PROJEKTI ( 1. – 4. RAZREDA)

GRGUREVO

DANI ZAHVALNOSTI ZA
PLODOVE ZEMLJE –
JABUKA

NAZIV
PROJEKTA

CILJEVI

NAMJENA

NOSITELJI I
NJIHOVA
ODGOVORNOST

NAČIN
REALIZACIJE

VREMENIK

DETALJAN
TROŠKOVNIK

NAČIN
VREDNOVANJA
I NAČIN
KORIŠTENJA
REZULTATA
VREDNOVANJA

Razvijati svijest o
važnosti
hrane u životu ljudi i
ostalih bića.

Upoznati postupke
prerade jesenskih
plodova na
različite načine.
Napraviti neke
proizvode.

Učiteljice
razredne
nastave,
učenici,
roditelji i
vjeroučiteljica
s. Karolina.

Radionice i
Izrada.

Rujan i listopad
2015.

Praćenja odnosa
učenika prema
radu i hrani.

Spoznati važnost
obilježavanja Grgureva u
našem gradu.
Istraživanje i usvajanje
znanja o kulturnim i
povijesnim
događajima,
znamenitostima i
posebnostima našega
grada.

Upoznati
aktivnosti
koje se provode u
obilježavanju
Grgureva.
Razvijanje svijesti
o čuvanju
povijesnih
vrijednosti i
ljubavi
prema svom
rodnom gradu i
užem zavičaju.

Učiteljice
razredne
nastave,
učenici i
roditelji.

Posjet
gradskom
središtu,
prikupljanje
podataka o
Grgurevu.
Šetnja gradom,
odlazak na sv.
Vid i Sokolovac.

Ožujak 2016.

Praćenja odnosa
učenika prema
radu,
sudjelovanje u
pripremama.
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BICIKLOM DO ZDRAVLJA

ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKI
PROJEKT: SURADNIČKO
UČENJE U NASTAVI U NIŽIM
RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOL

Cilj istraživanja je
ispitati i
utvrditi koliko često
učitelji primjenjuju
suradničko učenje u
razrednoj nastavi i
koliko se ova strategija
učenja pokazala
uspješnom i efikasnom.

Upozoriti ljude na
narušavanje zdravlja
zbog premalo kretanja.
Uporabom bicikla u
svakodnevnom životu
doprinositi svom
zdravlju.

Istraživanje je
namijenjeno
stručnoj analizi
radi boljeg
razumijevanja i
unapređenja
problema učenja i
nastave.

Učiteljica Lidija
Pecko, mentor.

Metoda
teorijske
analize, tehnika
anketiranja –
anketni upitnik
za nastavnike
konstruiran za
namjere ovog
istraživanja.

Ožujak 2015. –
prosinac 2016.

istražiti, ispitati i
utvrditi koliko je
suradničko
učenje
zastupljeno u
nastavnom radu
među učiteljima
razredne
nastave u
osnovnoj školi.

Briga za zdravlje.
Promicanje
zdravstvenog i
građanskog
odgoja.

Učiteljica Lidija
Pecko, mentor,
učenici 3. d i
njihovi roditelji.

Vožnja,
radionice,
razgovor,
istraživanje,
anketiranje.
Izrada plakata.

Tijekom
školske godine
2015./2016.

Anketiranje,
predstavljanje
projekta,
evaluacija.
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VELIKI KORACI MALIH PODUZETNIKA

Započeti odgoj i
obrazovanje za
poduzetništvo u
predškolskim
ustanovama i nižim
razredima osnovne
škole.

Stvaranje
predispozicija za
učeničke buduće
poduzetničke
aktivnosti koje
utječu na
stvaranje
poduzetničke
klime te poticanje
poduzetničkih
aktivnosti.

Veleučilište
Požega –nositelj,
OŠ „Dobriša
Cesarić“ –
partner.

Integriranje
Montessori
metode s
metodama
razvoja
poduzetničkih
osobina.

Tijekom
školske godine
2015./2016.

Edukacija
učitelja i
odgojitelja,
radionica
„poduzetnička
priča“, stručno
putovanje u
London,
organizacija
dječjeg tjedna
poduzetništva –
festival dječjeg
poduzetništva,
EnU eksperiment
„Energiju uštedi i
uloži gdje
vrijedi“, eko
avantura, izrada
i tiskanje
priručnika „Veliki
koraci malih
poduzetnika“
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ZELENI TJEDAN - VODA

„ZELENI TJEDAN“
'Put vode'
Osvješćivanje učenika
svih dobi o važnosti
svakodnevnih radnji za
očuvanje prirodnog
okoliša te naš utjecaj na
njega. Iskazati ljubav i
brigu prema okolišu te
zanimanje za održivi
razvoj.

Stjecanje novih
znanja, ali i
navika.
Razvijati
kreativnost,
istraživački duh.
Razvijati ljubav
prema prirodi.
Primijeniti svoja
znanja i
informacije na
očuvanje vode i
brigu o njoj.

Voditeljica:
Sandra Halt-Ćuže
FILM: M.
Mrkojević
EKO FOTKA:
M. Brblić
S. Halt-Ćuže
Učitelji RN i PN

Učenje o
učincima na
floru i faunu od
gostiju
predavača te
putem vlastitih
istraživanja,
snimanje filma
o vodi na
lokalitetima
Orljave,
Veličanke i sl.
Izrada plakata,
prezentacije.
Posjet Tekiji,
vođenje
Zelenog
dnevnika,
pisanje
pjesama i priča
o vodi – jezični
i likovni izraz.
EKO FOTKA

Tijekom šk.
god. izlučno:
18. – 22.
travnja 2016.

Nagradni
materijal
za učenike
200 kn.
Troškovi
prijevoza.

Zajednički osvrt
na SRO, VR,
sjednicama.
Školska priredba
te stvarna
primjena doma u
realnom
okruženju.
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