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Odgojno 
Obrazovno 
područje 
 

 Specifični  ciljevi 
/zadaće 

Ishodi  
 

Aktivnosti  
(Kako?) 

Oblici i metode Nositelji Kada Plan. 
Sati 

Real.sati 

Čuvanje i 
unapređiva
nje zdravlje 
 
 
 
 
 
 
 

1. Poticati učenice 
na važnost 
zdravstvenog 
prosvjećivanja 
 

• Naučiti kvalitetno provoditi 
slobodno vrijeme  

Razviti pravilnu upotrebu 
korištenja računala 

 
• Ind. razgovor, u malim 

 grupama, na sastancima 
grupe 

• Poticati na kretanje 
Ograničiti upotrebu 
računala 

Pisanje, čitanje, 
poučavanje, 
istraživanje, pano 

odg.Meić-
Sidić 

Od 
rujna 
do 
lipnja 

1  

2. Razvijati 
ekološku svijest 
kod učenica 

- racionalno koristiti papire 
- koristiti računala i USB 
stikove  

-smanjiti potrošnju 
papira pri izradi 
prezentacija i dr.  

- rad na 
kompjuteru 

odg.Meić-
Sidić 

Od 
rujna 
do 
lipnja 

1  

Socio-
emocionaln
o područje 

1.Poticati 
međusobnu 
suradnju i 
povezanost 

• - Kvalitetno provoditi slobodno 
vrijeme 

• Razvijati kritičko mišljenje  
• Izražavati vlastite stavove i 

učiti o novitetima u svijetu 
interneta i medijske kulture  

Razviti osjećaj odgovornosti i 
samostalnosti 

•  Razgovarati i  poticati 
druženje 

• Zajednički diskutirati ti o 
medijskoj kulturi, 
internetu i filmovima 

• Zajednički pratiti rad u 
informatičkoj učionici  
 

 

-razgovor, 
dogovor 
diskusija  

odg.Meić-
Sidić/uč  

Od 
rujna 
do 
lipnja 

5  



2. Poticati 
samopouzdanje i 
pozitivnu sliku o 
sebi  

- 
•  Razviti naviku pravilnog 

informiranja  
• Izraziti vlastite stavove 
• Razviti kritičko mišljenje 
• Prepoznati i uvažavati tuđe 

potrebe   
 

- 
•  Poticanje na suradnju i 

kvalitetnu komunikaciju 
među učenicama  

• Poticati na nenasilno 
rješavanje sukoba  web-
stranica 

• Uključivati učenice u 
brigu oko računala 

  

-razgovor, 
dogovor,  
Poučavanje  

/odg.Meić-
Sidić/uč. 

Od 
rujna 
do 
lipnja 

5  

3. Promicati 
osobnu 
odgovornost i 
samostalnost 

-izvršavati svoje obveze 
-poštivati dogovore  
-prihvaćati odgovornost za 
svoje postupke  
-planirati vlastito vrijeme  
- pridržavati se dnevnih i 
tjednih planova  
Poticati na kvalitetnu 
komunikaciju uz učenje  
Poticati na asertivno rješavanje 
problema  

- organizirati pomoć 
prema potrebi za maturu 
i školske obveze  
Poticati na promišljanje 
dnevnih obveza –
upućivati učenice na 
korištenje domske 
knjižnice i suvremene 
metode učenje  
-organizirati pravednu 
raspodjelu korištenja 
računala i dostupnosti 
računala za sve učenice 
doma  

-evidentirati, 
razgovor, 
dogovor, 
Poučavanje  

/odg.Meić-
Sidić/učenice 

Od 
rujna 
do 
lipnja 

1  

Kognitivno 
područje  

1. Poticati na 
planiranje i 
organiziranje 
vlastitih obaveza  

- izraditi plan obveza  
- rasporediti slobodno vrijeme  
- pridržavati se plana 
-organizirati prostor za učenje i 
provođenje slobodnog vremena  
-poticati učenice na pozitivan 
stav prema učenju  

-izraditi  plan korištenja 
informatičke učionice  
-koristiti metode 
aktivnog učenja  
-koristiti Internet za svoje 
potrebe u određeno 
vrijeme  
 
 

-poučavanje, 
navikavanje, 
dogovor 

/odg.Meić-
Sidić 

Od 
rujna 
do 
lipnja 

20  



2. Poticati učenice na 
kontinuirano učenje 
izvan školskih okvira 

 
•  Aktivirati svoje potencijale  
• Razviti interes za svijet 

kulture i raznolikost medija  
Procjenjivati kvalitetne 
informacije 
 
Stjecati nove informatičke  
vještine i znanja   
 
Stjecati navika za moderne i 
efektivnije načine svladavanja 
školskog gradiva  
 
 
Razviti kreativni pristup prema 
svijetu multimedija  

 
 
Radionica „Osnove 

rada na računalu“ -

1.razredi 

Radionica Opasnosti 

Interneta-1. Razredi 

Sigurno korištenje 

društvenih mreža- 2. i 

3.razredi 
Informirati o kvalitetnim 
linkovima za učenje  
-demonstrirati 
multimedijalni materijal 
za učenje   
Uputiti učenice na 
relevantne izvore 
informacija na Internetu  
Pomagati u snalaženju na 
Internetu  
Preporučivati korisne 
stranice putem panoa  
Pomoć u nalaženju 
informacija za referate i 
seminare  
 

 
 
-razgovor, 
poučavanje, 
demonstracija, 
radionica 

 
-odg.Meić-
Sidić  

Od 
rujna 
do 
lipnja 

20  

Područje 
kreativnosti 

1.Poticati razvoj 
kreativnog 
izražavanja  

•  Uključiti se i redovito 
sudjelovati u radu raznih 
aktivnosti 

• Aktivirati svoje potencijale i 
snage 

• Doprinositi svojom 
kreativnošću 

Predlagati nove ideje i akcije 

• Doprinositi kreativnim 
materijalima našoj 
web-stranici  

• Sudjelovati u izradi 
maštovitih prezentacija  

 

-razgovor, 
poučavanje, 
brainstorming 

/odg.Meić-
Sidić 

Od 
rujna 
do 
lipnja 

10  



2. Prezentirati 
ostvarenja  

• Prezentirati svoja ostvarenja 
Uključiti se u organizaciju izložbi, 
kult.-zab.programa, uređenju 
panoa, izradi domskih novina… 

• Prezentacija rada u 
Domu i van doma 

Ponuditi ostvarenja i 
drugim izb.aktivnostima-
suradnja 

-razgovor, 
pisanje, 
brainstorming, 
pano 

/odg.Meić-
Sidić 
 
 
Odg.Galić/od
g.Mišković 

Od 
rujna 
do 
lipnja 
 
 
 

1  

 
 
 
 
 

 

 

 

 


