
KAKO OSTVARUJEMO NOVU VIZIJU 
OBRAZOVANJA

“NASTAVA USMJERENA UČENIKU”



Obrazujući se i osposobljavajući se za uspješne 

učitelje i stručnjake različitih profila koji obrazuju 

i odgajaju, a time i za izgradnju kvalitetne škole, 

prihvatili smo činjenicu da danas teško možemo

predvidjeti za što učenike obrazovati, odnosno što

će današnji učenici raditi za 10 ili 20 godina.



Zato u našem radu naglasak stavljamo na razvoj

inicijative.

Djecu pokušavamo obrazovati tako da nauče 

kako na nov način upotrijebiti znanje, kako biti

dosjetljiv, znati poduprijeti nove ideje i pretočiti

ih u praksu.



U odgojno-obrazovnom radu sve više koristimo

integrirane teme i projektne aktivnosti kao i

izvanučioničku nastavu.

Da bismo bili uspješni nastojimo u školi stvarati

takvo ozračje u kome je učenje opušteno, nema

stresa i straha, ali se njeguje kultura rada i

odgovornost za učinjeno.



Inspiraciju za naš rad nalazimo u riječima

Willa A. Fostera

“Kvaliteta nije slučajna-ona je rezultat ozbiljnih

namjera, iskrenog rada, inteligentnog voĎenja i 

vještog djelovanja: ona predstavlja mudar izbor 

izmeĎu mnoštva alternativa.”



Do kuda smo došli u ostvarivanju nove vizije 

obrazovanja?

Rezultati škole u kontinuitetu pokazuju:

• Naši učenici znaju analizirati, logički razmišljati, 

iznositi svoje ideje na djelotvoran način, velika 

ih je većina osposobljena za cjeloživotno

učenje.



• Umjesto slušanja i gledanja u školi se uči 

činjenjem, igrom, otkrivanjem kao i iskustvenim 

učenjem.

• U školi se vodi računa o sposobnostima i 

potrebama učenika, učenike se poučava kako 

učiti i kako se koristiti znanjem.



• Učitelji i stručni suradnici uspješno stvaraju 

kvalitetno ozračje, motiviraju učenike za rad, 

brinu se za njihovu sigurnost i sretno 

odrastanje.

• Poboljšanje djelotvornosti škole ostvarujemo 

uključivanjem roditelja u život škole.



Ovi pokazatelji jamac su da će škola i dalje

pridonositi razvoju pojedinca koji će biti sposoban

rješavati kompleksne zadatke i probleme, ali i

stvarati i održavati odnos s drugima i drugačijima,

uvažavati i tolerirati različito mišljenje, biti

spreman na napore i biti odgovoran prema svijetu

i prema sebi.

Ravnatelj: Nikola Popović, prof.


