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Nastava na daljinu

 nastava na daljinu 

 opisuje se kao poseban način 

nastavnog procesa u kome su 

učenici i učitelji prostorno i/ili 

vremenski udaljeni jedni od 

drugih 



Nastava na daljinu - prije

 nastava na daljinu 

 postoji već dugi niz godina te se u 

povijesti koristila za obrazovanje 

osoba koje su spriječene aktivno i 

fizički prisustvovati nastavi

 prije tehnološke revolucije 

nastava na daljinu odvijala se 

putem pošte

 pojavom prvih tehnologija pojavili 

su se i prvi mediji koji su omogućili 

nova tehnološka rješenja

 nastava na daljinu odvijala se 

putem radijskih i televizijskih 
programa



Nastava na daljinu - danas

 danas se nastava na daljinu 
odvija u virtualnom svijetu

 putem računala, tableta, 
mobitela, …

 postoji mnoštvo alata i pomagala 
u svrsi obrazovanja 

 Google Classroom (i pripadajući 
alat Google Meet)

 MS Teams

 Yammer

 CARNET Loomen

 Zoom

 i dr.



Nastava na daljinu - danas

 današnju nastavu na daljinu 

karakterizira

 korištenje obrazovnih medija u 

svrhu prezentiranja obrazovnog 

sadržaja i komunikacije

 osiguravanje dvosmjerne 

komunikacije između učitelja i 

učenika

 stavljen je naglasak na kontrolu 

usvajanja nastavnih sadržaja 

putem interneta 



Prednosti i nedostaci izvođenja 

nastave na daljinu

Prednosti

 učenicima je omogućeno 

napredovanje vlastitim tempom

 razvijanje sposobnosti samostalne 

obrade sadržaja

 osjećaj sigurnosti učenika koji su inače 

introvertni

 razvijanje sposobnosti kontinuiranog 

učenja

 dostupnost materijala i predavanja na 

internetu

 mogućnost ponovnog gledanja

 smanjeni su troškovi nastave

Nedostaci

 izostanak fizičkog kontakta koji pogađa 
mlađe učenike

 u nižim razredima gotovo je nemoguće 
provesti nastavu na daljinu

 smanjena klasična odgojna zadaća učitelja

 teža pojedinačna posvećenost učenicima

 obvezno posjedovanje tehnologije

 slaba motiviranost učenika koju uzrokuje 
loša informatička pismenost

 zbog fizičke izoliranosti od obrazovne 
okoline potrebno je puno volje i motivacije 
kako bi se postigli rezultati

 teško je pratiti napredak i aktivnost učenika 
u nastavnom procesu

 upitna pouzdanost provjere znanja putem 
online načina



Čimbenici koje treba imati u vidu u 

organizaciji nastave na daljinu

 većini učenika nedostaje fizička 

interakcija s učiteljem 

/nastavnikom te s drugim 

učenicima

 osjećaj usamljenosti i izolacije 
mogu biti prepreka za učenike u 

cijelom procesu e-učenja

 različiti uvjeti kod kuće u kojima 
se učenici nalaze

 različita tehnološka pismenost 

svakog od učenika

 učenike treba poticati da se 
uključe u interakciju s drugim 

učenicima jer će to smanjiti dosadu 
i povećati motiviranost

 nastavni sat treba imati drugačiju 
organizaciju u odnosu na 
uobičajeni koji je prisutan u 
tradicionalnoj učionici 

 u nastavi na daljinu primjereniji je 
model rada obrnute učionice koji 
zahtijeva aktivnosti učenika i 

učitelja prije, tijekom i poslije 
nastavnog sata



Nastava glazbe na daljinu

 nastava glazbe zbog svoje 

specifičnosti predstavljala je 

izazov u prelasku na nastavu na 

daljinu

 zbog nemogućnosti fizičke 

prisutnosti i kontakta učenika i 

učitelja



Nastava glazbe na daljinu

 specifičnost nastave glazbe

 u nastavi glazbe većinu glazbenih 

znanja i vještina učenici usvajaju 

posredstvom učitelja jer je za 

njihovo usvajanje potrebna stalna 

povratna informacija

 učitelj je osoba koja nadzire 

proces višekratnog ponavljanja 
kao neophodnog uvjeta za 

stjecanje vještine, često 

zasnivanog na mehanizmu 

pokušaj – pogreška

 primarno se odnosi na stjecanje 
znanja i vještina vezano za 
sadržaje solfeggia, tj. glazbene 
pismenosti, ali i za učenje pjevanja 
pjesama, sviranje instrumenta i 
glazbeno stvaralaštvo



Nastava Glazbene kulture i Glazbene 

umjetnosti na daljinu

 olakotna okolnost vezano za 
nastavu Glazbene kulture i 
Glazbene umjetnosti na daljinu

 prema Kurikulum (MZO, 2019) 
Slušanje i upoznavanje glazbe 
prevladavajuća je domena, tj. 
aktivnost nastave glazbe

 za vrijeme Covid pandemije 
učitelji/nastavnici u 
općeobrazovnim školama pretežito 
su usmjerili nastavu glazbe na 
daljinu na organiziranje slušanja 
glazbe i upoznavanje muzikoloških 
sadržaja

 ostale aktivnosti kao što su pjevanje, 
sviranje i stvaralaštvo je bilo teško 
realizirati



Covid pandemija i aktivno muziciranje
 proglašenjem Covid pandemije u 

ožujku 2020. godine gotovo sve 

pjevačke aktivnosti bile su na dulje 

vrijeme obustavljene u nastavi glazbe 

kao i aktivnosti pjevanja u ansamblu i 

zboru

 ili su bile organizirane znatno rjeđe i u 
vrlo ograničenim uvjetima i 
okolnostima (strah od širenja zaraze) 

 platforme za videokomunikaciju nisu 

omogućile kvalitetno istovremeno 

skupno pjevanje zbog problema 

sinkronizacije zvuka

 ali i bilo kakvo drugo skupno 
muziciranje odnosno kvalitetnu 
nastavu glazbu

 pjevanje ne predstavlja veći rizik od pričanja kada je u pitanju širenje koronavirusa

 u istraživanju koje su vodili znanstvenici sa Sveučilišta Bristol sudjelovalo je 25 

profesionalnih pjevača različitih spolova, nacionalnosti, dobi i vrste glazbe -

opera, gospel, jazz i pop (Jonathan Reid, 2020)



Istraživanje 1: Nastava Glazbene kulture i Glazbene 

umjetnosti na daljinu iz perspektive učenika

 Cilj istraživanja: 

 doznati mišljenje učenika o nastavi Glazbene kulture / Glazbene umjetnosti 

vezano za izvođenje nastave na daljinu

 Ispitanici: 

 N = 520

 učenici 7. i 8. razreda osnovne škole i 1. i 2. razreda gimnazije u Republici 

Hrvatskoj

 Instrument: 

 anonimni online upitnik

 Vrijeme: 

 ožujak i travanj 2022. god.



Istraživanje 2: Nastava Glazbene kulture i 

Glazbene umjetnosti na daljinu iz perspektive 

učitelja i nastavnika glazbe

 Cilj istraživanja: 

 doznati mišljenje učitelja i nastavnika glazbe o nastavi Glazbene kulture / 

Glazbene umjetnosti vezano za izvođenje nastave na daljinu

 Ispitanici: 

 N = 83

 učitelji Glazbene kulture i nastavnici Glazbene umjetnosti u Republici Hrvatskoj

 Instrument: 

 anonimni online upitnik

 Vrijeme: 

 rujan 2021. god.



Zaključak

 nastava na daljinu nametnuta od strane globalnog zdravstvenog stanja 

bila je jedini način nastavka odgojno-obrazovnog procesa u kriznom 

vremenu

 nastava na daljinu predstavljala je veliki izazov za sve sudionike odgojno-

obrazovnog procesa – učitelje, učenike i njihove roditelje

 zahvaljujući digitalizaciji te brojnim mogućnostima koje donosi virtualni 

svijet nastava glazbe na daljinu uspješno je organizirana

 nastava glazbe na daljinu potvrdila je kompetentnost i entuzijazam učitelja 

i nastavnika glazbe s područja glazbe u Republici Hrvatskoj


