
ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN za školsku godinu 2011./2012. 

PRIORITETNO PODRUČJE 

UNAPRJEĐENJA                  
Zajedno za nenasilje-program razvoja nenasilnih oblika 

ponaša 

CILJEVI - isticanje važnosti nenasilnih oblika ponašanja u 

svakodnevnom životu 

-usmjeravanje na nenasilje kao način života 
METODE I AKTIVNOSTI ZA 

OSTVARIVANJE CILJEVA 
- radionice i predavanja na temu nenasilja  

-osnivanje skupina „mirotvoraca“ od predstavnika pojedinih 

razrednih odjela, edukacija za edukaciju 

-uključivanje učenika u skupine izvannastavnih i izvanškolskih 

aktivnosti 

-obilježavanje datuma koji ukazuju na (ne)nasilje 

(Međunarodni dan mira, Međunarodni dan starijih osoba, 

Dječji tjedan, Dan prava djeteta, Međunarodni dan protiv 

nasilja nad ženama, Dan djeteta, Dan prava čovjeka, Svjetski 

dan mira, Međunarodni dan života, Dan borbe protiv 

alkoholizma, Međunarodni dan obitelji, Svjetski dan sporta), 
NUŽNI RESURSI -materijal koji de se koristiti na predavanjima 

-AV oprema 

-prostor (učionica, prostori u i oko škole) 
DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 
-tijekom nastavne godine 

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
-ravnatelj 

-stručni suradnici 

-razredni učitelji i razrednici 

-predmetni učitelji 
MJERLJIVI POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA CILJEVA 
-rezultati anketnog upitnika o nasilju koji de se na početku i 

kraju nastavne godine primijeniti na slučajnom uzorku 

učenika razredne i predmetne nastave 
 

 

 

 

 

 

 

 



PRIORITETNO PODRUČJE 

UNAPRJEĐENJA                  
Učiti kako učiti – rad na poboljšanju strategija učenja 

CILJEVI -razviti kod učenika važnost  organizacije i odabira pravilnog 

načina učenja 

-raditi na razvoju vlastite odgovornosti za (ne)uspjeh učenja 
METODE I AKTIVNOSTI ZA 

OSTVARIVANJE CILJEVA 
-radionice i predavanja na navedene teme 

-izrada plakata za pojedine nastavne predmete 

NUŽNI RESURSI -materijal koji de se koristiti na predavanjima 

-AV oprema 

-prostor (učionica, prostori u i oko škole) 
DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ 

OSTVARITI 
-tijekom nastavne godine 

OSOBE ODGOVORNE ZA PROVEDBU 

AKTIVNOSTI 
-ravnatelj 

-stručni suradnici 

-razredni učitelji i   razrednici 

-predmetni učitelji 
MJERLJIVI POKAZATELJI 

OSTVARIVANJA CILJEVA 
-rezultati anketnog upitnika o stilovima učenja koji de se na 

početku i kraju nastavne godine objaviti na web stranici škole, 

a koje de ispuniti svi učenici 
 


