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DATUM DO KOJEGA 

ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 

OSOBE 

ODGOVORNE ZA 

PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 

MJERLJIVI 

POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA 

CILJEVA 

ODNOS 

UČITELJA, 

RODITELJA I 

ŠKOLE  

osnaženje roditeljskih kompetencija: 
- pravovremeno uočiti odstupanje u 

govornom razvoju djeteta 

- prepoznati znakove popustljivog 
odgoja i „razmaženog“ djeteta  

- odrediti granice u odgoju djeteta 

- detektirati negativne utjecaje 
modernih medija na odrastanje 

- pojmiti pubertet kao razvojno 

razdoblje 
- primijeniti metode aktivnog 

slušanja 

- primijeniti pozitivne reakcije u 
konfliktnim situacijama 

- prepoznati čimbenike školskog 

uspjeha te osvijestiti načine 
pozitivnog utjecaja na njih 

- uočiti potrebu za dodatnim 

razvojem roditeljskih vještina te 
individualnim usavršavanjem 

Implementacijom stečenih vještina u 

svakodnevnom odnosu s djecom, 
očekujemo postupne promjene u 

smjeru pozitivnog roditeljstva.  

Odgojno-obrazovni djelatnici 
također će biti uključeni kao izravni 

korisnici projekta te će kasnije i sami 

moći pružati veću podršku 
roditeljima s kojima će ostvarivati 

suradnju jer jednokratna intervencija 

za unapređivanje roditeljstva nije 
dovoljna. 
 

aktivnosti u sklopu projekta 

Dani roditeljstva u Gornjoj 

Stubici koje planiramo u 

obliku predavanja i radionica 

za roditelje ostvariti u suradnji 

s gornjostubičkom udrugom 

Lipin cviet. Spominjane su 

teme: Nova vizija odgoja, 

Problemi popustljivog odgoja, 

Izazovi puberteta, Razvoj 

govora do škole, kako i zašto 

kod logopeda, Kako 

razgovarati s djecom, Od bajke 

do govora. 

 

Cca 32 000 

kn – 

planirana 

prijava na 

objavljeni 

poziv 

Ministarstv

a socijalne 

politike i 

mladih 

 

Do kraja studenog, 

početka prosinca  

2015. 
 

Martina Bajzec i Ines 

Krušelj-Vidas – priprema 

projektne dokumentacije 

 

Vanjski suradnici: 

dr.sc. Vesna Bilić – 

pedagog, profesor na 

Učiteljskom fakultetu 

Sveučilišta u Zagrebu,  

dr.sc. Gordana Buljan 

Flander – psiholog inja 

psihoterapeut, ravnateljica 

Poliklinike za zaštitu djece 

grada Zagreba  

Mirjana Čičko Biškup, 

prof.- logoped u Općoj 

bolnici Zabok  

Vesna Gračner, prof. – 

psiholog i psihoterapeut,  

Dr.sc. Gordana Keresteš – 

psiholog, profesor na 

Filozofskom fakultetu u 

Zagrebu, Odsjek za 

psihologiju, Katedra za 

razvojnu psihologiju 

 

Tatjana Hikec, 

predsjednica 

gornjostubičke udruge 

Lipin cviet 

Projekt ćemo smatrati 

uspješno provedenim 

ukoliko se odazove 60% 

ciljane skupine roditelja po 

projektnoj aktivnosti, a 

odaziv roditelja i odgojno-

obrazovnih djelatnika iz 

nama susjednih mjesta 

također će biti pokazatelj 

koliko smo uspješno 

upoznali lokalnu zajednicu 

s provedbom projekta. 

Očekujemo da će projekt 

pridonijeti većoj 

motiviranosti roditelja da 

nastave osnaživati svoje 

roditeljske kompetencije 

na različite načine, pa i u 

intenzivnijoj komunikaciji 

s djelatnicima škole. 

Očekujemo bolju suradnju 

roditelja i djelatnika škole, 

a za dobrobit napretka 

učenika. Očekujemo da 

ćemo dobiti povratnu 

informaciju od sudionika 

projekta koja će nam 

koristit u planiranju 

budućih aktivnosti. 
 



PODRŠKA 

UČENICIMA 

2 specifična cilja: 

- podrška darovitim 

učenicima, 

- senzibilizacija učenika 

za prihvaćanje 

različitosti 

- podrška darovitim učenicima 

koji ćemo provesti 

aktivnostima u okviru dana 

darovitih (radionice za 

vrijeme školskih praznika) 

krajem ožujka,   

- senzibilizacija učenika za 

prihvaćanje različitosti koji 

ćemo provesti kao radionice 

za učenike na kojim se 

upoznaju sa specifičnostima 

pojedinih hendikepa te smo 

uočili mogućnost suradnje s 

ustanovom za djecu s 

poteškoćama u Pustodolu 

(mogućnost razrednog 

volontiranja – igre s djecom 

koja se mogu igrati). 

 

Materijaln

a sredstva 

za nabavu 

materijala 

za rad s 

darovitim 

učenicima  

- 3000 kn 

 

 

 

 

Siječanj, ožujak  

2015. 

 

 

Travanj, Svibanj 

2016. 

Ines Krušelj-Vidas, Martina 

Bajzec i učitelji 

zainteresirani za rad s 

darovitima 

  

 

 

Martina Bajzec, Mirjana 

Borošak (Crveni križ) 

razrednici, vanjski 

suradnici 

-provedene 

radionice za 

darovite, izrađen 

plan i program rada 

s darovitim 

učenicima 

-provedene 

radionice  

-ostvarena suradnja 

s ustanovom za 

djecu s 

poteškoćama u 

Pustodolu 

STRUČNO 

USAVRŠAVA-

NJE 

DJELATNIKA 

ŠKOLE 

Unaprijediti stručne 

kompetencije djelatnika 

škole u području 

alternativnih pristupa 

učenju i poučavanju kao 

i u području 

poduzetništva. 

-izrada Montessori materijala 

i prezentacija rada Montessori 

škole kod nas,  

-posjet Waldorfskoj školi u 

Zagrebu.  

-prijava zainteresiranih 

učitelja za KA1 aktivnost 

programa Erazmus + te izrada 

projekta za stručno 

usavršavanje učitelja u 

inozemstvu u području 

poduzetništva 
 

Nabava 

materijala 

za izradu 

edukativni

h 

materijala, 

putni 

troškovi 

Montessori 

predavača 

Siječanj-veljača 

2016. 

 

Travanj-svibanj 

2016 

 

Prosinac 2015, 

siječanj 2016 

Ines Krušelj-Vidas 

(Montessori) 
 
Sanja Knezić 

(Waldorfska) 
 
Tim za kvalitetu 

(Erazmus+) 

-pozitivniji odnos 

djelatnika prema 

radu  i općenito 

poboljšana 

motivacija 

zaposlenika 

-implementacija 

naučenog u 

svakodnevnom radu 

s učenicima 
 

 


