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SLOBODNO 
VRIJEME

izvan radnih
obveza, 

obiteljskih
dužnosti i
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u funkciji 
odmora, 

razonode, 
razvijanja 

osobnosti i u 
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stvaralaštvadokolica -
prepuštanje
aktivnostima
po vlastitu

izboru



SLOBODNO 
VRIJEME

prema funkciji

za odmor i
rekuperaciju

za zabavu i
razonodu

za kultiviranje i
razvoj ličnosti

formalno –
organizirano

sustavno
bavljenje
hobijem, 

amaterskim ili
volonterskim
aktivnostima

neformalno –
opušteno

relativno
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ugodna 
aktivnost za
koju su nam

potrebna mala 
ili nikakva

znanja i vještine

usmjereno na
određenu
aktivnost

najčešće
kratkotrajna

(jednokratna ili
povremena)

kreativna
aktivnost koja

rezultira
stvaranjem



• aktivnosti u slobodnom vremenu izazivaju pozitivne 
emocije

• pridonose pozitivnim učincima na biološko-psihosocijalni 
status čovjeka



SLOBODNO VRIJEME DJECE I MLADIH

• za djetetov odgoj primarno 

je zaslužna obitelj 

• dijete spontano usvaja način 

življenja i životni stil i stječe 

prvu kulturu provođenja 

slobodnog vremena

• gledanja televizije, igranja 

društvenih igara, čitanja knjiga, 

rekreacije, odlaska u kino, 

slušanja glazbe itd

• kontinuitet između kulturnog 

kapitala roditelja i kulturnog 

kapitala njihove djece



SLOBODNO VRIJEME DJECE I MLADIH

• slobodno vrijeme je važan 

dio svakodnevnog života 

mladih 

• raspolažu s više tog vremena 

od starije populacije

• izloženi su različitim 

socijalizacijskim utjecajima

• potrebno je mlade pravilno 

usmjeriti i uputiti u odabir tih 

aktivnosti



SLOBODNO VRIJEME DJECE I MLADIH

• djeca i mladi (i odrasli) 

igraju se online

• mala upoznatost s ponudom 

izvannastavnih i izvanškolskih 

aktivnosti

• nemotiviranost za uključivanje 

u ponuđene aktivnosti

• ujecaj vršnjaka u vrijeme 

adolescencije izrazito snažan

• utjecaj roditelja ne više tako 

jak



SLOBODNO VRIJEME DJECE I MLADIH

ŠKOLA odgoj i obrazovanje djece i mladih za organizaciju i 
osmišljavanje vlastitog slobodnog vremena

sustavno odgojno utjecanje u svim segmentima odgoja, pa 
tako i u segmentu odgoja za slobodno vrijeme

razvoj kompetencija koje su važne za organizaciju vlastitog 
života u slobodnom vremenu

organizirano slobodno vrijeme pomoću izvannastavnih
aktivnosti pozitivno utječe na postignuća učenika, cjelokupno
školsko angažiranje i zadovoljstvo školom



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

postaju dominantne i aktualne sredinom 20. stoljeća 

u Americi 70.-tih godina prošlog stoljeća zbog značajnog porasta 
zaposlenosti izvannastavne i izvanškolske aktivnosti postale su sve 
traženije i popularnije

djeca su nakon školskih obaveza uglavnom bila prepuštena sebi

u Hrvatskoj su 1953. god. izvannastavne aktivnosti službeno uvedene u 
škole pod nazivom slobodne aktivnosti

od 80.-tih god. 20. stoljeća do danas, u hrvatskim školama 
izvannastavni oblici nastave organiziraju se pod nazivom izvannastavne 
aktivnosti



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

obveza škole je organiziranje raznih
izvannastavnih aktivnosti

izvannastavne aktivnosti karakteriziraju
okupljanja učenika u slobodno vrijeme
u školama s pretežito kulturno-
umjetničkim, sportskim, tehničkim, 
rekreacijskim i znanstvenim obilježjim

izvanškolske aktivnosti organiziraju 
udruge, društva ili organizacije izvan 
škole

nužno učeniku omogućiti 
samostalan izbor izvannastavnih ili 
izvanškolskih aktivnosti kako bi se u 
njima osjećao slobodnim te mu time 
ostvariti želju za potvrđivanjem, 
dokazivanjem, tj. pokazivanjem 
njegovih mogućnosti u stvaranju



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI

IZVANNASTAVNE

• prema nastavnom području

• tjelesne i zdravstvene kulture, 

prirodoslovlja i ekologije, 

jezično-umjetničko, 

informatičko-matematičko

• prema namjeni 

• obrazovne ili odgojne, 

umjetničke, informativno-

poučne

• prema mjestu ostvarivanja

• u školskom prostoru i izvan 

škole

IZVANŠKOLSKE

• poveznica između škole i 
društvene sredine 
• umjetničke škole (glazbene ili 

plesne), škole stranih jezika, 
različiti sportski klubovi, kulturno-
umjetnička društva, klubovi 
mladih tehničara, radionice itd

• često ne odgovaraju 
odgojnim zadaćama škole

• učenici ih sve više pohađaju 
jer su izvannastavne 
aktivnosti često zanemarene 
u hrvatskim školama



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE GLAZBENE AKTIVNOSTI

učenici u osnovnim školama stječu glazbenu kompetenciju u 
nastavi Glazbene kulture, a u gimnazijama u nastavi 
Glazbene umjetnosti

osim redovne nastave Glazbene kulture i Glazbene 
umjetnosti učenici polaze i izvannastavne aktivnosti

najčešće se izvode izvannastavne aktivnosti usmjerene na: 

• pjevanje (zborsko, solističko)

• sviranje (orkestri, instrumentalni sastavi, solistička glazbala, školski bend)

• ples (ritmika, folklor)

• aktivnosti bazirani na slušanju glazbe (glazbene slušaonice)

• glazbene multimedijske radionice

• i dr.



Gergorić (2019)

• najviše pohađaju pjevački zbor i ritmiku/ples, 
podjednako glazbenu školu i tečaj sviranja, a 
najmanje orkestar

• 35% pohađa izvannastavne glazbene aktivnosti

• 17% polazi izvanškolske glazbene aktivnosti

u Hrvatskoj učenici 
starije 

osnovnoškolske 
dobi:

• osigurati vrijeme u rasporedu sati za održavanje 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti

• opremiti kabinete instrumentima i ostalom 
opremom

• povećati satnicu izvannastavnih glazbenih 
aktivnosti neovisno o tjednom broju sati kojima 
su učitelji zaduženi u redovnoj nastavi

• učiteljima omogućiti odgovarajuće stručno 
usavršavanje za stjecanje potrebnih pedagoških i 
didaktičkih kompetencija za provođenje 
izvannastavnih glazbenih aktivnosti

škole bi trebale:



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE GLAZBENE AKTIVNOSTI

izvannastavne glazbene aktivnosti imaju presudnu ulogu u 
oblikovanju stavova prema glazbi u kasnijem životu 
pojedinca

škola je u jedinstvenom položaju stvoriti čvrste temelje za 
cjeloživotno bavljenje glazbom

izvannastavne glazbene aktivnosti trebaju biti usmjerene i 
na stjecanje glazbenog ukusa



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE GLAZBENE AKTIVNOSTI

društveni 
uspjeh

predanost 
nekom cilju

društvene 
vještine

pamćenje
kreativne i 
kognitivne 
vještine

mašta
emocionalno 
razumijevanje

boljii školski 
uspjeh

iskrenost otvorenost

ambicioznost
razumijevanje 

glazbe
osobno 

izražavanje
osjećaj 

ostvarenosti
uvažavanje

disciplina zadovoljstvo uključenost odgovornost



IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE GLAZBENE AKTIVNOSTI

u gradskim sredinama dostupnije su i često popularnije 
izvanškolske glazbene aktivnosti

• lakše za polaženje jer učenici u dogovoru s roditeljima organiziraju vrijeme 
nakon škole

• potrebno je dodatno novčano ulaganje - nisu dostupne svoj djeci, što 
nužno rezultira selektivnim pristupom samo neke djece pojedinim oblicima 
kreativnih aktivnosti

veliki broj učenika odustaje od izvanškolske glazbene 
aktivnosti tijekom srednje škole

• više odustaju od pjevačkog zbora nego od sviranja

izvannastavne glazbene aktivnosti mogu biti temelj za daljnje 
sudjelovanje u glazbenim aktivnostima u odrasloj dobi



ISTRAŽIVANJE
• Osječko-baranjska županija

• Gradska škola

• Prigradska škola
MJESTO

• Tijekom 2018. godineVRIJEME

• Učenici od 4. do 8. razreda osnovne škole

• N = 536
ISPITANICI

• Utvrditi u kojoj su mjeri izvannastavne i
izvanškolske glazbene aktivnosti zastupljene
među učenicima i utječu li lokacija škole, spol, 
razred učenika i (ne)bavljenje glazbom njihovih
roditelja na pohađanje glazbenih aktivnosti.

CILJ

• Anketni upitnik
INSTRUMENT 
ISTRAŽIVANJA



ZAKLJUČAK

Rezultati ovog istraživanja ukazali na nedovoljnu
zastupljenost izvannastavnih i izvanškolskih glazbenih
aktivnosti među populacijiom učenika od čevrtog do
osmog razreda osnovne škole.

Glazbom smo okruženi od rođenja i ona tijekom vremena
postupno zauzima sve važnije mjesto u našem
slobodnom vremenu.

Učenicima osnovne škole treba nuditi izvannastavne i
izvanškolske glazbene aktivnosti koje će biti u skladu s
glazbenim potrebama i ponašanjima djece koje je donijelo
suvremeno društvo 21. stoljeća, a na učiteljima glazbe i
voditeljima glazbenih aktivnosti je da osluškuju te potrebe.



Hvala na pažnji!


