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Teorijski dio
• Kultura

• Identitet

• Esencijalističke i neesencijalističke osobine identiteta

• Glazbeni identitet=kulturni identitet

• Definicija kulture kroz povijest

• Edward Tylor



Interkulturalizam

• Što je interkulturalizam?

• Relativističko polazište 

• Etnocentrizam

• Otežano razlikovanje kultura

• Transformacija kulturne tradicije

• Interkulturalizam u nastavi glazbe



Interkulturalna kompetencija
• Kompetencija

• Bennett: Mindset, Skillset

• Elementi interkulturalne kompetencije

• Ciljevi i zadaće odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi:„Promjene školskoga 
poučavanja i učenja posebice su usmjerene na uravnoteženo i povezano 
obrazovno i odgojno djelovanje. U tom smislu učenike valja poučiti i 
osposobiti za življenje prema načelima poštivanja različitosti i 
interkulturalnog razumijevanja“ (Nastavni plan i program za osnovnu 
školu, 10-11). 

• Interkulturalna kompetencija učitelja

znanja

stavovivještine



Koncepcija nastave glazbe
• Psihološko načelo

• Kulturno-estetsko načelo

• Jedan sat tjedno (45 min) svih osam razreda

• Otvoreni model

• HNOS i NOK

• Folklorna glazba

• Nastavna područja

• Glazba različitih kultura u nastavi glazbe 



Istraživački dio

• Vrijeme istraţivanja: drugi semestar akademske 

2016./2017. godine. 

• Svrha istraţivanja: utvrditi implementaciju 

interkulturalnih sadrţaja u udţbenicima za nastavu 
Glazbene kulture i moguću potrebu za novom 
koncepcijom izrade istih.



Postupci i instrumenti istraživanja
• Analiza udţbenika za nastavu Glazbene kulture od 

četvrtog do osmog razreda

• Glazbena četvrtica

• Glazbena petica

• Glazbena šestica

• Glazbena sedmica

• Glazbena osmica



Cilj istraživanja

• uvidjeti u kojoj je mjeri glazba različitih kultura

zastupljena u nastavnim područjima pjevanja,
sviranja i slušanja glazbe u nastavi Glazbene kulture

od četvrtog do osmog razreda osnovne škole te
ustanoviti omogućuje li sadrţaj udţbenika razvoj
interkulturalne kompetencije učenika.



Analiza udžbenika
• Udţbenici sadrţe primjere predviđene za pjevanje i sviranje

• Udţbenici dolaze sa pripadajućim CD-ima sa primjerima za slušanje 

glazbe

• „Posebnu pozornost valja posvećivati pjevanju narodne pjesme. To 

pjevanje mora biti istinito. Nijednu takvu pjesmu ne bismo smjeli 

otpjevati ako je nismo koliko je god moguće temeljitije 

etnomuzikološki obradili” (Rojko, 2012:62).

• Zadatci uz pjevanje pjesme su preteţno usmjereni na glazbenu 

pismenost, malo je zadataka koji potiču kulturno razumijevanje 

primjera

• Malo primjera glazba različitih kultura predviđenih za slušanje

• Glazbena šestica i Glazbena sedmica učenicima pruţaju ponešto 

informacija o kulturi obrađenog primjera, dok Glazbena četvrtica i

Glazbena osmica nude vrlo malo takvog sadrţaja



Analiza podataka

Pjevanje i sviranje glazbe: 
Udžbenici sadrže ukupno 55 
primjera različitih kultura za 
pjevanje i sviranje glazbe: 0
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Glazba različitih kultura u nastavnim područjima 

pjevanja i sviranja

glazba različitih kultura

ostalo



• Slušanje glazbe:

• Udžbenici sadrže 29 
primjera različitih kultura 
za slušanje glazbe

0

2

4

6

8

10

12

Glazbena 

četvrtica

Glazbena 

petica

Glazbena 

šestica

Glazbena 

sedmica

Glazbena 

osmica

• Udžbenici sadrže 
ukupno 325 primjera 
za slušanje glazbe
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Glazba različitih kultura u nastavnom području 

slušanja
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Usporedba područja pjevanja i sviranja 

sa područjem slušanja:
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Interpretacija rezultata

• Istraživačka pitanja:
• Koliko primjera različitih glazba svijeta za pjevanje i sviranje sadrže 

udžbenici Glazbene kulture? 

• Koliko primjera različitih glazba svijeta za slušanje sadrže udžbenici 
Glazbene kulture? 

• Koliko su zastupljeni primjeri različitih glazba svijeta u odnosu na ostale 
vrste glazbe? 

• Jesu li primjeri različitih glazba svijeta u udžbeniku etnomuzikološki 
obrađeni i u kojoj mjeri? 

• Može li sadržaj udžbenika omogućiti razvoj interkulturalne kompetencije 
učenika? 



Zaključak
• Zadovoljavajući broj skladba predviđenih za pjevanje i 

sviranje, no etnomuzikološka obrada istih nije dovoljno 
zastupljena. 

• Premalo podataka o kulturama kojima skladbe 
pripadaju.

• Nedovoljno primjera različitih kultura za slušanje.

• Učenika treba upoznati s glazbom različitih kultura i 
aktivnim slušanjem glazbe, ali i razgovorom o tim 
kulturama.
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Hvala na pozornosti!


