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Kompetencije građanina u 
suvremenom društvu

• Sposobnost komunikacije i 
sporazumijevanja na materinjem i 
stranim jezicima

• Posjedovanje temeljnih 
kompetencija iz prirodnih znanosti

• Kompetencije iz tehnoloških 
znanosti

• Digitalne kompetencije

• Interkulturalne kompetencije 
(Vrkić Dimić, 2013)

Prema OECD

• Kognitivne

• Funkcionalne

• Osobne

• Etične

Očekivane kompetencije po 
završetku školovanja

• Transformacija stečenih znanja u 
primijenjenu praksu

• Prijenos i njegovanje osnovnih 
društvenih vrijednosti

• Osnovna znanja iz ljudskih prava, 
okoliša

• Prihvaćanje društvenih razlika

• Prihvaćanje rasnih, spolnih i 
kulturnih razlika

• Primjena znanja u svrhu 
unaprjeđivanja osobnih 
sposobnosti

• Primjena digitalnih i informacijsko 
– komunikacijskih tehnologija 
(Sučević i sur., 2011)







Očekivanja za učitelje primarnog obrazovanja koji izvode nastavu glazbe

• „da zna pjevati, tj. da dobro zna veći broj prikladnih pjesama i da vlastito i dječje pjevanje 
može pratiti na instrumentu (klaviru, gitari, …)

• da dobro poznaje stanovit broj prikladnih skladbi koje će prezentirati učenicima

• da bude u stanju s djecom izvoditi neke jednostavne glazbene igre

• da zna kako te aktivnosti (metodički) izvoditi s učenicima“ (Šulentić Begić, 2013b prema 
Šulentić Begić i Begić, 2015: 440)

Glazbeni kolegiji na učiteljskim studijima 

• vokalno-instrumentalna nastava – kreiranje izvođačkih kompetencija

• teorijski dio obrazovanja – stjecanje znanja u području glazbe

• metodika nastave glazbe – stjecanje znanja o izvođenju nastave

• izborni predmeti glazbe – kreiranje osobnih kompetencija ovisno o preferencijama (Nikolić, 
2017)



Glazbena kultura

• usvajanje pjesme po sluhu i retrogradno po notama

• sviranje instrumenta kako bi pratio vlastito pjevanje i pjevanje svojih 
učenika

• usvajanje glazbenih igara i plesa 

• stjecanje osnovnih obavijesti o notnom pismu

• stjecanje vještine sviranja

• organiziranje glazbenog stvaralaštva

• aktivno slušanje glazbe i posredno upoznavanje

• glazbeno-izražajnih sastavnica

• muzikoloških sadržaja

• glazbenog folklora, osnovnih obavijesti o skladateljima, povijesnih 
razdoblja, glazbenih oblika i vrsta, glazbala, pjevačkih glasova, 
popularne glazbe i jazza

• primjenu računala u glazbi

• organiziranje školskih ansambala (Šulentić Begić i Begić, 2018).

Glazbena umjetnost

• kompetencije vezano za muzikološke sadržaje

• u odnosu na učitelja Glazbene kulture kompetencije su manje
opsežne jer se nastava Glazbene umjetnosti temelji na slušanju
glazbe i upoznavanju povijesti glazbe (Šulentić Begić, 2018)



Nastava na daljinu predstavlja oblik obrazovanja koji se ne izvodi u fizičkom 
obliku. Nastava na daljinu postoji već dugi niz godina te se u povijesti koristila 
za obrazovanja osoba koje su spriječene aktivno i fizički prisustvovati nastavi. 

Prije tehnološke revolucije nastava na daljinu odvijala se putem pošte, dok 
danas nastava na daljinu odvija se virtualnim putem uz pomoć digitalnih i 
elektroničkih pomagala.

Koristeći medije, nastava na daljinu u svojim počecima tehnologije odvijala 
se putem radijskih i televizijskih programa. 

Danas, u suvremenom svijetu, nastava na daljinu odvija se u virtualnom 
svijetu te postoji mnoštvo alata i pomagala koji za svoju svrhu imaju 
obrazovanje (Simonson i Berg, 2016). 



Nastava na 

daljinu



Prednosti Nedostaci

U nižim razredima je gotovo 
nemoguće provesti nastavu 

na daljinu

Tehnologija je puno 
zahtjevnija

Uvjet jest posjedovanje 
određene tehnologije kako bi 

se mogao pratiti odgojno-
obrazovni proces

Nedostatak fizičkog kontakta

Sigurnost učenika koji su 
inače introvertni

Dostupnost materijala i 
predavanja na internetu te 

mogućnost ponovnog 
gledanja

Smanjeni su troškovi nastave

Učenicima je omogućeno 
napredovanje vlastitim 

tempom





tijekom 2019. i 2020. 

prilagodba načina izvedbe 
nastave glazbe na daljinu

prethodno iskustvo nije 
postojalo jednako kao i znanja i 

vještine koje su potrebne za 
izvođenje nastave na daljinu

nastava glazbe zbog svoje 
specifičnosti predstavljala je 

izazov u prelasku na nastavu na 
daljinu

uključivanje učenika u proces 
nastave

alati koji se koriste u izvođenje 
nastave glazbe na daljinu:

digitalni udžbenici, digitalni 
dnevnici slušanja, interaktivni 

kvizovi znanja, digitalni mediji, 
edukacijska web mjesta





anketni upitnik bio je anoniman

ispitana su mišljenja učitelja i nastavnika o vlastitim kompetencijama za izvođenje nastave na 
daljinu, podršci škole i izboru preferiranih alata koje koriste u nastavi na daljinu

Ispitanici: 56 učitelja Glazbene kulture i nastavnika Glazbene umjetnosti

Postupak i instrument: online anketiranje / online anketni upitnik

Vrijeme:  tijekom rujna 2021. 



Opis uzorka





Podrška škole u organizaciji nastave na daljinu





• Hipoteza H3 Učitelji Glazbene

kulture i nastavnici Glazbene

umjetnosti mišljenja su kako im

škola omogućuje dovoljnu podršku

za izvođenje nastave na daljinu

• prihvaćena je

• većina učitelja i nastavnika

zadovoljni su podrškom škole,

dostupnim materijalima te

postojećom infrastrukturom

za izvođenju nastave na daljinu



• Hipoteza H1 Učitelji Glazbene kulture i
nastavnici Glazbene umjetnosti smatraju

se kompetentnima za organiziranje nastave

na daljinu

• prihvaćena je

• učitelji i nastavnici iskazali sz visok

stupanj slaganja s tvrdnjom da se

smatraju kompetentnima za

organiziranjem nastave na daljinu

















Nastava glazbe na daljinu

Alati za 
izvođenje 
nastave na 

daljinu
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