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Naziv: Zajednica učenja odgojiteljica u vjeri 

Nositelji: Bonita Žagar Kavran i Helga Vlahović Nimčević 

Vrijeme održavanja: 
dva puta mjesečno 

Mjesto održavanja: PPO Potok, PPO Rastočine, PPO Gardelin 

Namijenjeno: obavezno za odgojiteljice koje provode Redoviti 

program obogaćen katoličkim vjerskim odgojem, po 

interesu za one koje su završili katehetsko-teološko 

doškolovanje za odgojitelje u vjeri 

Broj polaznika: sve odgojiteljice koje su završile ili su uključene u 
katehetsko-teološko doškolovanje  

Način i rok prijave: e-mail: bonita.kavran@gmail.com 
  

Ciljevi:  omogućiti međusobne kontakte i podršku, 

poticaje i razmjenu iskustava i informacija 

 prijenos informacija s različitih skupova, 

seminara i slično vezanih za vjerski odgoj  

 stručna podrška i samoevaluacija s ciljem 

povećanja kvalitete rada 

 upoznavanje s različitim sadržajima vezanima uz 

bitnu zadaću (video zapisi, foto zapisi, pisani 

prikazi i sl.), refleksija i valorizacija 

 raspraviti o različitim problemima na koje u 

praksi nailaze odgojitelji u vjeri. 

Predviđeni broj sati 
stručnog usavršavanja 

10  
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Naziv: „Dobrom knjigom do bolje prakse“ – stručni 
čitalački klub 

Nositelji: Ivana Sošić Antunović, psiholog mentor 
 

Vrijeme održavanja: Ciklus od 4 radionice: 

listopad 2019. – formiranje čitalačkog kluba – „Knjiga i ja“ 
siječanj 2020. – Susret kluba: obrada naslova (1 i 2) 
ožujak 2020. – Susret kluba: obrada naslova (3 i 4) 
travanj 2020. – Susret kluba: obrada naslova (5 i 6) 

Mjesto održavanja: PPO Morčić, Braće Stipčić 32 

Namijenjeno: Odgojiteljima i stručnim suradnicima 

Broj polaznika: 20 (po 4 sudionika iz svakog CPO-a, odnosno DV More) 

Način i rok prijave: u dogovoru s pedagogom svog CPO-a; 

kontakt osoba Ivana Sošić Antunović, psiholog 

ivana.sosic-antunovic@rivrtici.hr 

prijave izvršiti do 21.10.2019. 

Ciljevi:  upoznati nove stručne i popularne naslove iz područja 
odgoja i obrazovanja te roditeljstva 

 unaprijediti vlastite čitalačke kompetencije 
 stjecati naviku kritičkog čitanja literature 
 analizirati pročitane sadržaje u kontekstu odgojno-

obrazovne prakse i osobnog iskustva 
 proširiti uvid u vlastite kompetencije 
 proširiti vlastiti fond znanja i rječnika 
 osvijestiti vlastitu odgovornost u promišljanju 

odgojno-obrazovnih ciljeva i postupaka 
 steći uvid u povezanost osobne i profesionalne 

odgovornosti 
 razmijeniti mišljenja i stavove vezano uz stručna 

pitanja 
 preispitati vlastite odgojno-obrazovne paradigme. 

Predviđeni broj sati 
stručnog 
usavršavanja 

8 
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Naziv: Planiranje, priprema i provedba projekata iz 
područja građanskog odgoja i obrazovanja 

Nositelji: Linda Frković Lenac, odgojitelj 

Vrijeme održavanja: 20.11.2019.  u 17.15 sati  
22. 01. 2020. U 17. 15 sati 

Mjesto održavanja: CPO Maestral/ PPO Maestral 

Namijenjeno: odgojiteljima 

Broj polaznika: 20 

Način i rok prijave: do 30. 10. matičnom pedagogu 
e-mail: sanja.margeta@rivrtici.hr 
 

Ciljevi:  poticati odgojitelje na uočavanje mogućih područja 

građanskog odgoja i obrazovanja u svakodnevnim 

aktivnostima djece u skupini 

 prezentacija projekta :“Odgoj za održivi razvoj“ 

prezentiranog na Državnoj smotri projekata iz 

područja građanskog odgoja i obrazovanja za ljudska 

prava i demokratsko građanstvo  

 dopuniti postojeća znanja i vještine u području 

dječjih prava i građanskih kompetencija djece rane i 

predškolske dobi  

 ohrabriti odgojitelje na provedbu projekata iz 

područja građanskog odgoja i obrazovana i 

omogućiti razmjenu iskustava. 

 

Predviđeni broj sati 
stručnog usavršavanja 

4 
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Naziv: Prepoznavanje senzornih teškoća kod djece 
predškolske dobi 

Nositelji: Lidija Grlić Gošić, edukacijski rehabilitator 
Lidija Nekić, edukacijski rehabilitator 

Vrijeme održavanja: ciklus od 2 susreta:  
   studeni 2019. i  prosinac 2019.g 

Mjesto održavanja: PPO Zamet 

Namijenjeno: zainteresiranim odgojiteljima CPO Potok i CPO Turnić 

Broj polaznika: 10 odgojitelja iz CPO Potok 
10 odgojitelja iz CPO Turnić 

Način i rok prijave: Prijave poslati na mail: lidija.grlic-gosic@rivrtici.hr do 
1.11.2019.g (u prijavi navesti ime i prezime te CPO)  

Ciljevi:    - upoznavanje odgojitelja s osnovnim spoznajama     
             o senzornoj integraciji i važnosti percepcije  
             osjeta u procesu učenja djece predškolske dobi 

   - utjecaj različitih senzornih podražaja na  
             svakodnevne aktivnosti djece. 

Predviđeni broj sati 
stručnog 
usavršavanja 

 
5 
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Naziv: Sustručnjačka podrška voditeljima „Rastimo 
zajedno“ programa  

Nositelji: Ivana Sošić Antunović, psiholog mentor 
 

Vrijeme održavanja: Ciklus od 2 intervizijska susreta: 

studeni 2019. 
travanj 2020.  

Mjesto održavanja: PPO Morčić, Braće Stipčić 32 

Namijenjeno: educiranim voditeljima programa Rastimo zajedno“ 
(odgojiteljima i stručnim suradnicima)  

Broj polaznika: 20 

Način i rok prijave: kontakt osoba Ivana Sošić Antunović, psiholog mentor, 

regionalna koordinatorica programa 

ivana.sosic-antunovic@rivrtici.hr 

prijave izvršiti do 1.11.2019. 
Ciljevi:  razmijeniti iskustva u provedbi inačica programa: 

 Rastimo zajedno 
 Rastimo zajedno Plus 
 Klub očeva 
 Klub roditelja 
 Rastimo zajedno i mi 

 omogućiti sustručnjačku podršku voditeljima 
radionica 

 proširiti mrežu podrške voditelja programa 
 motivirati voditelje na redovitu provedbu programa 
 osnažiti profesionalne i osobne kompetencije vezano 

uz provedbu programa radionica za roditelje „Rastimo 
zajedno“ 

 promovirati vrijednosti programa. 
Predviđeni broj sati 
stručnog 
usavršavanja 

4 
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Naziv: Povedajmo na čakavski – treći ciklus 

Nositelji: Biljana Francišković, odgojitelj savjetnik, Suzana Srića, 
odgojitelj mentor i Dina Staver, odgojitelj 

Vrijeme održavanja: ciklus od 7 radionica 
jednom mjesečno u 9.00 sati 
Prvi susret je 06.11.2019. 

Mjesto održavanja: PPO Galeb (zbornica), Kvaternikova 60, Rijeka 

Namijenjeno: Odgojiteljima - čakavskim govornicima (nastavak za dosadašnje 
polaznike) 

Broj polaznika: 25 

Način i rok prijave: Prijave do 04.11.2019. na e-mail: suzana.srica@gmail.com 
 

Ciljevi:  razmjena iskustava i literature odgojitelja na očuvanju 
čakavskog dijalekta u odgojno-obrazovnom radu 

 obilježavanje Mjeseca materinjeg jezika - njegovanje 
čakavskog dijalekta od 21. veljače do 17. ožujka 2020. 
godine 

 izrada zajedničke slikovnice na čakavskom dijalektu  
 osnaživanje odgojitelja u osmišljavanju čakavske 

manifestacije u dječjim vrtićima grada Rijeke (Sušak, More 
i Rijeka). 

Predviđeni broj sati 
stručnog 
usavršavanja 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:suzana.srica@gmail.com


   

8 
 

Naziv: Klub odgojitelja u skupinama za pripadnike 
talijanske nacionalne manjine 

Nositelji: Eliana Čavrak Tomac (pedagog pripravnik i koordinator 
za skupine pripadnika talijanske nacionalne manjine) i 
odgojiteljice u skupinama talijanske nacionalne manjine 

Vrijeme održavanja: 
rujan, listopad, listopad, studeni 2019. 

veljača, ožujak, travanj, svibanj 2020. 
Mjesto održavanja: rujan: Gabbiano, listopad: Zvonimir Cviić, studeni: 

Gardelin, prosinac: Topolino, veljača: Gabbiano, ožujak: 
Mirta, travanj: Belveder, svibanj: Zvonimir Cviić 
(jaslice). 

Namijenjeno: Obvezno za odgojiteljice koje provode program na 
talijanskom jeziku za pripadnike talijanske nacionalne 
manjine 

Broj polaznika: 14 

Način i rok prijave: Odgojiteljice će na prvom susretu dobiti raspored 
održavanja susreta ili kontaktom na e-mail: 
eliana.cavrak-tomac@rivrtici.hr 

Ciljevi: - omogućiti razmjenu informacija, razmjenu iskustava i 
osigurati međusobnu podršku 

- omogućiti kritičko promišljanje odgojno-obrazovne 
prakse 

- dobivanje povratnih informacija o kvaliteti odgojno-
obrazovnog rada 

- motivirati odgojitelje na unapređenje odgojno-
obrazovne prakse. 

Predviđeni broj sati 
stručnog usavršavanja 

15 
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Naziv: Izazovi u radu s djecom s teškoćama u razvoju 

Nositelji: Lidija Grlić Gošić, edukacijski rehabilitator 
Lidija Nekić, edukacijski rehabilitator 

Vrijeme održavanja: 1 x mjesečno  

Mjesto održavanja: PPO Maestral ili po dogovoru 

Namijenjeno: edukacijskim rehabilitatorima - pripravnicima i 
rehabilitatorima - odgojiteljima 

Broj polaznika: 10 

Način i rok prijave: / 

Ciljevi: - podrška rehabilitatorima - odgojiteljima i 
edukacijskim rehabilitatorima - pripravnicima u 
svakodnevnom radu. 

- refleksije - izazovi na koje se nailazi u 
svakodnevnom radu s djecom s teškoćama u 
razvoju 

- upoznavanje s različitim pristupima i oblicima 
podrške u radu s djecom s teškoćama.  

Predviđeni broj sati 
stručnog 
usavršavanja 

 
6  
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Naziv: Motoričke i istraživačke aktivnosti u 
integriranom kurikulumu 

Nositelji:  
Mirela Peić, odgojitelj mentor 
 

Vrijeme održavanja:  
ožujak 2020. 
 

Mjesto održavanja: PPO Srdoči, Srdoči 55 

Namijenjeno: Odgojiteljima  

Broj polaznika: 20 

Način i rok prijave: Na e-mail mirelapeic@gmail.com 
(veljača 2020) 

Ciljevi: - stvaranje okruženja za integrirano učenje djece uz 
pokret 

- refleksivne rasprave na temelju video-
dokumentacije 

- razumijevanje povezanosti osobnih teorija 
odgojitelja i aktivnosti djece. 

Predviđeni broj sati 
stručnog usavršavanja 

2 
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Naziv: Noćenje u vrtiću – „Noć pod zvijezdama“ 

Nositelji: Vesna Majnarić, odgojitelj mentor 
Romina Srok Vlačić, odgojitelj 
 

Vrijeme održavanja:  
23.04.2020. u 17.30 sati  
 

Mjesto održavanja: PPO Srdoči (dvorana), Srdoči 55 

Namijenjeno: Odgojiteljima 

Broj polaznika: 25 

Način i rok prijave: prijave do 10.04.2020.g na e-mail: 
romina.srok@gmail.com  

Ciljevi: - prenijeti iskustva inovativnog načina odgojno-     
obrazovnog rada 

- prikazati novi pristup oblikovanja okruženja u 
odgojno-obrazovnoj ustanovi 

- prikazati sliku odgojitelja kao refleksivnog praktičara 
- osnažiti odgojitelje u osmišljavanju raznovrsnih 

modaliteta suradnje obitelji i vrtića  

Predviđeni broj sati 
stručnog usavršavanja 

2 
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