropcjcev na odgovorno drZavljanstvo;

. z izobraZevanjerrr uciteljev kot kljudnil:r nosilcev sprememb v Soli.

EAS v dokumentu izpostavlja vidike sodobne glasbene vzgoje v splo5nem
Solstvu ter utemeljuje njeno vlogo in pomen na vseh na5tetih podrodjih. Pri tem
izhaja tudi iz koncepta triletnega mednarodnega projekta Music Education
Network (meNet). A European Network for Communication and Knowledge
Management in the field of Music Education, zasnovanega z namenom
vzpostavitve evropske mreZe in5titucij in posameznikov, delujodih na podrodjih
splo5ne glasbene vzgoje in izobraZevanja uditeljev glasbe.

Projekt meNet

Mednarodni projekt meNet (2006 -2009, www.menet.info), potrjen v
programih SOKRATES/ COMENIUS-3-Network, raziskuje udenje in
poudevanje glasbe v splo5nern Solstvu v dvajsetilr evropskih drZarrah. Pri tem
namenja posebno pozornost splo5no -izobrailevalnim sistemom in ume5denosti
glasbene vzgoje vanje, izobralevanju uditeljev glasbe, udnim izidom ob sklepu
njihovega Snrdija. prirnerom iz prakse ter vseZivljenjskemu udenju.
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Projektni cilji izhaj ajo iz stali56,
. da je glasba s svojim zgodovinskim razvojem in raznolikosdo bistveni
element bogate evropske kulturne dedi5dine;

. da ima glasba s svojo edinstveno in specifidno neverbalno komunikacijo
pomembno vlogo pri vzpostavlj anj u interkulturne komunikacij e;

. da lahko glasba s spodbujanjem kreativnosti kot specifidne sposobnosti
pozitivno vpliva tudi na udenje na splo5no ter na posameznikove sposobnosti
in vedenjske vzorce na drugih podrodjih delovanja;

. da je Evropska komisi ja potrdi la vlogo glasbenega in kulturnega
izabralevanja z opredelitvijo >kulturne zavesti in izralanja< kot ene izmed
osnrih kljuinih kompetenc vseZivljenjskega ucYenja;

. da jc za glasbeno izobraZevanje v Evropi znadilna fascinantna razlidnost
pristopov h glasbi in k izobraZevanju uditcljev glasbe. kar poleg bogastva
glasbene in kulturne raznolikosti pomeni tudi izziv za integrirane pristope
preudevanja z razlidnih perspektiv.

Projekt meNet koordinirataFranzNiermann in Isolde Malmberg z dunajskega
in5tituta za glasbeno pedagogiko (Institut fiir Musikpiidagogik, Universitdt fiir
Musik und darstellende Kunst Wien). V njem aktivno sodeluje 26 institucrj iz
enajstih evropskih drlav, rned njimi tudi tri slovenske: Pedago5ka fakulteta UL
(Barbara Sicherl-Kafol), Akademij a za glasbo UL (Branka Rotar Pance) in
Srednja vzgojiteljska Sola in gimnaztja v Ljubljani (Lidija eernuta-Nowak). V
pridruienem dlanswu ga spremlja okoli 80 institucij iz sedemnajstih evropskih
driav.
Projektno delo poteka na treh temeljnih podrodjih:

1. Comenius 1 in Comenius 2 projekti.
2. Udenje in poudevanje glasbe.
3. Udn-i izidi (Learning Outcomes) progr-arnov za izobralevanje uditeljev

l igtasDe.

Na prvem podrodju so bili zbrani in urejeni podatki o mednarodnih projektih,
izvedenih v okviru programov Comenius I in Comenius 2, ki so bili zakljudeni do
leta 2007 in so vkljuievali tudi glasbeno vzgojo. Izsledki kaZejo izjemno
raznolikost tako v usmerjenosti posameznih mednarodnih projektov kot tudi v
konceptih udejanjanja splo5ne glasbene vzgoje. Ponujajo nam bogat vir
informacij  o razl idnih Solskih praksah in doseZkilr  pri  glasbeni vzgoj i .
Mednarodne projektne povezaye spodbujajo vzajemno udenje vseh udeleZencer,,
vnos in preizku5anje novih idej v vsakdanjo Solsko prakso, kakovostnej5e
nadnovanje in timsko delo na Solah - udeleZenkah projektor'. Posredno vplivajo
tudi na nadaljnji razvoj in posodabljanje udnih nadrtov.
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Drugo tematsko podrodje je najobse2nejKc, sai pod krovnim naslovom
>Uicnje in pouievanje glasbe< zdmZuje Stiri podpodr:ocja, ki so medsebojno zelo
tesno povezana:

. glasbenavzgoja v Soli (Music Education in Schools);

. rz,obralevanje uciteljev glasbe (Music Teacher Training);

. vseZivljenjsko udenje (Lifelong Learning);

. praktidni primeri v kontekstu (Examples of Practice in Context).

Na vseh podpodrodjih so bili najprej opredeljeni kriteriji in mehanizmi za
zbiranje podatkov, na njihovi osnovi pa so bile pridobljene potrebne informacije,
ki so bile nato urejene v sinopsise.

Zbi rn ik  poclatkov o g lasbeni  vzgoj i  v  dvajset ih  evropskih drLavah
sistematidno predstavlja tzobraievalno politiko posamezne drLave, strukfuro
njenega Solskega sistema, ume5denost glasbene vzgoje v sploino izobraZevanje.
udne nadrte za glasbeno vzgojo in razvojne izzive. S predstavljenimi praktidnimi
primeri, ki so v nacionalnih okvirih pot4'eni kot modeli dobre prakse, omogoda
tako ufenje dmg od drugega kot tudi odraZa kulturo spoStovanja posameznih
glasbeno-pedago5kih praks z vidika njihovega konteksta.

Sinopsis s podrodja glasbene vzgoje v 5o1i predstavlja temelj zarazumevanje
ciljne usmerjenosti in notranje strukftrriranosti programov za izoltralevanie
uditeljev glasbe oziroma uditeljev, ki poudujejo glasbeno vzgojo. Strukturne
razlike v organiziranosti splo5nega izobraZevanja in ume5cxenosti glasbene
vzgoje vanj pogojujejo tudi kadrovske razlike pri izvajanju pouka. Glasbeno
vzgojo v posameznih starostnih skupinah otrok izvajajo razredni uditelji in/ali
predmetni uditeljit. Programi za njihovo izobraZevanje se zelo razlikujejo glede
na opredeljene kompetence in cilje ter posledidno tudi glede kvantiteto in obseg
glasbenih vsebin. V zbirniku podatkov o izobraL.evanju uciteljev glasbe v
dvajsetih evropskih drZavah so prograrni predstavljeni z organizacijskega vidika,
sestavin kurikuluma, pristopov k udenju in poudevanju bododih uditeljev glasbe,
nadinov preverjanja in ocenjevanja ter aktualnih izzivov in problemov.
Predstavljeni so tudi praktidni primeri, ki so bili v nacionalnih okvirih prepoznani
kot modeli dobre pr-akse pri izobraZevanju uditeljev glasbe.

Forrnalno izobralevanje uditeljev glasbe se zakljudi z diplomo na zakonsko
opredeljeni stoprrji izobraZevanja. Za uspeSno poklicno delo ter profesionalni in
osebnostni razvoj je zelo pomembno tudi nadaljnje neformalno in priloZnostno
udenje. Doktrina vscZivljenjskega ucenja se je zleti spreminjala in nadgrajevala.
Projektna podskupina, ki se je ukvarjala s tem podrodjem, je izpostavila kriterije,
ki so pomembni zarazvoj kompetenc vseZivljenjskega ucenja. Pri tern je iskala in

i 
- 

Sfi"J"" r;;lju;o rtou.nrto rukonodajo pod navedeni pojem uvr5damo profesorje glasbe. V angleSdini
razrednega uditelja pogostokrat opredeljujejo z besedo generalist predmetnega uditelja pa z besedo
specialist. V nadaljevanju bo v tem pomenu uporabljen pojem uditelj glasbe.
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izpostavila povezave z izvajanjern progranlov za izobraZevanje uciteljev glasbe,
njihovimi udnimi izidi ter kot primera dobre prakse izpostavila dve Studiji
primerov.

Tretje tematsko podrodje - udni izidi - predstavlja sintezo in usmerjeno
nadgradnjo projektnega dela vseh ostalih delovnih skupin in podskupin. Proces
oblikovanja deskriptorjev udnih izidov pri izobraLevanju uditeljev glasbe je
potekal v obdobju bolonjske prenove Studijskih programov. Na osnovi
bolonjskih dokumentov in delnih vmesnih rezultatov projektnega dela je nastal
sklepni dokument, ki vsebuje deskriptorje zatn podrodja:

A. Glasbeno in pedago5ko znanje, razumevanje in spretnosti.
B. Splo5no pedago5ko znanje, razumevanje in ve5dine.
C. Generidno znanj e, razrrmevanje in veidine.

Deskriptorji opredeljujejo skupne cilje in kompetence, ki bi jih morali
pridobiti vsi uiitelji glasbe v Evropi rned svojim izobraZevanjem, hkrati pa so
tudi odprti za adaptacijo, ki jo zahtevajo razlidni nacionalni konteksti. Ne
predstavljajo torej teZnje po uniformiranosti, temvcd spodbujaj o krazmislcku in
vrednotenju obstojedega stanja ter iskanju smernic nadaljnjega razvoja
programov za izobraZevanje uditeljev glasbe.

lzobra1evanje uiiteljev glasbe v projektu meNet

V nadaljevanju predstavljamo izbor izsledkov projektne delovne podskupine
Music Teachers Training (MTT) v sestavi: Christine Stoger (Nemdija), Marina
Gall (Anghja), Gerhard Sammer (Nemdija), Sture Brdndstrom (Svedska), Ene
Kangron (Estonija) in Branka Rotar Pance (Slovenija). elani skupine so zbrali in
uredili podatke o programih za izobraZevanie uditeljev glasbe v Anglrji (z
dodanimi lodenimi podatki za Walles, Skotsko in Severno Irsko), Avstriji,
Belgiji, ee5ki, erni gori, Estoniji, Finski, Franciji, Grdiji, Hrva5ki, Italiji,
MadZarski, Nemdiji, Nizozemski, Norv'eSki, Poljski, Slova5ki, Sloveniji, Spaniji
in Svedski.

Izhodi5cni cilj je bil sprua yezan le na programe za izobraZevanje uditeljev
glasbe, delujodih v osnovnih in srednjih 5olah. Proces dela je zaradi razlidnih
vzgojno-izobraZevalnih organizaci-iskih shem v posameznih evropskih drZavah
ter kompetenc za poudevanje glasbe v sploSnem Solstvu zahteval raz5iritev
preudevanega podroija tudi na prograrne izobralevanja razrednih uditeljev.

Skupina MTT je zbrane podatke o programih za izobraZevanje uiiteljev
glasbe sistematidno uredila v pet krovnih kategorij:

1. Ozadje in organizaclja.
2. Kurikulum.
3. Pristopi udenja in poudevanja.
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4. Preverjanje in ocenjevanje.
5. Aktualni in prihodnji izzivi.
Prva krovna kategorijaje pokazala veliko organizacijsko raznolikost tako med

preucevanimi drZavatni kot tudi znolral posameznih drLav. Progranri za
izobra?evan je  uc i te l j ev  -e lasbe  se  i zva ja jo  r la  un ive rzah ,  g lasben ih
konservatorijih, glasbenih akademijah, visokih Solah za glasbo, filozofskih
fakultetah, pedago5kih fakultetah, kolidZih zaizobraLevanje uditeljev in v okvim
posebnih tetiajev za izobraZevanje uditeljev glasbe. Vecja usklajenost se kaZe na
podroi-iu izobraievanja razrc:dih uditeljev, ki vedinoma Studirajo na pedago5kih
fakultetah.

Razlike v trajanju Studija se navezujejo na organizacijsko raznolikost splo5nih
iz-obralevalnih sistenrov posarneznilr  drZavalr.  Trajanje programov z.a
izobraievanje uditeljev glasbe variira od triletnilr programov do petletnih
programov. Nekateri izmed njih so na zatetku Studija usmerjeni v pridobivanje
generidnih pedago5kih kompetenc in vkljudujejo zaporedno glasbeno-pedago5ko
izobralevanje (skrajni primer je dvomesecni kurz za izobraf,evanje uditeljev
glasbe na eni od angleSkih univerz). Veliko programov je dvopredmetnih, nekaj
pa jih dvopr:edmetnost ponuja kot moZnost. Le redki programi so enopredmetni
(npr. Belgija, Slovenija). Najbolj zaskrbljujode je stanje v Spaniji, kjer se z
bolonjsko prenovo ukinja izobrai.evanje uciteljev glasbe za srednjeSolsko raven
iz.obralevanja. Tamkaj5nje pedago5ke fakultete bodo v prihodnosti v okviru
svojih glasbenih oddelkov izobra2evale le 5e osnovno5olske uditelje glasbe.

Ker so bili podatki o ozadju in organizaclji izobralevanja uditeljev glasbe
zbrani v reformnern obdobju, se podatki za nekatere drlave nanaSajo na stare,
pred-bolonjske programe, za druge driave pa na Ze prenovljene bolonjske
programe. Nekaterih drZav oziroma institucij zaizobraZevanje uditeliev glasbe se
bolonjska prenova ni dotaknila in svojih programov v tej povezavi ne
spreminjajo.

Veliko raznolikost kaZejo tudi kurikulumi za izobraZevanje uditeljev glasbc.
Pregled udnih nadrtovje pokazalpestro paleto predmetov, ki so bllirazvrSdeni v

. umetni5ki sklop (dirigiranj e,zbor,petje, klavir, drugi in5trument, improviza-
cija, gib in ples...);

. glasbeno-teoretidni I zgodovinski sklop (harmonija, kontrapunkt, glasbeno
oblikoslovje, akustika, glasbena zgodovina, etnomuzikologija, latinsko-
ameri5ka glasba....);

. pedago5ki sklop (psihologija, pedagogika, glasbena didaktika, pedago3ka
praksa....).

Predmeti so bili opredeljeni tudi glede na njihovo obveznost in izbirnost ter na
vsebinsko orientiranost. Programi se med seboi zelo razlikujejo tako v deleZih
obveznih predmetov in izbirnih predmetov, kot tudi glede vkljudevanja in obsega
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vsebin s podrodij klasidne glasbe, jazza, popularne glasbe in ljudske glasbe.
Ilazlicna praksa se kaZe rudi pri usposabljanju Studentov zaraziskovalno delo. V
nekaterih Studijskih programih je raziskovalno podrodje opredeljeno kot poseben
predmet, v drugih programih pa je integralni del ostalih predmetov.

Preu0eni so bili tudi kurikulurni zaizobraZevanje razrednih ui:iteljer'. Izsledki
so zaskrbljujoci, saj vedinoma vkljudujejo le rnarginalne deleZe predrnetor,'.
povezanih z glasbo inz glasbeno vzgojo otrok.

V Studijskih programih zasledimo razlidne ravni udejanja sodobne doktrine
,,od poudevanja k udenju" in uporabe aktivnih metod udenja. Variabilnost med
deleZi predevanj. seminarjer ' ,  vaj,  skupinskega dela, individualnega dela,
portfolia, samoregulativnega udenja, projektov in ekskurzij se kaZe tako med
posanleznirrri drZavami kot tudi znotraj posarneznih drZav. Posebej je bilo
izpostavl jeno tudi e-udenje in uporaba informacijsko-komunikaci jske
tehnologi je (IKT) v Studi jskem procesu. Na tem podrodju dominirajo
skandirravske drZave in Anglija, v ostalih drlavah paje obseg uporabe odvisen od
usmeq'enosti in opremljenosti posameznih ustanov, na katerih se izobraZujejo
uditelji glasbe.

Vstop v veclino programov za izobralevanje uditeljev glasbe omogoda
opravljena srednje5olska matura ter uspe5no opravljen sprejemni izpit (npr.
Avstrija, Svedska, Slovenija) ali pa doseZen nacionalni standard znanJ (Anglijal.
lzjemaje Spanija, v kateri se kandidati vpi5ejo na osnovi uspe5no opravljenega
sp 1o Sne ga uni verzitetne ga sprej emn e ga izpita.

Sprejemni preizkusi vsebujejo razlidne komponente, kot so: pisni testi iz
glasbeno-teoretidnih znanj, ustni izpit, preizkus glasovnih sposobnosti, preizkus
znanja solfeggia, igranje na klavir in na drugi in5trument, intervju, portfolijo,
praktidni preizkus pedago5kih dispozicij.

Vstop v programe za razredne uditelje je bolj variabilen, saj je poleg
opravljene mature potrebno izkazati 5e dodatn a iz.obrai.evanja in usposobljenost
(npr. Finska) in vkljuduje uspe5no opravljeni sprejemni preizkus (npr. Nemdija,
eeska). V nekaterih drugih drlavah je vpis popolnoma odprt in se glasbene
dispozicije in znanja kandidatov ne preverjajo (npr. MadZarska, SlovenUa).

StuOlsti proces vkljuduje v vseh programih kontinuirano opravljanje izpitov,
ki potekajo, glede na naravo posameznega predmeta in uporabljene metode
udenja, v razlidnih oblikah (pisni izpiti, ustni izpiti, praktidni izpiti, glasbeni in
glasbeni-pedago5ki produkti, koncerti). Kandidati zakljudijo Studij z diplomskim
izpitorn. ki  ima v posameznih drZavah in inst i tuci jah specit idno obl iko.
Vedinoma vsebuje ved komponent, nabor moZnih kombinacij pa vkljucuje
pripravo in zagovor pisne diplomske naloge z razlllnih glasbenih podrodij, javno
predstavitev v obliki koncerta ali predstavitve projekta, diplomski udni nastop v
Soli. V posameznih drZavah (npr. Spanija, Svedska, Norve5ka) zakljudek Studija
ni povezan z diplomo, temved le z vsemi opravljenimi izpiti in Studijskimi
obveznostmi. Polna kvalifikacija uditeljev glasbe zapedagoSko delo v Solah je v
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nekaterih drZavah povezana tudi z opravljanjem pripl'avni5tva (rrpr. Avstri.fa.
Slovenija, Hrva5ka, irna gora) in opravljenim izpitom pred nacionalno komisijo
(npr.Spanija).

Za vsako drZavo so bi l i  opredeljeni tudi aktualni izz. ivi  in problemi
izobralevanja uiiteljev glasbe in razrednih uditeljev. Nanaiajo se tako na
organizacrjske vidike izobra|evanja, bolonjsko prenovo" implementacijo novih
programov" moZrrost izbirnih predmetov, uvajanje novih udnih oblik in nretod
poudevanja, vkljudevanje IKT v Studijski proces, kot tudi na teme, ki so povezane
z aktualnim stanjem v Solah (pomanjkanje Stevila usposobljenih uditeljev glasbe
v posameznih okoljih, vrednotenje njihovega dela in pogoje za delo v Soli,
kompetence razrednih uditeljev za poudevanje glasbene vzgoje v najobdutljivej-
Sem obdobju razvoja glasbenih sposobnosti pri otrocih).

Problem in cilji raziskave

Vsako obdobje zahteva zastavljanje vpra5anj in iskanje odgovorov v zvezi s
poklicnim profilom uditelja na splo5no in z likom uditelja na specifidnih
p redmetn ih  podrod j  i h  (Pek la j  ,  2006 ,  Zgaga ,  2006) .  Za  s lovensko
glasbeno-pedago5ko podrodje je Oblakova zapisala,, da mora biti uditelj glasbe
"pevec z zdravim in kultiviranim glasom; instrumentalist do take mere, da
zanesljivo spremlj a izvajanje udencev, demonstrira posamezne glasbene primere
in obvladuje Solski in5trumentarij; vodja razrednega pevskega zbora in
instrumentalnih disciplin,kar zahteva temeljna zborovodska oziroma dirigentska
znanja; poznavalec glasbene literature in z njo povezane recepcije razlidnih
vsebin, stilov, zvrsti in Zanrclv; ustvarjalen v glasbi in ob glasbi. kar pomeni, da jc
veSd improvizacije in transfonnacije glasbenih doZivetij ter vscbin v drugc
medije; posredovalec glasbenih informacij, uspe5en pri spodbujanju interesov za
glasbeno kulturo ter razvijanju posameznih glasbenih sposobnosti in spretnosti"
(Oblak, 1995, str. 25). NaStete elemente danes dopolnjujemo 5e z uditeljevo
odpr tost jo  za vse?iv l jen jsko udenje,  usposobl jenost jo  za t imsko delo,
sodelovalno udenje, medpredmetno in kroskurikularno povezovanje ter uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Navedeni deskriptorji so aktualni
fudi za mednarodni prostor. PoveZemo jih lahko z dekriptorji. ki j ih je opredelila
projektna skupina Learning Outcomes (LO). Njihovo doseganje omogodajo
Studijski programi za izabraZevanje uditeljev glasbe, preudevani v okviru
projekta meNet (www.menet. info).

Notranja struktura Studijskih programov kaZe pestro paleto predmetov. ki jih
lahko klasif iciramo v tr i  sklope: umetni5kega, glasbeno-teoretidnega
lzgodovinskega in pedago5kega. Merilo klasifikacije sta narava in vsebina
posameznega predmeta. Ob tem pa se nam zastavljajo nekatera vpra5anjai

.  Kakien delet Studi jskega pro-qranla pripada posameznemu sklopu
predmetov?
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. Ali so deleZi sklopov med seboj sorazmerni?

. Kako na njihova razmerja vpliva izbirnost predmetov?

. Ali izbirnost vpliva na izoblikovanje individualnega profila uditelja glasbe
oziroma nj egovo oZjo speci al izacij o na glasbeno-pedago5kem podrodju?

Navedena problematika in izpostavljena vpraianja so zahtevala podrobnej5o
raziskavo s ciljem, da ugotovimo, kakSni so profili uditeljev glasbe v evropskih
drZavah g lede na dele ie predmetov,  kategor iz i rar r ih  v  umetn i ik i  sk lop.
glasbeno-teoretidnilzgodovinski sklop in pedago5ki sklop ter glede na rrroZnosti.
ki jih ponujajo izbirni predmeti.

Metodologija

Raziskava ternelji na komparativni Studiji programo.v za izobralevanje
uditeljev glasbe v dvajsetih evropskih drZavah. V njej smo uporabili deskriptivno
analitidno metodo znanstvenega raziskovanja.

V raziskovalni vzorec smo vkljudili le programe, ki izobralujejo bodoce
uditelje glasbe za delo na primarni in na sekundarni ravni splo5nega Solstva.

Podatki so bili zbrani z uporabo vpra5alnika odprtega tipa, zasnovanega v
projektni skupini Music teachers training (MTT, www.menet.info). V njem se je
devet vpra5anj nana5alo na lbnno kurikulum2 v programih za izobraZevanje
uditeljev glasbe.

Skupina MTT je vpra5alnike posredovala ekspertom iz posameznih driav.
Izpolnjeni vpra5alniki so bili zbrani in urejeni novembra leta 2008.

Predmeti iz udnih nadrtov so bili glede na njihovo poimenovanje, cilje in
naravo predmeta klasificirani v umetni5ki sklop, glasbeno-teoretidnilzgodovinski
sklop in pedagoSki sklop. Pri njihovi analizi so bile upo5tevane kreditne todke
(ECTS), vsakega predmeta.

Rezultati raziskave z interpretacijo

V skladu s cilji raziskave ter z analizo zbranih in urejenih odgovorov na
anketni vpraialnik v povezavi s kurikulumi programov zaizobraLevanje uditeljev
glasbe smo preudevali morebitne razlike na nacionalni in na mednarodni ravni.

Za nacionalno raven smo izbrali Studijske programe za uditelje glasbe v
Avstriji, Nemdiji, Grdiji in Sloveniji.

V raziskavo smo vkljudili tri avstrijskc Studijske programe za izobraZevanjc
uditeljev glasbe, potekajo umetni5kih univerzah (Univerza z? glasbo in
upodabljajodo umetnost Graz, Univerza za glasbo in upodabljajodo umetnost
Dunaj, Univerza Mozarteum Salzburg z oddelkom v Innsbrucku) Programi so
t O"rop*, Cr"att f*^1", ona Accumulation System (ECTS) je standard za primerjanje Studijskih

dose7kov Studentov na podroiju evropskega visokr.riolskega izobraievarrja.
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dvopredrrretni. pri demer ima itudent odprto nroZnost iz.bol.a kateregakoli drugega
predmeta, ume5denega v srednje5olsko izobraZevarrje. lahko pa se odlodi fudi za
in5trumenta, ki ga bo poudeval v (splo5ni) srednji Soli.

Predmetna izbirnost v programih je zelo majhna in med posameznimi
ustanovami variira.

TEMELJNI SKLOPI PREDMETOV
MTTprogramiv AVSTRIJI
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Grof l: Odstotrti deleii kreditnih totk treh temeljnih sklopov predmetov - Avstria3

Graf I kale. da v izbranih avstri jskih programih za rzobralevanje uditeljev
glasbe dominira umetni5ki sklop predmetov, ki mu v Grazu pripada skoraj tri
detrtine kreditnih todk (71%), na Dunaju 59% kreditnih todk, v Salzburgu in
Insbrucku pa 58o/o kreditnih todk. Sorazmerno majhen odstotni deleZ kreditnih
todk zato pr ipada osta l ima dvema sk lopoma predmetov.  Glasbeno-
teoretidnemu/zgodovinskemu sklopu predmetov pripada v Grazu 16 % kreditnih
todk, pedago5kemu sklopu predmetov pa Ie l3o/o kreditnih todk. Na Dunaju in v
Salzburg ter Insbrucku deleZi kreditnih todk pri obeh sklopih variirajo rned 2094r
in22o/o .

Najvedje organrz.acijske in strukturne razlike v programih za izobraZevanje
uditeljev glasbe ima Nemdija, kjer vsaka od 16. zvez.nih deZel doloda svojo
rz.obraievalno politiko. Programi za izobraievanje uditeljev glasbe so lahko
dvopredmetni ali pa enopredmetni, stopnja izbirnosti predmetov pa posledidno
vpf iva na manjie deleZe iz umetniSkega. glasbeno-teoretidnega/zgodovinskega
in pedago5kega sklopa predmetov. Kot primer izpostavljamo Univerzo v
Potsdamu, na kateri imajo Studenti, ki se poklicno usmerjajo v poudevanje glasbe
v osnovni Soli, za 15 kreditnih todk manj predmetov na podrodjih umetni5kega in
glasbeno-teoretidn egal zgodovinskega sklopa predmetov.

Zavzordni prikaz razmerlj med posameznimi sklopi predmetov so bile izbrane
Visoka Sola za glasbo v Dresdnu, Visoka Sola ta glasbo v Kolnu in Univerza v
Potsdamu.

; V grafu se v naslovu pojavlja kratica MTT, ki izhaja iz anglcikcga poirncnovanja izobraZcvanjc uditcljcv
glasbe: Music Tecacher Trinning. Kratica je uporabljena tudi v vseh slededih grafih.
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GraJ'2 :
NemEija

Odstotni deleii kreditnih toik treh temeljnih sklopov predmetov -

TEMELJNI SKLOPI PREDMETOV
MTT programl v NEMCUI
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V grafu 2 je razvidno, da sta Studijska programa v Kolnu in v Potsdamu
strukturno skoraj identidna, saj je v obeh dobra tretjina kreditih todk pridobljena
na podrodju umetni5kega sklopa predmetov (38% oz.37o ). Podroben odstotni
deleZ kreditnih tock pripada glasbeno-teoretidnemulzgodovinskemu sklopu
prednretov (36% oz.  37 %\.  DeleZ kredi tn ih to ik ,  pr idobl jen v okv i ru
pedago5kega sklopa predmetov, j. .r, obeh primerih enak: 26%. Dresdenski
program se obdutno razlikuje, saj je v njem razvidna dominantnost umetni5kega
sklopa (56 %) in posledidno niZji deleZ pedagoikega sklopa (13 %).

V raziskavo so bile vkljudene tudi Stiri grSke univerze, v okviru katerih
delujejo glasbeni oddelki, kiizvajajo program e zaizol>raZevanje uditeljev glasbe:
Univerza v Atenah, Aristotelova univerzaThessaloniki, Ionian univerza Krf in
Makedonska univerza Thessaloniki.

Graf 3 : Odstotni delei,i kreditnih toik treh temeljnih skbpov predmetov - Griija

TEMELJNI SKLOPI PREDMETOV
Mfi programi v Gr6iji
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Graf 3 kale, da se gr5ki programi bistveno razlikujejo od predhodno
obravnavanih avstrijskih in nernlkih programov. Najvedji odstotni deleZ
kreditnih todk pripada glasbeno-teoretidnemulzgodovinskemu sklopu
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predmetov: v Atenah celo 90oh, v Thessalonikiju pa 83o/o. V programih, ki se
izvajata na Krfu in v makedonskem Thessalonikiju, pa temu sklopu predmetov
pripada dobra polovica kreditnih toik (549,tr oz. 55o,/u). Velike razlike se kaZejo
tudi na podrofirr umetniskega sklopa predmetor', kjer odstotni deleZi kreditnih
todk variirajo med 5o/o in 40oh. Pedago5ki sklop predmetov je v vseh programih
zastopan marginalno, saj variira med5o/oin7o/o. Ponujeni izbirni predmeti slike in
razmerij med odstotnimi deleii bistveno ne spremenijo.

V Slovenlji izvajata programa za izobraZevanje uditeljev glasbe dve univerzi.
prva v okviru umetni5ke akademije (Univerzav Ljubljani, Akademlja za glasbo),
druga pa v okviru pedago5ke fakultete (Univerza v Mariboru, Pedago5ka
fakulteta). Oba programa sta enopredmetna.

Gruf 4 : Odstotni delei,i kreditnih toik treh temeljnih sklopov predmetor - Slovenija

lz grafa 4 je razvidno, da se tudi slovenska programa med seboj razlikujeta. V
Ljubljani najvedji odstotni delel pripada umetniSkemu sklopu predmetov (43oA\,
sledi mu pedagoSki sklop predmetov (31?'n), najmanj5i deleZ pa pripada sklopu
glasbeno-teoretidnrUzgodovinskih predmetov (26%). V Mariboru je situacija
nasprotna, saj najvedji deleZ kreditnih todk pripada glasbeno-teoretidnemu/
zgodovinskemu sklopu (48%), sledi mu umetni5ki sklop predmetov (35%),
najmanj5i deleZ pa pripada pedagoikemu sklopu predmetov (17%). Izbirni
predmeti, ki jih ponujata oba programa, razmerij med posameznimi sklopi ne
spreminjajo.

Poleg ugotovljenih razlik na nacionalnih ravneh, ki smo jih potrdili na primeru
Stirih dr2av,je bila v raziskavi preudevana nldi struktura Studijskih programov na
mednarodni ravni. Kot primer izpostavljamo primerjavo izbranih programov za
izobrai.evanje uditeljev glasbe v irni gori, Hrvaiki, Italij i , Madlarski,
Nizozemski, Norve5ki, Slova5ki in Spaniji.
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Gra.f 5 : Otlstotni deleti kreditnih totk teh temeljnih skktpov ltredmetov - druge
evropske driave

TEMEIJNI SKLOPI PREDMETOV
v MTT programih drugih evropslrih driav
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Kot je razvidno iz grafa 5, je struktura programov za izobraZevanje uditeljev
glasbe v posameznrh drZavah zelo mzlidna. Na podrodju umetni5kega sklopa
predmetov variira med 23o (erna gora) in 43o/o (Hrva5ka), na podrodju
glasbeno-teoretidnega/zgodovinskega sklopa med 12% (Nizozemska) in 54%
(Crna gora), na podrodju pedago5kega sklopa predmetov pa med 7% (Hwa5ka) in
50% (Slova5ka). Najbolj uravnotelena strukturo glede na otlstotne deleZe
kreditnih todk pri temeljnih sklopih predmetov ima Spanija.

V posameznih drZavah izstopa deleZ izbirnih predmetov. ki zaradi moZnosti
razlidnih kombinacij onemogoda analizo programa z vidika zastopanosti treh
temeljni sklopov predmetov. Najbolj izstopajod primerje Svedska, v kateri lahko
Student izbere dobro polovico (55%) predmetov sam. Tudi programi za
izobralevanje uiiteljev glasbe v Anglij i zaradi specifidnih usnreritev posameznih
visoko5olskih institucij med seboj niso primerljivi in iz njih izhajajo razliEni
profili uditeljev glasbe.

Sklep

Komparativna raziskava je potrdilarazlike v strukturi Studijskih programov za
izobralevanje uditeljev glasbe glede na odstotne deleZe treh temeljnih sklopov
predmetov : umetni5kega, glasbeno-teoretidnega/zgodovinskega inpedago5kega.
Razlike so evidentne tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodni ravni.
Sorazmerja odstotnih deleZev kreditnih todk so nred tremi sklopi predrnetov so
zelo redka. V posameznih programih dominira umetni5ki sklop predmetov, v
drugih programih pa glasbeni-teoretidnilzgodovinski sklop predmetov. Le v dveh
prirnerih pripada najvedji odstotni deleZ pedago5kemu sklopu predmetov.

Profili uditeljev glasbe so razlicni tudi zaradi razhcni delelev izbirnih
predmetov v Studijskih prograrnih. Nekateri izmed njih Ze omogodajo izvedbo

37



GLASBENO-PEDAGOSKI ZBORNIK. I O. zvezeK

individualnega Studijskega programa, ki je opredeljen na podlagi kandidatovih
tzkazanlh spodobnosti, spretnosti in znanj ter interesov.

Prqekt meNet je z vzpostavitvijo mrc2e ustanov in posameznikov. ki se
ukvarjajo z glasbeno vzgojo v splo5nem Solstr,u in izobraZcvanjem uiitcliev
glasbe, odprl nove komunikacijske poti in spodbudil sodelovanje. Omogodil je
predstavitev razlidnih izobraZevalnih tradicij, inovacij in praks v posameznlh
driavah ter: udenje drug od dmgega. Projektna skupina MTT je s sinopsisi
prograrnov za izobraLevanje uditeljev glasbe ponudila Stevilna izhodiSda za
nadaljnje raziskave posameznih segnrentov v progranrih za izobrai-evanje
uditeljev glasbe. Poglobljene primerjave spodbujajo tudi nadaljnje mreZenje
izobraLcvalnih ustanov in iskanje skupnih ciljev ter vsebin splo5ne glasbene
vzgoje v Evropi.
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