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Od prosinca 2018. godine Učilište Ambitio započelo je s 

provedbom diseminacijskih aktivnosti projekta Erasmus+ 

"Mobilnošću i ambicijom do novih dodanih vrijednosti za 

polaznike". Jedna od diseminacijskih aktivnosti jest provedba 

radionica na teme inovativnih metoda poučavanja i primjena e-

učenja u nastavi u obrazovanju odraslih na kojima sudjeluju  

djelatnici i nastavnici – vanjski suradnici Učilišta Ambitio. Za 

potrebe diseminacije projekta izrađen je i plakat.

 

Prva radionica o inovativnim metodama poučavanja  provedena 

je 6. prosinca 2018. godine pod nazivom „Aktivno učenje u 

nastavi“  na kojoj je, osim nastavnika, sudjelovalo i djelatnici 

Učilišta.  Prije početka radionice koordinatorica projekta Željka 

Ciler dala je osnovne informacije o projektu, ciljevima i 

aktivnostima predviđenim u projektu te dosad provedenim 

aktivnostima. 

 

 

NOVOSTI O 

PROVEDENIM 

AKTIVNOSTIMA 

PROJEKTA ERASMUS+

 

Inovativne metode poučavanja 
u obrazovanju odraslih



Ujedno je pozvala sve nastavnike na 

sudjelovanje u nadolazećim radionicama koje 

će se provoditi sljedećih 6 mjeseci. Nakon 

uvodne riječi koordinatorice, stručna 

voditeljica obrazovanja Marija Zubak provela 

je radionicu.

 

Tom radionicom željelo se unaprijediti 

pristup nastavnika u nastavi u obrazovanju 

odraslih primjenom aktivnih načina učenja. 

Na radionici su se obrađivali primjeri aktivnih 

načina učenja poput učenja kroz igru, učenja 

činjenjem i učenja istraživanjem. Nastavnici 

su naučili prednosti uporabe takvih načina 

učenja i raspravljali o mogućnostima 

primjene istih u obrazovanju odraslih ističući 

primjere iz vlasitite prakse i iznoseći ideje 

koje će upotrijebiti na nastavi s odraslim 

polaznicima u budućnosti.

 

S obzirom na to da je jedna zadaća 

stručnoga voditelja obrazovanja brinuti o 

metodama, stilovima i tehnikama 

poučavanja koje nastavnici primjenjuju u 

nastavi s odraslim polaznicima, "cilj nam je 

kroz projekt prenijeti nastavnicima znanja 

stečena na mobilnosti kako bismo 

unaprijedili nastavni proces i posljedično 

potaknuli polaznike na aktivno učenje te 

osigurali okružje za razvoj njihove 

kreativnosti i kritičkoga mišljenja", rekla 

je voditeljica radionice Marija Zubak.

 

Cilj radionice bio je jačanje vještina i 

kompetencija u području inovativnih metoda 

poučavanja za kvalitetno izvođenje nastave  

s polaznicima programa obrazovanja 

odraslih. Nastavnici su iskazali oduševljenje 

radionicom i motivaciju za sudjelovanje na 

novim, sličnim radionicama.



Sadržaj ove publikacije odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne 
može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Primjena e-učenja u nastavi u obrazovanju 
odraslih

Više o projektu pročitajte na: http://uciliste-ambitio.hr/mobilnoscu-i-ambicijom-do-novih-dodanih-
vrijednosti-za-polaznike/  

Dana 31. siječnja i 7. veljače 2019. 

godine provedene su prva i druga 

radionica pod nazivom „Primjena e-

učenja u nastavi u obrazovanju odraslih“ 

s ciljem jačanja digitalnih vještina i 

kompetencija  nastavnika u području 

izrade digitalnih repozitorija nastavnih 

sadržaja u sustavu za e-učenje za 

kvalitetno izvođenje nastave s 

polaznicima programa obrazovanja 

odraslih. 

 

Prema riječima voditeljice radionice 

Željke Ciler, radionica je osmišljena kao 

"interaktivan zajednički rad u kojem 

su nastavnici imali priliku zajedno 

postupno učiti korake u procesu 

izrade nastavnih sadržaja u sustavu 

za e-učenje".

 

 

 

Cilj radionice bio je objasniti pojam i prednosti 

uporabe sustava za e-učenje u nastavi te 

poučiti nastavnike kako izraditi aktivnosti i 

resurse za nastavu u sustavu za e-

učenje Moodle. 

 

U veseloj i motivirajućoj atmosferi 

nastavnici su naučili prednosti uporabe 

sustava za e-učenje te stekli nove 

vještine korištenja računalom. 

 

Takav interaktivni način provođenja 

radionica pokazao se vrlo uspješnim jer su 

na taj način nastavnici ojačali svoje 

digitalne kompetencije koje će moći 

upotrijebiti kod razvijanja digitalnih 

nastavnih sadržaja u svojem budućem 

radu. 

http://uciliste-ambitio.hr/mobilnoscu-i-ambicijom-do-novih-dodanih-vrijednosti-za-polaznike/

