
   PROJEKT I PROJEKTNO UČENJE 
 
 

   Zdravstvene ustanove i zdravstveni djelatnici 
 
Učenicima ćemo ukratko objasniti obilježja projektnog učenja i uputiti ih 
u način rada. Tema našeg projekta bit će «Zdravstvene ustanove». 
 
1. Podjela u skupine 
    Učenike ćemo podijeliti u skupine. To možemo učiniti npr. ovako: 
    na četiri stola stavimo slike i natpise: ambulanta, bolnica, zubna ordinacija, 
    ljekarna. Učenici izvlače papiriće na kojima pišu razni pojmovi. Želimo  
    li kontrolirane skupine, tada sami podijelimo učenicima papiriće, pazeći 
    kako ćemo formirati skupine. Zadatak je učenika da odgonetnu kojoj slici  
    pripada njihov pojam te da se priključe odgovarajućoj skupini. 
    Pri tome im možemo pomoći ako su papirići u različitim bojama.  
    Na listićima može pisati npr.:  (ovisi o broju učenika) 
       AMBULANTA: pregled, čekaonica, liječnik, prehlada, toplomjer 
       BOLNICA: bolesnička soba, operacija, dječji odjel, zarazni odjel,liječnik  
                           specijalist 
       ZUBNA ORDINACIJA: stolica, karijes, stomatolog, četkica, proteza 
       LJEKARNA: lijekovi, recept, sirup, tablete, police 
 
2. Dogovor za rad 
    Kada su učenici u svojim skupinama objasnit ćemo im da su oni sada  
    tim koji rade na zajedničkim zadacima, odnosno da je njihov cilj saznati  
    što više o određenoj zdravstvenoj ustanovi. Prije svega trebaju se zapitati 
    što sve znaju o toj zdravstvenoj ustanovi te što ih još zanima i što bi trebali  
    znati. Pitanja i ideje svi zajedno zapisuju i komentiraju. 

         Među sobom mogu podijeliti zadatke: jedan će učenik obratiti više  pozor- 
         nosti samoj prostoriji, drugi će proučiti medicinski pribor, treći će se  
         usmjeriti na posao liječnika itd. 
 
    3. Posjet zdravstvenoj ustanovi 
       Organiziramo posjet zdravstvenoj ustanovi. Na sreću, u svakom se dijelu                
        grada  nalazi zdravstvena stanica u sklopu koje je liječnik opće prakse,  
        zubar i ljekarna. Posjet bolnici je možda teže organizirati, no umjesto toga  
        možemo u razred pozvati liječnika specijalistu. Tijekom posjeta zdravstve- 
        noj ustanovi učenici promatraju izgled i opremljenost prostorija, rad  
        zdravstvenih djelatnika, zapisuju, postavljaju pitanja i dr. 
 
 
 



 
4. Rad na podacima 
     Nakon posjeta zdravstvenoj ustanovi slijedi rad u skupinama. Svaki član  
     skupine iznosi što je uočio i zapisao, izmjenjuju se informacije, povezuju u  
     cjelinu te se dogovorom stvara odgovarajući zapis. Učenicima treba dati  
     dovoljno vremena za ovaj rad, a može ih se uputiti i na mogućnost  
     zajedničkog rada izvan nastave ( npr. poslije škole u knjižnici ). 
 
5. Istraživanje 
    Učenici samostalno istražuju o zdravstvenim ustanovama kod kuće 
    (pomoć roditelja je dobrodošla), skupljaju slike, izreske iz novina i dr. 
    Na kraju ovog dijela rada ponovno svaka skupina izmjenjuje informacije. 
 
6. Izrada plakata i izvješća 
    Svaka skupina prilazi izradi svog plakata i izvješća. Dogovaraju se što će  
    staviti na plakat, te kako će sve ono što su saznali prezentirati ostalim  
    učenicima.  
 
7. Prezentacija 
    Na red je došla i sama prezentacija u kojoj će do izražaja doći aktivnost, 
    uspješnost i suradnja svake skupine. Svaki učenik u skupini treba imati  
    mogućnost izložiti svoj dio rada, prezentirati ono u čemu se osjeća  naj- 
    uspješnijim (neki će učenici prihvatiti samo pokazivanje slika, drugi će  
    možda biti sigurniji u iznošenju referata i sl.).  Na prezentaciju mogu biti 
    pozvani i roditelji, liječnik koji je bio gost razreda i dr. Učenici mogu  
    pokazati svoju spretnost u samostalnom mjerenju i očitavanju temperature 
    stavljanju flastera ili demonstrirati pravilne pokrete pri pranju zubi. 
    Mogu se čitati pjesmice ili sastavci nastali na satu hrvatskog jezika i  
    pokazivati slike i crteži koje smo radili na likovnom. 
    Želim vam dobru zabavu! 
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