
            

                                                                                                      

ALUMNI_EDU 1 

„Mogućnosti razvoja profesionalnog identiteta glazbenika u suvremenom društvu” 

10. i 11. lipnja 2022., Hrvatski dom Split (Glazbeni salon Jakova Gotovca), Tončićeva ul. 1 

*** 

Alumni klub organizira dvodnevnu stručnu edukaciju za alumne i studente Glazbenog odjela 

Umjetničke akademije u Splitu na temu „Mogućnosti razvoja profesionalnog identiteta 

glazbenika u suvremenom društvu”. Edukaciju vodi Ana Čorić, predavačica na Odsjeku za 

glazbenu pedagogiju Muzičke akademije u Zagrebu i doktorandica na Filozofskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu. Cilj edukacije je predstaviti nove mogućnosti razvoja profesionalnog 

identiteta glazbenika u suvremenom društvu s naglaskom na proširenje njihovih glazbeno-

pedagoških kompetencija u smjeru zalaganja u zajednici.  

Prijavu za sudjelovanje potrebno je poslati na e-mail adresu alumni.glazbeniodjel@gmail.com 

do 3. lipnja 2022. U prijavi je potrebno navesti ime i prezime polaznika, zvanje i zanimanje, 

studijski program i godinu završetka studija (za alumne) / studijski program i godinu studija (za 

studente), ustanovu i mjesto zaposlenja te kontakt broj. Edukacija je besplatna, a provodit će se 

isključivo uživo. Polaznici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.   

Napomene: 1) Prijaviti se mogu i bivši studenti Odjela za glazbenu umjetnost UMAS-a koji nisu 

stekli diplomu na toj ustanovi. 2) Broj polaznika je ograničen zbog kapaciteta prostora i 

interaktivnih vježbi koje će se provoditi u okviru pojedinog modula. Stoga, požurite s prijavom! 

  

Radujemo se druženju i učenju! 

Alumni klub 

___________________________ 

SAŽECI I RASPORED MODULA:  

1) Nove mogućnosti razvoja profesionalnog identiteta glazbenika  

(Petak, 10. lipnja 2022., 16:30-19:30) 

Profesionalni identitet glazbenika u suvremenom društvu u stalnom je procesu izgradnje. 

Njegova se višedimenzionalnost očituje u tome što su glazbenicima, osim stručno-glazbenih 

kompetencija, sve više potrebna i ona znanja/vještine koja su usmjerena na rad u zajednici, 

facilitiranje i razvoj publike u virtualnim i 'klasičnim' okruženjima te poduzetništvo. Između 
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pojedinih glazbenih usmjerenja sve više se brišu granice. Time je i visokoškolsko glazbeno 

obrazovanje suočeno s potrebom pripreme glazbenika na izazove koje im donosi njihova buduća 

profesija, poput fleksibilnog djelovanja u različitim društvenim i kulturnim okruženjima koja se 

stalno mijenjaju ili pak interdisciplinarnog povezivanja te suradničkog učenja i poučavanja. 

Susret će uključivati teorijski dio i vježbe. 

2) Community Music, Musikvermittlung i STEAM  

(Subota, 11. lipnja 2022., 9:00-10:30) 

Na ovom će se modulu predstaviti za hrvatske razmjere još uvijek nova područja/discipline koje 

zahtijevaju interdisciplinarni timski rad stručnjaka različitih profila, a usmjerene su na wellbeing 

i kreativna partnerstva u zajednici te umjetničko obrazovanje kao holistički, cjeloživotni proces. 

Na predavanju će se ukazati na primjere dobre prakse iz inozemstva i predstaviti nekoliko dosad 

provedenih projekata Muzičke akademije u Zagrebu. 

3) Glazba i rad s mladima (youth work)  

(Subota, 11. lipnja 2022., 10:30-12:00) 

Na zadnjem dijelu ovog dvodnevnog susreta sudionicima će se predstaviti mogućnost 

povezivanja glazbe i rada s mladima od 18 do 30 godina kao specifične, ranjive skupine u 

društvu. S obzirom na to da je njihovo učenje glazbe u okviru formalnog obrazovanja završeno 

kao i to da na različite načine konzumiraju glazbu, njihova se mogućnost susreta 's' glazbom i 

'kroz' glazbu nastavlja u sklopu neformalnih interakcija u zajednici. Ovom će se temom otvoriti 

pitanja a) raznolikosti glazbenog repertoara u učenju i poučavanju glazbe, b) kreativnih 

partnerstava u obrazovanju mladih između formalnog i civilnog sektora društva te c) šira 

shvaćanja identiteta glazbenih pedagoga kao i metoda koje oni koriste u svom radu. Posebna će 

se pozornost pridati predstavljanju Ethno međunarodnih glazbenih kampova za mlade koji se od 

1990. godine odvijaju diljem svijeta u organizaciji udruge Jeunesses Musicales 

International.                                                                  


