Opis predmeta
NAZIV PREDMETA Dječje popjevke u liturgiji i župnoj katehezi
Kod
Nositelj/i predmeta
Suradnici
Status predmeta

Ciljevi predmeta
Uvjeti za upis
predmeta i ulazne
kompetencije
potrebne za
predmet

Očekivani ishodi
učenja na razini
predmeta (4-10
ishoda učenja)

Sadržaj predmeta
detaljno razrađen
prema satnici
nastave

Vrste izvođenja
nastave:

Obveze studenata
Praćenje rada
studenata (upisati
udio u ECTS
bodovima za svaku
aktivnost tako da
ukupni broj ECTS

KBF639
ISVU: 185983
dr. Ivica Žižić
Ivan Urlić, mag. muz.
izborni

1. –

Godina studija
Bodovna vrijednost
(ECTS)
Način izvođenja nastave
(broj sati u semestru)

5.

3
P

S

5

V
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Postotak primjene eučenja
OPIS PREDMETA

Osposobiti studente u radu s djecom u katehezi i pripremi liturgijskih slavlja

Položena audicija

Nakon uspješnog rada student će moći:
Upoznati povijesni razvoj popijevki
Upoznati hrvatske autore crkvenih popijevki
Znati primjenu popijevki u katehezi i liturgiji
Steći sposobnost samostalnog pjevanja tj. animiranja djece;
Usvojiti sposobnost taktiranja skladbi u radu s djecom.

Načini upjevavanja djece.
Tropiranje nepromjenjivih djelova mise s djecom.
Parafraza u popijevkama.
Glazbeno oblikovanje liturgijskih slavlja prve pričesti i krizme.
Kako svirati dječje popjevke.
Animiranje liturgijskih slavlja i župne kateheze kroz glazbu.

X predavanja
☐ samostalni zadaci
☐seminari i radionice
☐ multimedija
X vježbe
☐ laboratorij
☐ on line u cijelosti
☐ mentorski rad
☐mješovito e-učenje
☐
(ostalo upisati)
☐ terenska nastava
Redovito pohađanje nastave i izvođenja vježbi i polaganje ispita.
Pohađanje
30%
Istraživanje
Praktični rad
nastave
Eksperimentalni
(Ostalo
Referat
rad
upisati)
Seminarski
(Ostalo
Esej
2,5
rad
upisati)

30%

T

bodova odgovara
bodovnoj vrijednosti Kolokviji
predmeta):
Pismeni ispit
Ocjenjivanje i
vrjednovanje rada
studenata tijekom
nastave i na
završnom ispitu

(Ostalo
upisati)
(Ostalo
Projekt
upisati)
Znanje i kontinuirani rad studenata ocjenjuje se tijekom nastave, a konačna ocjena
utvrđuje se ispitom.
40%

Usmeni ispit

Naslov

Obvezna literatura
(dostupna u
knjižnici i putem
ostalih medija)

Broj
primjeraka
u knjižnici

P. A. Kinderić, Prijatelju malenih, Varaždin, 2004.
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, Hrvatska
liturgijska pjesmarica, Zagreb, 1985.
M. Martinjak, Strune raspjevane vjere, Zagreb, 1998.

Dopunska literatura

Načini praćenja
kvalitete koji
osiguravaju
stjecanje utvrđenih
ishoda učenja
Ostalo (prema
mišljenju
predlagatelja)

Uspješnost studenata po završetku studija u dotičnom području.

Dostupnost
putem ostalih
medija

