
ERASMUS+ PROJEKT OŠ ŽUPA DUBROVAČKA BETTER TOGETHER 

Broj projekta: 2021-1-HR01-KA122-SCH-000013176 

Trajanje: rujan 2021. – prosinac 2022. 

 

Sudionici u projektu: učenici, učitelji i ravnatelj OŠ Župa dubrovačka 

Partneri: organizatori/domaćini strukturiranih tečajeva Europass SRL (Italija) i Teacher 

Academy Ireland (Irska); partnerske škole u eTwinning projektima 

Ciljevi za učitelje: 

Kroz strukturirane tečajeve u inozemstvu kroz različite teme i aktivnosti učitelji će 
razumjeti i naučiti osnovne principe moderne škole 21. stoljeća da bi po povratku mogli 
implementirati svoje znanje i vještine u projektne aktivnosti i svakodnevni život škole. 

 

Strukturirani tečajevi za učitelje: 

“The European 
School for All 
Children” 

Davorka Bronzić, 
učitelj engleskog 
jezika/učitelj 
savjetnik 

Listopad 2021. Europass SRL 
Firenca, Italija 

"Facing Diversity" Nataša Bebić Bačan, 
učitelj engleskog 
jezika/učitelj 
savjetnik 

Listopad 2021. Europass SRL 
Firenca, Italija 

"The 4Cs: Creativity, 
Critical Thinking, 
Communication and 
Collaboration in 
Schools" 

Đurđica Bender, 
učitelj razredne 
nastave/učitelj 
savjetnik 

Studeni 2021. Europass SRL 
Firenca, Italija 

“Project-Based 
Learning” 

Marina Marega 
Selecki, učitelj 
matematike/učitelj 
mentor 

Studeni 2021. Europass SRL 
Firenza, Italija 

 

 



Ciljevi za ravnatelja: 

Kroz strukturirani tečaj u inozemstvu ravnatelj će upoznati obrazovne zahtjeve moderne 
škole 21. stoljeća, povećati svoje komunikacijske vještine stvarajući kontakte i prilike za 
buduća međunarodna partnerstva, te aktivno sudjelovati i steći iskustvo u pripremi i 
vođenju ovog, kao i svih budućih međunarodnih projekata implementirajući koncept 
europske dimenzije u obrazovanje i svakodnevni život škole. 

 

Strukturirani tečaj za ravnatelja: 

"Intensive English 
Language and 
Culture Course" 

Anton Jurkić Listopad 2021. Teacher Academy 
Ireland, Dublin, Irska 

 

Ciljevi za učenike: 

Ciljana skupina – članovi Vijeća učenika 

Pod vodstvom i uz pomoć projektnog tima učenici članovi Vijeća učenika će aktivno 
sudjelovati u pripremi i provođenju svih projektnih aktivnosti. Na taj način će povećati 
znanje i osnažiti svoje vještine aktivnog građanstva te razvijati smisao za inicijativu kroz 
teme koje se temelje na općim vrijednostima demokratskog društva (sloboda, 
demokracija, jednakost, vladavina prava, tolerancija, međukulturna suradnja). Kroz aktivan 
rad u Vijeću naši učenici će razvijati samopouzdanje, osjećaj pripadnosti školi, osjećaj 
nacionalnog ponosa kao i osjećaj pripadnosti većoj zajednici ljudi – zajednici europskih 
naroda. 

 

Projektne aktivnosti: 

• Strukturirani tečajevi za učitelje i ravnatelja 

• Sastanci Vijeća učenika 

• Izvannastavna aktivnost BETTER TOGETHER kroz koju će se provoditi aktivnosti 
vezane uz projekt: eTwinning projekti, radionice, izložbe, okrugli stolovi, priredbe, 
susreti s inozemnim partnerima (online), izrada projektnih materijala uz upotrebu 
IKT 

• Promocija i diseminacija  

 

 

 



 

Vremenik projektnih aktivnosti: 

Rujan 2021. Prvi sastanak Vijeća učenika 

Listopad/Studeni 2021. Strukturirani tečajevi u inozemstvu 

Prosinac 2021./ Siječanj 2022. eTwinning projekt (Božićni običaji našeg 
kraja) 

Veljača 2022. Međunarodni dan žena i djevojčica u 
znanosti (virtualna izložba, okrugli stol) 

Ožujak/Travanj 2022. eTwinning projekt - Uskrs 

Svibanj 2022. Svjetski dan kulturne različitosti 
(predstavljanje rezultata eTwinning 
projekata, videokonferencija s 
međunarodnim partnerima) 

Rujan 2022. Europski dan jezika (radionice, izložba) 

Listopad 2022. Međunarodni dan djevojčica (radionice) 

Studeni 2022. Međunarodni dan tolerancije (radionice, 
kvizovi, školska priredba, izrada video 
materijala) 

Prosinac 2022. Kraj projekta (završno izvješće) 

Rujan 2021. – Prosinac 2022. Sastanci Vijeća učenika, izvannastavna 
aktivnost BETTER TOGETHER, izrada 
projektnih materijala, izrada web stranice 
projekta, promocija i diseminacija 
projektnih aktivnosti. 

 

Dugoročni ciljevi projekta: 

Projekt BETTER TOGETHER stavlja učenika u središte događanja svakodnevnog života škole 
dajući mu aktivnu ulogu u predlaganju, pripremanju i provođenju školskih aktivnosti. Tako 
stvaramo budućeg aktivnog građanina koji poštuje europske vrijednosti, čuva vlastitu 
baštinu, pokazuje smisao za inicijativu, komunicira na stranim jezicima, koristi IKT, kritički 
razmišlja i surađuje poštujući različitosti. 
Učiteljima daje znanja i vještine poučavanja po principima moderne europske škole i oni 
kao takvi postaju moderatori aktivnosti društveno korisnog učenja i poučavanja. Ravnatelj 
stječe iskustvo međunarodne suradnje i stvara kontakte za buduća međunarodna 
partnerstva i projekte. Lokalna zajednica se uključuje i promovira kroz aktivnosti očuvanja 
kulturne baštine našeg kraja. Kroz teme europskih vrijednosti razvijamo svijest o 
pripadnosti zajedničkom civilizacijskom krugu i stvaramo temelje bolje europske 
budućnosti. Postajemo bolji zajedno – BETTER TOGETHER. 

 


