Stručni aktiv: STRANI I KLASIČNI JEZICI
Voditeljica: Karla Golja Milevoj (Leana Licul - zamjena)
Članovi aktiva u školskoj godini 2016./2017. jesu: Elvijana T. Frančula, Vesna Petrović, Leana
Licul, Katarina Brajdić Divšić, Tatjana Buršić, Anka Dundara, Višnja Šverko, Kristina Radović
Miletić, Karla Golja Milevoj (Iva Knežević-zamjena). Predsjednik aktiva u školskoj godini
2016./2017. bit će Karla Golja Milevoj (Leana Licul - zamjena).
Program rada:
KOLOVOZ/ RUJAN 2016.
- Nabava novih udžbenika
- Izrada izvedbenih i operativnih nastavnih planova i programa
- Dogovor o elementima ocjenjivanja
- Dogovor o stručnom usavršavanju nastavnika
- Planiranje nabavke novih nastavnih sredstva i pomagala
- Dogovor oko stručnih ekskurzija i terenske nastave
- Dogovor oko polaganja ispita za učenike koji prelaze s njemačkog na engleski jezik.
- Realizacija terenske nastave: Obilježavanje Europskog dana jezika
- Izrada i provođenje inicijalnih provjera znanja
- Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima.
LISTOPAD 2016.
- Prisustvovanje seminarima i županijskim aktivima.
- Izvješća sa seminara
- Formiranje grupa dodatne i dopunske nastave
- Rasprava rezultata postignutih na inicijalnoj provjeri znanja
STUDENI 2016.
- Osvrt na operativne planove i programe, eventualne poteškoće i rješavanje istih.
PROSINAC 2016.
- Analiza rezultata u prvom polugodištu.
- Planiranje rada u drugom polugodištu.
- Priprema učenika za školsko natjecanje.
- Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima.
SIJEČANJ 2017.
- Priprema učenika za školsko natjecanje.
VELJAČA 2017.
- Sudjelovanje učenika na školskom natjecanju.
- Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima.
OŽUJAK 2017.
- Sudjelovanje učenika na županijskim natjecanjima.
TRAVANJ 2017.
- Provedba ispita državne mature.
- Prisustvovanje seminarima, stručnim skupovima i županijskim aktivima.
- Odabir udžbenika
SVIBANJ 2017.
- Provedba ispita državne mature.
- Odabir udžbenika za novu školsku godinu.
LIPANJ 2017.

- Analiza postignutih rezultata po različitim smjerovima uz primjedbe na planove i programe.
- Izrada godišnjeg izvješća o radu aktiva.
- Izrada prijedloga programa rada aktiva.
- Provođenje popravnih i razlikovnih ispita.
- Planiranje aktivnosti za slijedeću školsku godinu.
SRPANJ 2017.
- Raspodjela nastavnih predmeta
- Analiza rezultata postignutih na ispitu državne mature.

Izvanučionička nastava - 2016./2017.
NJEMAČKI JEZIK:
Naziv izvanučioničke nastave: Posjet Grazu.
Cilj: razgledavanje grada i božićnog sajma
Zadaci: fotografirati određene građevine i natpise u gradu. Svakodnevna komunikacija na
stranom jeziku. Učenici će napraviti prezentaciju o kulturno-povijesnim spomenicima. Napisati
izvješće
za
njemački
kutak
na
mrežnim
stranicama
škole.
Voditelji: Elvijana Frančula Tenčić, Vesna Petrović i Kristina Radović Miletić
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TALIJANSKI JEZIK:
Naziv izvanučioničke nastave: Posjet Venecije ili Bologne u Italiji.
Cilj:
- razgledavanje grada i posjet izložbi
- Posjet gradu i muzejima prema planu i programu iz talijanskog jezika, likovne kulture i povijesti
uz stručno vodstvo i predavanja .
- Upoznavanje učenika s dijelom povijesti u skladu s nastavnim planom i programom iz povijesti
za gimnazijske razrede.
- Pokazati učenicima druge načine učenja, važnost suradnje u školi i izvan nje, potaknuti ih na
istraživanje, motivirati ih u radu i učenju.
Zadaci:
- fotografirati određene građevine i natpise u gradu.
- Svakodnevna komunikacija na stranom jeziku.
- Učenici će napraviti prezentaciju o kulturno-povijesnim spomenicima.
- Napisati putopisni članak o povijesnim znamenitostima koje treba posjetiti.
- Istražiti povijesnu jezgru grada: Bologna- etrušćanski grad, povremeno središte papinske
stolice, brojne srednjovjekovne palače, fontane i crkve, najstarije sveučilište u svijetu.

- Istražiti i napisati referat o najstarijem sveučilištu u Bologni, usporediti obrazovanje
srednjovjekovne Europe s današnjom.
- Izabrati znamenitost koja ih se najviše dojmila i napraviti plakat ili novinski članak o njoj.
Venecija – bogata povijest, kanali, gondole, središte Mletačke Republike, počeci grada sežu u
5. stoljeće, trgovačke veze, Trg i Bazilika svetog Marka, Duždeva palača, bizantski mozaici
- Istražiti i napisati referat o Labinu pod vlašću Venecije
- Izabrati znamenitost koja ih se najviše dojmila i napraviti plakat ili novinski članak o njoj.
Voditelji: Alida B. Koroljević, Sanja Gregorinić, Leana Licul
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ENGLESKI JEZIK:
Naziv izvanučioničke nastave: Posjet Zagrebu
Cilj: proslava dana Svetog Patrika
Zadaci: sudjelovanje u povorkama, irski ples, upoznavanje običaja i kulture Irske. Svakodnevna
komunikacija na stranom jeziku. Učenici će napisati članak o obilježavanju dana Svetog Patrika u
Hrvatskoj.
Voditelji: Anka Dundara, Iva Knežević
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Plan natjecanja:
Školska i županijska (državna) natjecanja iz engleskog, njemačkog, talijanskog i latinskog
jezika. Voditelji: predmetni nastavnici.
Plan stručnog usavršavanja:
Stručni skup

Teme

Županijski aktivi
(Engleski jezik)

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

HUPE konferencija

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

HUPE seminari
podružnice Rijeka

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Mjesto i vrijeme
održavanja

Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(rujan, prosinac,
veljača, svibanj)
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(vjerojatno u
travnju)
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(listopad,
prosinac, veljača,
svibanj)

Red. br. skupa
u katalogu

Sudionici

-

Nastavnici
engleskog jezika

-

Nastavnici
engleskog jezika

-

Nastavnici
engleskog jezika

Stručni skup
organiziran od
strane AZOO-a.
(engleski jezik)

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Razni seminari
organizirani od
strane Algoritma,
Pearsona i drugih
kuća.
Županijski aktivi
(stručna vijećanjemački jezik)

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Seminar
Algoritam/Klett/
školska knjiga

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Stručni skup
organiziran od
strane AZOO-a
Katalog za školsku
godinu 2016./2017.
još nije objavljen.
Stručni skup
organiziran od
strane AZOO-a
(Talijanski jezik)

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Stručni skupovi
organiziran od
strane AZOO-a
(Latinski jezik)

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Županijski aktivi
(Talijanski jezik)

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Teme u ovom
trenutku još nisu
objavljene.

Točno vrijeme i
mjesto
održavanja za
2015./2016.
godinu u ovom
trenutku još nisu
poznati.
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(listopad, veljača)
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(dva puta
godišnje)

.

Nastavnici
engleskog jezika

-

Nastavnici
engleskog jezika

Nastavnici
njemačkog jezika

Nastavnici
njemačkog jezika
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(dva puta
godišnje)
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(dva puta
godišnje)
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.
(tri puta godišnje)
Točno vrijeme i
mjesto
održavanja još
nisu poznati.

Prof. njemačkog
jezika

Nastavnici
talijanskog jezika

Nastavnici
latinskog jezika

Nastavnici
talijanskog jezika

