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Projekt „Integracija učenika u 
multikulturalno školsko okruženje“ 

 u sklopu IPA IV. komponente „ Razvoj ljudskih 
potencijala“

 vrijednost projekta 140 842,53 eura

 OŠ Podmurvice dobila bespovratna sredstava EU 
fondova u iznosu od 118 335,89  eura

 partneri: Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija

 trajanje projekta: 18 mjeseci
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Projekt „Integracija učenika u 
multikulturalno školsko okruženje“ 
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Kvalitetna škola - škola bez prisile i 
Teorija izbora Williama Glassera

 Tijekom školske godine 2013./2014. provodio se treći 
ciklus edukacije Kvalitetne škole.

 Cilj: učenici vole svoju školu, međusobno se slažu i 
uživaju u učenju.
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Provedba IPA-projekta

 od listopada 2013. do veljače 2015. godine

 skupine učenika: 

- učenici razredne nastave – učiteljica razredne nastave

- učenici predmetne nastave – učiteljica predmetne 
nastave 
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Provedba IPA-projekta
• U  IPA-timu sudjeluju Dubravka Dužević (ravnateljica, 

menadžerica projekta), Tanja Matijević ( asistentica 
menadžerice projekta, prof.), administratori Alida 
Devčić Crnić (knjižničarka) i Marin Bogičević (tajnik), 
Ljiljana Barić (računovotkinja projekta), Nada Kegalj 
(psihologinja projekta) te učiteljice Nataša Mesaroš 
Grgurić (učiteljica razredne nastave) i Ivana Smolčić 
Padjen (učiteljica hrvatskoga jezika).
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Provedba IPA-projekta
 Odluka o programu hrvatskoga jezika za 

pripremnu nastavu za učenike osnovne i srednje 
škole koji ne znaju ili nedovoljno poznaju
hrvatski jezik (Narodne novine, broj 151 od 23. 
prosinca 2011.) 

 suradnja s Filozofskim fakultetom u Rijeci,   kolegij 
Hrvatski kao drugi i strani jezik (nositeljica Željka 
Macan, prof.)
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Otvorenje IPA-učionice
 10. ožujka 2014. godine u Osnovnoj školi Podmurvice 

otvorena je učionica opremljena sredstvima Europske 
unije u sklopu projekta Integracija skupina u 
nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav.
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Otvorenje IPA-učionice
Događaju je prisustvovao ministar znanosti obrazovanja i 

sporta Željko Jovanović, gradonačelnik Rijeke Vojko 

Obersnel i zamjenica župana Primorsko - goranske županije 

Marina Medarić na poziv ravnateljice škole Podmurvice 

Dubravke Dužević.
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Otvorenje IPA-učionice, Večernji 
list
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Mediji o nama – Novi list
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Mediji o nama – Novi list
MULTIKULTURALNI RAZRED

OŠ Podmurvice okupila cijeli svijet u 

istoj učionici

Tri dana u tjednu po tri školska sata 

klupe dijele učenici različitih uzrasta 

iz Srbije, Kosova Rumunjske, Kine, 

Bermuda,

Njemačke i SAD-a. Svi od reda u 

Rijeku su se doselili tek prije godinu 

dana, nakon što su im roditelji ovdje 

došli poslom, a gotovo

nitko od njih četrnaestero nije znao 

ni riječi hrvatskog jezika

Ingrid ŠESTAN KUČIĆ, snimio 

Vedran KARUZA
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Mediji o nama - La voce del 
popolo
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Mediji o nama
 Mali stranci uče hrvatski jezik u OŠ 

Podmurvice, HRT Radio Rijeka (autor priloga 
Damir Pjaca)http://radio.hrt.hr/radio-
rijeka/clanak/mali-stranci-uce-hrvatski-jezik-u-
os-podmurvice/46006/

 portal MojaRijeka (autorica članka Marta 
Ožanić)http://www.mojarijeka.hr/vijesti/otvorena
-preuredena-ucionica-u-sklopu-projekta-
namijenjenog-djeci-stranih-drzavljana-i-trazitelja-
azila
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Izazovi
 skupina dobno heterogena 

 predznanje hrvatskoga jezika učenika stranaca 
neujednačeno 

 materinski jezici učenika različiti: rumunjski, engleski, 
kineski, njemački, albanski, španjolski, portugalski

 literatura se temelji na Odlukom predviđenom broju 
sati (70 sati), a namijenjena je uglavnom studentima ili 
učenicima (realizirano je 348 sati nastave)

 nedostatak udžbenika i priručnika 
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Udžbenici i priručnici
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Udžbenici i priručnici
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Udžbenici i priručnici

 Barešić, Jasna. 2007. Dobro došli 1, udžbenik i rječnik. 
Školska knjiga. Zagreb.

 Barešić, Jasna. 2011. Dobro došli 1, gramatika i rješenja 
zadataka. Školska knjiga. Zagreb.

 Barešić, Jasna. 2007. Dobro došli 2, gramatika i rješenja 
zadataka. Školska knjiga. Zagreb.

 Barešić, Jasna. 2011. Dobro došli 1, [CD-ROM]. Školska 
knjiga. Zagreb.

 Barešić, Jasna. 2007. Dobro došli 2, [CD-ROM]. Školska 
knjiga. Zagreb.
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Udžbenici i priručnici
 Čilaš-Mikulić, Marica i dr. 2011. Hrvatski za početnike, 

udžbenik i rječnik. Hrvatska sveučilišna naklada. Zagreb.

 Čilaš-Mikulić, Marica i dr. 2008. Hrvatski za početnike, 
vježbenica i gramatički pregled. Hrvatska sveučilišna 
naklada. Zagreb. 

 Juričić, Dinka. 1994. Reci mi hrvatski 1, udžbenik za početno 
učenje hrvatskoga jezika. Školska knjiga. Zagreb.

 Juričić, Dinka. 1994. Reci mi hrvatski 1, vježbenica. Školska 
knjiga. Zagreb.
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Udžbenici i priručnici
 Sabljak, Vlasta; Pandžić, Vlado. 2004. Hrvatska 

radosnica, priručnik za trećega i četvrtog razreda 
hrvatskih dopunskih škola u inozemstvu. Profil. 
Zagreb.

 Mićanović, Miroslav. 2012. Inojezični učenik u 
okruženju hrvatskoga jezika. Agencija za odgoj i 
obrazovanje. Zagreb.   
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Način rada
 prilagodba  individualnoj dinamici usvajanja gradiva 

 poučavanje usmjereno na učenika 

 primjena modela koji optimalno aktiviraju sve 
potencijale učenika

 individualni pristup

 timski rad i rad u skupini
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Način rada
Sastavnice plana:

 komunikacijska situacija

 komunikacijski ciljevi

 jezično gradivo

 aktivnosti učenika

 kulturološke informacije

 međupredmetna povezanost
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Primjer iz nastavne prakse
OŽUJAK: Moj dom i okoliš

 red. br. sata: 163., 164., 165.

 komunikacijska situacija: Gdje živim? 

 komunikacijski ciljevi: imenovanje mjesta 
stanovanja, ulica, trgova, dijelova grada

 jezično gradivo: usvajanje pravopisnih pravila u 
pisanju naziva gradova, ulica, trgova
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Primjer iz nastavne prakse
 aktivnosti učenika: govore, razgovaraju, postavljaju 

pitanja, slušaju, zaključuju, pišu, čitaju, uče, rješavaju 
zadatke

 kulturološke informacije: etimologija naziva 
Podmurvice, središte mjesta

 međupredmetna povezanost: Priroda i društvo, 
Geografija
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Način rada
 Primjenom Teorije izbora u školi  nastoji se kod 

učenika razviti naviku dnevnog uravnoteženja 
potreba. Učenici na različite načine udovoljavaju 
potrebama za slobodom, moći, ljubavi i zabavom.

 suradnički odnos

 pozitivno okruženje  

 kvalitetni međuljudski odnosi 
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Primjer iz nastavne prakse

 Prijatelje ću pozvati na 
rođendan.

 Učiteljica mi pomaže.

 Youwei će se igrati sa 
mnom.

 Mogu sve pitati.

 Ići ću u knjižnicu.

 Ići ću ranije kući.



ljubav 
sloboda
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Primjer iz nastavne prakse

 Najbrže ću naučiti 
napamet.

 Znam judo.

 Svi će slušati moju priču.

 Igrat ću košarku.

 Želim izrađivati ukrase.

 Ljuljat ću se u parku.

zabava  moć
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Planovi
 nastavak projekta „Integracija učenika u 

multikulturalno školsko okruženje“ pod 
pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta Republike Hrvatske

 Osnovna škola Podmurvice - ustanova u kojoj će 
učenici stranci Grada Rijeke i Primorsko-goranske 
županije dobiti trajno mjesto učenja.
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OŠ Podmurvice, Rijeka

Ivana Smolčić Padjen, mag. educ. philol. croat.

ismolcicpadjen@gmail.com

Nataša Mesaroš Grgurić, dipl. učiteljica 

natasamesarosgrguric@yahoo.com
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Zahvaljujemo na pozornosti!
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