RAZVOJNI PLAN ŠKOLE ZA 2015./16. ŠKOLSKU GODINU
Prioritetno
područje

Ciljevi

Metode i aktivnosti

Nužni resursi

Vrijeme
ostvarenja

Nadležna
osoba

Mjerljivi
pokazatelji

POUČAVANJE I UČENJE
METODE RADA U
NASTAVI

*Poboljšati kvalitetu
nastave

*Timski rad
*Grupni rad
*Individualni rad
*Rad u paru

*Redoviti sastanci
stručnih vijeća

*Osuvremeniti metode
rada u nastavi

*Istraživački projekti

*Učiniti zanimljivim
nastavni predmet

*Problemska nastava
*Terenska nastava

*Povezati nastavni
sadržaj sa životom

*Stručne ekskurzije

*Razvijati kritički pristup
prema nastavnim
sadržajima

*Voditelji
stručnih vijeća

*Rezultati
anketa
Zadovoljstvo
školom

*Komunikacija članova
stručnog vijeća i
izmjena iskustva
*Suradnja različitih
predmetnih
nastavnika
*Razgovori učenika i
nastavnika

*Predmetni
nastavnici

*Rezultati na
državnoj maturi

*Pedagoginja
*Psihologinja

*Kazališne predstave
*Sajam Knjiga

*Računalo Internet

*Programerka

*Usvojenost
trajnih znanja
*Elaborat
*Izvješća i
prezentacije
radova
*Uspjeh učenika

*Uključiti učenike u
nastavni rad

*Igre
*Asocijacije
*Kvizovi

*Raspored sati
*DVD
*LCd projektori
*Publikacije

*Tajnica

*Rezultati upisa
na visokoškolske
ustanove

*Povezati sadržaje
različitih nastavnih
predmeta

* Kolegijalne posjete
nastavi

* Nastavnici
* Pedagoginja

* Nastavnici
*Pedagoginja

*Izvješće i
refleksija na SV i
Timu za kvalitetu
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Kraj školske
godine
2015./16.

*Ravnatelj

1. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA GEOGRAFIJE I POVIJESTI
1. Korelacija
nastavnih sadržaja

2. Gost predavač

*Povezati nastavni
sadržaj sa životom i
ostvariti korelaciju
između predmeta
*Unapređivanje kvalitete
nastave

*Tijekom
školske
godine

*Nastavnici iz
stručnog vijeća

*Ostvarene
korelacije izvješće

*Zamjene sustručnjaka
*Posjete nastavi
sustručnjaka
*Ekološki otisak predavanje
*Usuglašavanje; tipovi
zadataka

*Nastavnici
sustručnjaci

*Tijekom
školske
godine

*Nastavnici iz
stručnog vijeća

*Ostvarene
korelacije izvješće

*Nastavnici iz stručnog
vijeća

*Tijekom
školske
godine
*Drugo
polugodište

*Nastavnici iz
stručnog vijeća

*Usklađenost
kriterija

*Nastavnici iz
stručnog vijeća

*Primjena
geografskih i
povijesnih
znanja na terenu

*Tijekom
školske
godine
*Tijekom
školske
godine
*Drugo
polugodište

*Nastavnici
stručnog vijeća

3. Ocjenjivanje

*Unapređivanje kvalitete
ocjenjivanja

4. Integrirana
terenska nastava iz
geografije i
povijesti – posjet
Vukovaru, Muzeju
Vučedolske kulture
i Kopačkom ritu

*Rad u grupi
*Rad na tekstu
*Rad s internetom
*Terenska nastava
*Samostalan rad

*Nastavnici iz stručnog
vijeća

5. Iskustvena
nastava

*Upoznati učenike s
domovinom, primijeniti
znanja iz geografije i
povijesti na konkretnim
primjerima. Sagledati
pojave i procese sa
različitih gledišta
(geografski i povijesni
aspekt), te povezati
prirodne i društvene
čimbenike
*Primjena novih metoda i
iskustveno učenje

*Iskustveno učenje

*Nastavnici iz stručnog
vijeća

6. Plastičnim
čepovima do
skupih lijekova
7.Integrirana
terenska nastava
geografija, kemija,

*Skupljanje plastičnih
čepova za potrebe
kupovine skupih lijekova
*Upoznati učenike s
domovinom, primijeniti
znanja iz geografije,

*Rad u grupi, individualni
rad, suradnja sa zajednicom
i udrugama
*Terenska nastava,
predavanja, samostalni rad

*Martina Hrestak, 4B
razred, Društvo
invalida Poreč
*Damir Skok
Martina Hrestak
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*Martina
Hrestak
**Damir Skok
Martina
Hrestak

*Izvješće o
rezultatima
prikupljanja
*Izvješće o
realizaciji

fizika – posjet
Memorijalni centar
„Nikola Tesla“
Smiljan, Senj – kula
Nehaj, Gospić
PROJEKT
Prijava na natječaj
Nature
Conservation and
Geologyin
Education
(GreenEDU)

fizike, kemije i povijesti
na konkretnim
primjerima.
*Upoznati rad i djelo
poznatog izumitelja
NikoleTesle
Popularizacija, podizanje
svijesti i obrazovanje na
području zaštite prirode
u široj zajednici, s
posebim naglaskom na
geologiju

*Predavanja
*Terenska nastava
*Eksperiment

*Hrvatski
prirodoslovni muzej,
GSŠJD +8 partnera iz 5
zemalja
(Slovenija,Češka,
Mađarska, Italija,
Hrvatska),

*Ožujak
2016.

*Martina
Hrestak,
Nastavnici,
Članovi RPS

*Reultati
natječaja
Odorenje
projekta

2. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA MATEMATIKE I INFORMATIKE
1. Posjet muzeju
informatike
Peek & Poke

*Upoznati učenike s
povijesti razvoja i građom
računala
*Povezati nastavni sadržaj
s izloženim eksponatima

*Posjet

*Učenici 1. razreda
gimnazije
*Troškovi prijevoza i
ulaznica

*Listopad
2015.

*Nastavnici
informatike

2.Posjet izložbi
Leonardo da
Vinci / Muzej
iluzija Zagreb

*Povezivanje znanja iz
raznih predmeta

*Posjet

* Učenici fakultativne
nastave i matematičke
grupe

*Listopad
2015.

*Robert
Gortan,
Vesna Vujasin
Ilić

*Mobilnost nastavnika

*Svi članovi stručnog
vijeća
*Troškovi prijevoza i
boravka

* Tijekom
školske
godine

* Članovi
stručnog
vijeća

3.Iskustveno
*Razmjena iskustava
učenje mobilnost *Suradnja u radu sa
nastavnika
kolegama iz drugih škola
Ljubljana /
Čakovec
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*Povezati i
primijeniti
znanja iz
informatike sa
znanjem iz
ostalih predmeta
*Povezivanje i
primjena znanja
iz matematike sa
znanjem iz
ostalih predmeta
*Izvješće

4. Ocjenjivanje
pisane provjere
znanja
matematika i
informatike
5.Tetragon –
natjecanje odjela
Sveučilišta u
Rijeci
6. Riječki
matematički
susreti (odjel za
matematiku)
7. Kolegijalno
praćenje nastave

*Usporediti načine
sastavljanja, bodovanja i
ocjenjivana pisanih
provjera

* Razgovor
*Demonstracija

*Svi članovi stručnog
vijeća

*Tijekom
školske
godine

*Svi članovi
stručnog
vijeća

*Usklađenost
kriterija

*Povezivanje znanja iz
raznih predmeta

*Natjecanje iz matematike,
fizike, kemije i biologije

*Učenici 3. razreda
gimnazije
* Troškovi prijevoza

*Ožujak
2016.

* Nastavnici u
3. razredu
gimnazije

*Rezultati na
natjecanjima i
državnoj maturi

*Proširivanje znanja iz
matematike

*Posjet

* Učenici
*Troškovi prijevoza

*Ožujak
2016.

*Nastavnici
matematike

*Rezultati na
natjecanjima i
državnoj maturi

*Tijekom
školske
godine

*Svi članovi
stručnog
vijeća

8.Posjet tvrtci
„Kamen“ Pazin

*Izvanučionička nastava –
primjena stečenih
teorijskih znanja na
vidljivim primjerima u
radu pilane kamena

*Travanj
2016.

*Nastavnici
računalstva,
matematike

*Osuvremeniti načine
rada

*Posjet
*Razgovor
*Demonstracija

*Učenici 2e4
*Nastavnici
računalstva,
matematike, geografije

*Rješavanje
zadataka iz
programiranja i
primijenjene
matematike

3. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA HRVATSKOG JEZIKA, LIKOVNE I GLAZBENE UMJETNOSTI
1. Radionica
kreativnog pisanja

*Razvijanje kreativnosti u
pisanom izražavanju
učenika

*Organiziranje radionica
kreativnog pisanja

*Troškovi za gosta
predavača, voditelja
radionice

*Tijekom
školske
godine

*M. Burić

*Predstavljanje i
objavljivanje
radova

2. Iskustveno
učenje

*Primjena novih metoda
rada u nastavi

*Prezentacije, razgovor,
radionice

*Komunikacija članova
stručnog vijeća,
izmjena iskustava

*Tijekom
školske
godine

*I. Brajković,
M. Burić,
A. Ružić

*Primjena novih
metoda u
nastavi
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3. Provjeravanje i
ocjenjivanje

*Usporedba različitih
načina provjere lektire

*Predstavljanje različitih
pristupa u provjeri lektire
*Razgovor

*Troškovi
fotokopiranja
nastavnog materijala

*Tijekom
školske
godine

*Članovi
stručnog vijeća
HJ-a

*Zadovoljstvo
učenika i
nastavnika

4. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA STRANOG JEZIKA
1. Korelacije
engleski – hrvatski;
engleski –
geografija;
njemački –
geografija –
biologija
- hrvatski - likovna
umjetnost,
glazbena
umjetnost,
talijanski - hrvatski,
talijanski -povijest
2. Obilježavanje
međunarodnog
dana jezika (Tema:
Sport)

3. Sudjelovanje u
Propyxu/EdModo

*Razvijanje kod učenika
osjećaja za važnost
učenja stranih jezika
*Unaprijediti kvalitetu
nastave
*Poticanje uvažavanja
kulturnih i jezičnih
raznolikosti.

*Grupni, individualni i
frontalni oblik rada, igre,
asocijacije, kvizovi

*Troškovi
fotokopiranja

*Tijekom
školske
godine

*Nastavnici
engleskog,
njemačkog,
talijanskog i
latinskog
jezika

*Rezultati
anketa
*Izvješća i
prezentacije
radova
*Usvojenost
trajnih znanja
*Uspjeh učenika

*Razvijanje kod učenika
osjećaja za važnost
učenja stranih jezika
*Unaprijediti kvalitetu
nastave
*Poticanje uvažavanja
kulturnih i jezičnih
raznolikosti
*Unaprijediti kvalitetu
nastave

*Grupni, individualni i
frontalni oblik rada, igre,
asocijacije, kvizovi

*Troškovi
fotokopiranja

*Tijekom
školske
godine

*Nastavnici
engleskog,
njemačkog,
talijanskog i
latinskog
jezika

*Individualni rad
*Rad u paru

*Redoviti sastanci
stručnih vijeća

*Tijekom
prvog
polugodišta

*Nastavnici
engleskog
jezika

*Rezultati
anketa
*Izvješća i
prezentacije
radova
*Usvojenost
trajnih znanja
*Uspjeh učenika
*Zadovoljstvo i
napredak
učenika
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4. Plesni projekt engleski jezik

5. Projekt- Mojih 5
minuta slave

6. Susreti škola
(Prijava na
Erasmus+)
7. Izrada
internetske
stranice Stručnog
vijeća stranih
jezika

*Osuvremeniti metode
rada u nastavi i
unaprijediti kvalitetu
nastave
*Predstavljanje najboljih
učeničkih radova u obliku
kratkih izlaganja/
prezentacija
* Poticanje učenika na
daljnji rad i napredak
*Održati razmjenu s
Marlom

*Posjet kazališnoj predstavi
*Razgovor

*Troškovi prijevoza,
ulaznica

*Tijekom
školske
godine

*Nastavnici
talijanskog
jezika

*Zadovoljstvo
učenika

*Individualni (mentorirani)
rad

*Troškovi izrade
plakata

*Tijekom
škoLske
godine

*Nastavnici
engleskog
jezika

* Zadovoljstvo i
afirmacija
postignuća
učenika

*Rad na projektu

*Redovita
komunikacija s ASGS
Marl

*Tijekom
prvog
polugodišta

*Nastavnica
njemačkog
jezika

*Zadovoljstvo
učenika

*Osuvremeniti nastavne
sadržaje i metode rada
kroz stalnu dostupnost
informacija

*Nastavnici individualno

*Tijekom
školske
godine

*Nastavnici
engleskog,
talijanskog,
njemačkog i
latinskog
jezika

*Ažuriranost
školskog weba

*Stručno
vijeće

*Radovi učenika,
izvješća

5. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA DRUŠTVENE SKUPINE PREDMETA
1. Metode rada
Rad na izvornom
tekstu

*Razvijati vještine
interpretacije teksta kroz
logičku analizu

*Razgovor
(kroz navođenje pitanjima)

*Učenici 3-ih i 4-ih
razreda gimnazije
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*Tijekom
školske
godine

2. Iskustveno i
izvanučioničko
učenje

*Prikazati kolegama
novousvojene vještine za
izvanučioničku nastavu i
održavanje ogledne
nastave

*Razgovor, prezentacija,
primjer u nastavnom
procesu

*Hamer, boje, škare,
fotokopirni aparat

*Tijekom
školske
godine

*Ines Brajković

*Izvješća i
prezentacije
radova

3. Kolegijalno
praćenje
nastavnika

*Razmjena iskustava,
nove ideje, prijedlozi za
unapređenje nastave

*Praćenje, razgovor

*Članovi stručnog
vijeća
*Pedagoginja

*Tijekom
školske
godine

*Članovi
stručnog
vijeća na
dobrovoljnoj
osnovi

*Eventualne
primjene u
nastavi

*Tijekom
školske
godine

* Grubor J.
* Fabris R.
* Močibob T.
Glavičić A.,
Prodan S.
Težak T.

*Seminarski rad
i*Praktičan rad
učenika

*Tijekom
školske
godine

* Svi članovi
vijeća

*Izvješće

6. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA EKONOMSKE I PRAVNE SKUPINE PREDMETA
1. Metode rada
Kolegijalno
praćenje
nastave

*Povezati nastavne
sadržaje
*Unaprijediti kvalitetu
nastave

*Razgovor
*Prezentacija

2. Uključivanje
novih kolegica u
nastavu

*Povezati nastavne
sadržaje
*Unaprijediti kvalitetu
nastave

*Razgovor
*Prezentacija

*Troškovi
fotokopiranja

7. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA BIOLOGIJE, KEMIJE I FIZIKE
1. Gosti predavači
– prof. dr. sc.
Nenad Judaš PMF kemija

*Edukacija nastavnika i
učenika

*Predavanje

*Tijekom
godine
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*Nastavnici
kemije, ostali
zainteresirani
nastavnici,

učenici
2. Kolegijalno
praćenje nastave

*Metodičko usavršavanje

*Posjete nastavi
*Refleksija i samorefleksija
*Razgovor

*Nastavnici
sustručnjaci
*Pedagoginja

*Tijekom
godine

*Članovi
stručnog
vijeća

*Izvješća
nastavnika i
pedagoginje

3. Izvanučionička
nastava

*Metodičko usavršavanje
nastavnika, poboljšanje
kvalitete nastavnog
procesa

*Razgovor
*Samostalni rad
* Grupni rad

*Nastavnici, učenici
gimnazijskih i
strukovnih razreda

*Tijekom
godine
(proljeće
2016.)

*Članovi
stručnog vijeća

*Primjena novih
metoda rada
*Evaluacija u
razredu i na
sastancima
stručnog vijeća

8. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA ELEKTROTEHNIKE
1. ProjektPoduzetništvo i
struka, Filix
d.o.o.

*Upoznati učenike s
alternativnim načinima
osvjetljavanja prostora

*Terenska nastava
*Razna mjerenja
*Prikupljanje podataka
*Opažanja

* Troškove
eventualnih putovanja
snose učenici

*Travanj 2016.

*Članovi
*Izvješća
stručnog vijeća učenika u obliku
referata ili ppt

2. Projekt
Unaprjeđenje
kurikuluma
elektrotehničke
skupine predmeta

* Stvaranje
poduzetničkog duha kod
učenika strukovnih
razreda

* Planiranje, projektiranje,
Izrada i plasiranje radova
učenika na tržište
* Uvođenje novih
tehnologija u planove i
programe iz predmeta
EMK te u Strukovnu praksu

*Troškovi se pokrivaju
iz europskog fonda

*Tijekom
školske godine
s različitim
aktivnostima

*Članovi
stručnog
vijeća, 3
profesora iz
Srednje škole
Mate Blažina
Labin
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*Na kraju će biti
prezentirani
finalni radovi
koji
predstavljaju
cjelogodišnji rad
na projektu

9. STRUČNO VIJEĆE NASTAVNIKA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

1. Opremanje
teretane

*Utjecati na aktivaciju svih
mišićnih skupina

* Demonstracija vježbi
učenika

*Spremište, sprave (6 7 sprava)

Ubaciti novitet u nastavu

*Tijekom
školske
godine ili na
početku
iduće

*Cvitić Sanja
*Ujčić Anika
*Červar Milan

Veća
uključenost
učenika prilikom
izvođenja
nastavnog
procesa
Pokrivene sve
potrebe i želje
učenika

*Blečić
Stambulić
Silvana administrator
*Vladimira
JeromelaVasiljević
administrator

*Ispunjen Ednevnik
*Anketa o
prijedlozima za
usavršavanje

Zadovoljiti želje učenika

ŠKOLSKI KURIKULUM
1. PROJEKT
E-DNEVNIK

* Praćenje i ocjenjivanje
učenika putem E–
dnevnika u svim
razredima Škole

*Vođenje kompletne
dokumentacije za sve
učenike Škole

*Svi nastavnici
*Svi učenici
*Svi roditelji
*Tableti
*Računala
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*Kraj školske
2015./2016.
godine

2. EUROPSKI
SOCIJALNI FOND
Projekt
Unaprjeđenje
kurikuluma
elektrotehničke
skupine predmeta

3. ERASMUS+ KA2
EU PROJEKT
Prijava na natječaj
Koordinator Finska
Novi alati: novi
učenici? novi
nastavnici?
New tools: new
students? new
teachers?

*Ažuriranje kurikuluma u
elektrotehničkoj grupi
predmeta
*Jačanje kompetencija
nastavnika za razvoj
poduzetničkih vještina i
projektnog pristupa kod
učenika
* Stvaranje
poduzetničkog duha kod
učenika strukovnih
razreda

* Planiranje, projektiranje,
Izrada i plasiranje radova
učenika na tržište
* Uvođenje novih
tehnologija u planove i
programe iz predmeta
Radioničke vježbe i
Strukovnu praksu

*Troškovi se pokrivaju
iz europskog fonda

*Prijava na Poziv za
podnošenje prijedloga u
okviru programa
Erasmus+ Europske unije

*Izrada projekta i dostava
na natječaj
*Planirane aktivnosti u
projektu: projektni sastanci
, individualne mobilnosti,
produkcija, video
konferencije, uređivanje
internetske stranice, epošta, izrada prezentacija,
izrada video uradaka

Ljudski resursi:
*nastavnici i učenici
uključeni u projekt
*Ravnatelj
*Razvojno pedagoška
služba
*Djelatnici škole
Materijalni resursi:
*Plan rada sastanaka i
vrednovanje projekta
*Integracija aktivnosti
u Školski kurikulum
*Aktivnosti integrirane
u nastavu
*Internetske stranice
*Upitnici
*Priprema materijala i
prezentacija projekta

*Suradnja između
nastavnika iz Finske,
Francuske, Italije,
Bugarske, Portugala i
Hrvatske
*Istraživati, analizirati i
usporediti upotrebu ICT a u nastavi različitih
partnerskih škola.

*Iskustveno učenje
*Pripreme za nastavu
*Primjeri dobre prakse
*Istraživanje stavova
nastavnika i učenika o
primjeni ICT-a
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*Tijekom
*Ravnatelj
školske godine *Antonela
Frank Medica
*Gorana
Družeta
*Članovi
stručnog vijeća
* 3 nastavnika
iz Srednje
škole Mate
Blažina Labin
*Slavica Žužić
*Jasna Sloković
*Ožujak 2016. *Ružić Amneris
prijava
- koordinator
*Srpanj 2016. projekta
rezultati
* Miličić
prijave
Andrejina
* Žužić Slavica
*Nastavnici
uključeni u
projekt
*Ravnatelj

*Na kraju će biti
prezentirani
finalni radovi
koji
predstavljaju
cjelogodišnji rad
na projektu

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

INDIVIDUALNE
MOBILNOSTI
UČENIKA
I NASTAVNIKA

*Omogućiti učenicima
mobilnosti u trajanju od
2 mjeseca.
*Usavršavanje stranih
jezika, akademskih
vještina
*Osobni razvoj
*Upoznavanje drugih
europskih zemalja, jezika
i kultura
*Otkrivanje mogućnosti
koje Europska unija nudi
mladim ljudima.

*Videokonferencije
*e-pošta
*Pohađanje nastave na
stranim jezicima
*Skype
*Raspored nastavnih
predmeta u školi primatelju
*Raspored nastavnih
predmeta u matičnoj školi
*Organizacija izleta i
druženja
*Suradnja s obiteljima
*Učenje hrvatskog kao
stranog jezika

*Naši učenici i
nastavnici

4. ERASMUS+ KA2
EU PROJEKT
Prijava na natječaj
Koordinator
Španjolska

*Prijava na Poziv za
podnošenje prijedloga u
okviru programa
Erasmus+ Europske unije
*Suradnja između
nastavnika iz Španjolske,
Danske, Češke, Portugala
i Hrvatske
* Primijeniti iskustveno i
izvanučionično učenje u
nastavi
*Analizirati i usporediti
različite strategije koje
koriste partnerske škole i
njihovi školski sustavi za
osiguravanje uvjeta za
primjenu iskustvenog
učenja u nastavi

*Izrada projekta i dostava
na natječaj
*Planirane aktivnosti u
projektu: projektni sastanci
, individualne mobilnosti,
video konferencije,
uređivanje internetske,
stranice, e-pošta, izrada
prezentacija, izrada video
uradaka,iskustveno učenje,
pripreme za nastavu iz
hrvatskoga jezika, stranih
jezika, geografije, biologije
i dr., nastava izvan učionice,
primjeri dobre prakse,
istraživanje stavova
nastavnika i učenika o
iskustvenom učenju

Ljudski resursi:
*Nastavnici i učenici
uključeni u projekt
*Ravnatelj
*Članovi RPS
*Djelatnici škole
Materijalni resursi:
*Plan rada sastanaka i
vrednovanje
*Integracija aktivnosti
u Školski kurikulum
*Aktivnosti integrirane
u nastavu
*Internetske stranice
*Upitnici
*Priprema materijala i
prezentacija projekta

Izvanučionično
učenje (Iskustveno
učenje)
Outdoor learning
(Experiential
learning)

11

*Učenici i nastavnici iz
partnerskih škola

*Ožujak 2016.
prijava
*Srpanj 2016.
rezultati
prijave

* Miličić
Andrejina
*Amneris Ružić
* Žužić Slavica
*NastavnIci
uključeni u
projekt
* Ravnatelj
* Članovi RPS

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

*Ožujak 2016.
prijava
*Srpanj 2016.
rezultati
prijave

* Miličić
Andrejina
*Ružić Amneris
*Družeta
Gorana
* Žužić Slavica
– voditelj
projektnog
tima Škole
*nastavnici
uključeni u
projekt
* ravnatelj
* članovi RPS

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

INDIVIDUALNE
MOBILNOSTI
UČENIKA

5. ERASMUS+ KA1
EU PROJEKT
Prijava na natječaj
INDIVIDUALNE
MOBILNOSTI
NASTAVNIKA
Primjena
informacijsko
komunikacijske
tehnologije u
nastavi

*Omogućiti učenicima
mobilnosti u trajanju od
2 mjeseca.
*Usavršavanje stranih
jezika, akademskih
vještina
*Osobni razvoj
*Upoznavanje drugih
europskih zemalja, jezika
i kultura
*Otkrivanje mogućnosti
koje Europska unija nudi
mladim ljudima.
*Prijava na Poziv za
podnošenje prijedloga u
okviru programa
Erasmus+ Europske unije
*Profesionalni razvoj
nastavnika
*Stručno usavršavanje
* Iskustveno učenje

*Videokonferencije
*e-pošta
*Pohađanje nastave na
stranim jezicima
*Skype
*Raspored nastavnih
predmeta u školi primatelju
*Raspored nastavnih
predmeta u matičnoj školi
*Organizacija izleta i
druženja
*Suradnja s obiteljima
*Učenje hrvatskog kao
stranog jezika
*Individualni rad
*Rad u paru
*Timski rad
*Iskustveno učenje
*Terenska nastava
*Primjeri dobre prakse
*Demonstracija
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* Naši učenici
*Strani učenici

*Ožujak 2016.
prijava
*Srpanj 2016.
rezultati
prijave

* Miličić
Andrejina
*Amneris Ružić
*Družeta
Gorana
* Žužić Slavica

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

*NastavnIci
uključeni u
projekt
* Ravnatelj
* Članovi RPS

*Zainteresirani
nastavnici

*Ožujak 2016.
prijava
*Srpanj 2016.
rezultati
prijave

* Petra Pifar
*Miličić
Andrejina
*Slavica Žužić

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

6. ERASMUS+ KA2
EU PROJEKT
Prijava na natječaj
SUSRETI ŠKOLA
Gimnazija iz Marla
NJEMAČKA

7. PROJEKT
Prijava na natječaj
Nature
Conservation and
Geologyin
Education
(GreenEDU)
8. SUSTRETI ŠKOLA
Elektrotehniško računalniška
strokovna šola in
gimnazija
Ljubljana
SLOVENIJA
9. SUSTRETI ŠKOLA
SOU "Josif
Josifovski"
Gevgelija
MAKEDONIJA

*Prijava na Poziv za
podnošenje prijedloga u
okviru programa
Erasmus+ Europske unije
*Održati razmjenu
učenika, usavršavanje
stranih jezika, osobni
razvoj te upoznavanje
jezika i kultura drugih
europskih zemalja,

*Iskustveno učenje
*Terenska nastava
*Primjeri dobre prakse
*Demonstracija

*Redovita
komunikacija s ASGS
Marl

*Tijekom
prvog
polugodišta

*Nastavnica
njemačkog
jezika
*Daliborka
Tojčić

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

*Prijava na Poziv za
podnošenje prijedloga u
okviru programa
*Popularizacija,
podizanje svijesti i
obrazovanje na području
zaštite prirode u široj
zajednici, s posebnim
naglaskom na geologiju
*Profesionalni razvoj
nastavnika
* Iskustveno učenje
*Stručno usavršavanje

*Predavanja
*Terenska nastava
*Eksperiment

*Hrvatski
prirodoslovni muzej,
GSŠJD +8 partnera iz 5
zemalja
(Slovenija,Češka,
Mađarska, Italija,
Hrvatska),

*Ožujak 2016.

*Martina
Hrestak,
Nastavnici,
Članovi RPS

*Prihvaćanje
projekta od
strane Agencije
za mobilnost i
programe
Europske unije

*Primjeri dobre prakse
*Prezentacija rada
*Radionice
*Izlaganja
*Prisustvovanje nastavi

Nastavnici iz Pazina u
Ljubljanu

siječanj 2016.

*Ravnatelj
*Refleksija
*Slavica Žužić
*Izvješća
*Jasna Sloković

Nastavnici iz Ljubljane
u Pazin

studeni 2016.

*Profesionalni razvoj
nastavnika
* Iskustveno učenje
*Stručno usavršavanje

*Primjeri dobre prakse
*Prezentacija rada
*Radionice
*Izlaganja

Nastavnici iz Gevgelije
u Pazin

veljača 2016.

Nastavnici iz Pazina u
Gevgeliju

travanj 2016.
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*Ravnatelj
*Refleksija
*Slavica Žužić
*Izvješća
*Jasna Sloković

10. PROJEKT
Prijava na natječaj
Nature
Conservation and
Geologyin
Education
(GreenEDU)

Popularizacija, podizanje
svijesti i obrazovanje na
području zaštite prirode
u široj zajednici, s
posebim naglaskom na
geologiju

*Predavanja
*Terenska nastava
*Eksperiment

*Hrvatski
prirodoslovni muzej,
GSŠJD +8 partnera iz 5
zemalja
(Slovenija,Češka,
Mađarska, Italija,
Hrvatska),

*Ožujak 2016.

*Martina
Hrestak,
Nastavnici,
Članovi RPS

*Reultati
natječaja
Odorenje
projekta

*Prezentacija
rezultata
istraživanja

ŠKOLSKO OZRAČJE
1. ISPITIVANJE
ZADOVOLJSTVA
ŠKOLOM

*Ispitati procjene i
samoprocjene učenika,
nastavnika i roditelja
Škole s ciljem stvaranja
što boljeg školskog
ozračja

2.VIJEĆE UČENIKA
Pješačenje za Dan
škole

*Razvijanje dobrih
odnosa među učenicima,
učenicima i nastavnicima
i ostalim djelatnicima
škole
*Razvijanje dobrih
odnosa među učenicima,
učenicima i nastavnicima
i ostalim djelatnicima
škole
*Stvaranje ugodnog
školskog ozračja

Izvannastavne
sportske
aktivnosti

Eko dan Škole

*Anketni upitnik za učenike
*Anketni upitnik za
nastavnike
*Anketni upitnik za
roditelje (Bezinović P.)
*Analiza rezultata
istraživanja, rasprava,
prijedlozi
*Pješačenje
*Društvene igre
*Sportske igre

*Nastavnici Škole
*Učenici Škole
*Roditelji Škole

*Ožujak
*Travanj
*Svibanj

* Žužić Slavica
* Sloković
Jasna

*Nastavnici Škole
*Učenici Škole

*Travanj
2016.

*Ravnatelj
*Refleksija
*Razrednici
*Izvješća
*Jasna Sloković
*Slavica Žužić

* Međurazredna natjecanja
u različitim sportovima

*Nastavnici Škole
*Učenici Škole

*Tijekom
*Milan Červar
školske godine *Nastavnici
TZK

*Urediti prostor dnevnog
boravka u školi s rabljenim
namještajem da bude kao
dnevna soba

*Nastavnici Škole
*Učenici Škole
*Suradnici iz lokalne
zajednice

Prosinac 2015. *Jasna Sloković *Uređen
prostor
dnevnog
boravka učenika
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*Održana
natjecanja

3. TEAM BUILDING

*Povezivanje djelatnika
škole, bolje međusobno
upoznavanje s ciljem
stvaranja boljih odnosa

*Zajednički izlet

*Djelatnici škole

*Tijekom
godine

*Jasna Sloković *Refleksija
*Slavica Žužić

LJUDSKI RESURSI
STRUČNO
USAVRŠAVANJE
NASTAVNIKA
*Poboljšati profesionalne
kompetencije nastavnika
* Iskustveno učenje

Izlaganja
Radionice
na određene
teme

*Poboljšati profesionalne
kompetencije nastavnika

*Seminari

*Financijski

*Teorija izbora u školi

*Nastavnici koji su
završili 1. Seminar 2.
stupnja TIUŠ - 2 grupe

*Edukacija razrednika i
nastavnika e-dnevnik

*Razrednici koji prvi
put rade s e-dnevnikom
i nastavnici po potrebi

Rujan 2015.

*Svjetlosno onečišćenje

*Nastavničko vijeće

listopad
2015.

*Korado
Korlević

*Motivacija učenika

*Nastavničko vijeće

Veljača
2016.

Dinka Juričić

*Refleksija

*Hrvatska 2020.

*Nastavničko vijeće

travanj
2016.

Velimir Srića

*Refleksija

MATERIJALNO TEHNIČKI UVJETI
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*Kraj
školske
godine
2015./16.
*Tijekom
drugog
polugodišta

*Ravnatelj

*Jagoda
Tonšić Krema
Štefanija
Prosenjak
Žumbar
*Blečić S.
Silvana

*Rezultati na
državnoj maturi
*Opći uspjeh
učenika

*Anketni upitnik prednosti i
nedostaci ednevnika
*Refleksija

DOGRADNJA
ŠKOLE

*Dogradnja škole

* Rješavanje zemljišta za
dogradnju škole

*Osigurati sredstva za
izradu potrebne
dokumentacije

*Kraj
školske
godine
2015./16.

*Ravnatelj
*Županija
Istarska
*Grad Pazin

*Analiza
učinjenog

SURADNJA S RAZLIČITIM DIONICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA
SURADNJA S
LOKALNOM
ZAJEDNICOM I
UDRUGAMA

*Povezivanje Škole s
gradskim institucijama i
udrugama

* Muzej
*Gradska knjižnica
* Kuća za pisce
*Društvo tjelesnih invalida
Pazin
*Folklorno društvo Pazin
*LAG središnje Istre
*Kud Roženice Pazin
*Gradsko društvo Crvenog
križa Pazin
*Dom za psihički bolesne
osobe Brkač
*Dnevni boravak za starije
osobe u Pazinu
*Društvo MR Pazin

*Nastavnici iz povijesti,
hrvatskog jezika,
likovne i glazbene
umjetnosti
*Učenici
*Ines Brajković

*Tijekom
školske
godine

* Rimanić
Magda
*Jasna
Sloković
*Ravnatelj

*Analiza
učinjenog

*Predstavljanje
udruga grada
Pazina

*Animiranje učenika za
suradnju i povezanost s
lokalnom zajednicom

*Prezentacija rada udruga

*Učenici

*Drugo
polugodište

*Josip Šiklić

*Analiza
ostvarenog

*Istraživanje: Školstvo u Istri
i svakodnevni život na
prijelazu 19. u 20.st.
*Priprema izložbe
*Timski rad

*Učenici
*Nastavnici
*Dramska grupa
*Novinarska grupa
*Vokalna skupina

*29. siječnja
2016. od
18,00 do
01,00h

*Ravnatelj
*članovi RPS

*Analiza
ostvarenog

Noć Muzeja 2016. *Razvoj svijesti o
vrijednosti etnografske
povijesno kulturne baštine
Istre vezane uz vrijeme
reformista Jurja Dobrile.
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*Povećanje broja
posjetitelja i stvaranje
nove muzejske publike.
*Interakcija posjetitelja i
muzejskih djelatnika.

*Museo kviza
*Koncert

Rožice
*Školski band

UPRAVLJANJE ŠKOLOM
PROMIDŽBA
ŠKOLE

*Rad na promidžbi Škole
*Izrada novog vizualnog
identiteta Škole

* Izrada promidžbenog
materijala
* Majice, kemijske
*Video film
*Logo Škole
*Web stranice škole
*Vizitke

*Članovi Tima za
kvalitetu
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*Kraj
školske
godine
2015./16.

* Ravnatelj
*Slavica Žužić
*Jasna
Sloković
*Martina
Hrestak
*Vladimira
Jeromela V.
*Ines
Brajković

*Analiza
učinjenog

