
Dječji vrtić Medenjak 

Erasmus+ Projekt: Integracija STEM 
sadržaja engleskog jezika pomoću CLIL 
metode

Mobilnost: 4C: Communication, 
Cooperation, Creativity, and Critical 
Thinking, Firenca, Italija od 28. 6. 21. do 2. 
7. 21. 



Mobilnost: 4C: Communication, 
Cooperation, Creativity, and 
Critical Thinking 

• Mobilnost smo proveli u Firenci u periodu od 28. 6. 2021. 
do 3. 7. 2021. godine u sklopu projekta ‘Integracija STEM 
sadržaja i engleskog jezika pomoću CLIL metode’.

• Mobilnost smo proveli u sklopu programa Erasmus+ i 
sufinacirana je sredstvima programa EU Erasmus+.



4C vještine i njihova primjena u 
projektu ‘Integracija STEM sadržaja i 
engleskog jezika pomoću CLIL metode’

Komunikacija, suradnja, 
kreativnost i kritičko 
razmišljanje
Creativity, Cooperation, 
Creativity and Critical Thinking
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4C vještine su temeljne vještine 
učenja u 21. stoljeću koje treba 
razvijati kod djece. 

4C vještine su neophodne 
odgojiteljima u 
ostvarivanju učinkovitog 
odgojnog i obrazovnog 
procesa
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4C

https://www.youtube.com/watch?v=
bjCP5R3wS3k
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Komunikacija, suradnja, kreativnost i kritičko razmišljanje -  
vještine 21. stoljeća za djecu i odgojitelje

4C su vještine koje omogućavaju odgojiteljima i 
svim edukatorima da na nov način pristupaju 
temama iz zadanog kurikula.

Primjenom 4C možete preoblikovati tijek svoje 
suradnje s ostalim dionicima – djecom, roditeljima, 
radnim kolegama te svim ostalim osobama s kojima 
surađujete. 

Kao odgojitelj koji poznaje temeljne značajke ove 
četiri vještine, možete lakše kreirati aktivnosti i 
sadržaje koji će stimulirati vaše male učenike. 

Ove vještine vam pomažu i u svakodnevnom životu 
u obitelji i u odnosima s drugim ljudima. 

Djeca

Roditelji
Vrtić

Ostali 
dionici

Odgojitelj



Zašto 4C?

• Primjenom ove četiri vještine pridonosi se razvoju i 
njegovanju pozitivnog okruženja u vrtiću i školi. 

• Ove su vještine dio holističkog pristupa 
podučavanja te ih treba razvijati kod djece, jer 
predstavljaju uvjet za uspješan razvoj, suradnju i 
život. Potičemo ih našim projektom. 

• Osvješćivanjem ove četiri vještine, potičemo razvoj 
načina razmišljanja (engl. mindset) koji se zasniva 
na 4C.



Komunikacija

•Uspješna komunikacija se odnosi na jasno prenošenje 
informacija, misli i ideja drugim osobama.

•Uspješna komunikacija uključuje sposobnost slušanja i 
kritičkog razmišljanja, što zajedno pomaže u boljoj suradnji. 

•Uključuje verbalnu, pisanu i multimedijalnu komunikaciju. 

•Na slici: Flipped Classroom



Komunikci
ja: projekt 
Erasmus+

Djeca ideje i misli izriču 
verbalno.

Pažljivo slušaju upute 
kako bi mogli provesti 

zadatak. 

Koriste hrvatski i engleski 
jezik.

Slušaju hrvatski i engleski 
jezik. 

Postavljaju pitanja i 
odgovaraju na pitanja s 
različitim ciljem: traže 
pomoć, informaciju, 

pojašnjenje.

Opisuju predmete i 
situacije. 

Opisuju vlastita iskustva.
Postavljaju pitanja ‘zašto’ 

i ‘kako’. 

Postavljaju pretpostavke 
o mogućim ishodima 

pokusa, aktivnosti ili bilo 
koje druge radnje. 



Primjer: fotografiranje 
pomoću Polaroid aparata

•Djeca pažljivo slušaju upute 
odgojiteljice kako koristiti aparat.

•Zatim jedni drugima objašnjavaju 
kako se koristi aparat, koju tipku 
treba pritisnuti te da treba pričekati 
dok izađe fotografija. 

•Koriste hrvatski i engleski jezik.

•Slušaju hrvatski i engleski jezik. 

•Djeca razgovaraju o tome kako se 
fotografiju pomoću mobitela. 



Suradnja 

•Umijeće i sposobnost surađivanja s drugima na 
fleksibilan način poštujući vlastitu i grupnu 
odgovornost. 



Suradnja 

•Kroz suradnju djeca grade prijateljstvo i surađuju s 
drugom djecom.

•Uče kako respektirati tuđe zamisli, cijeniti tuđe vještine i 
poštivati druge u procesu suradnje. 

•Jačaju svoju fleksibilnost i želju za sudjelovanjem u 
timskom radu te spremnost da pridonesu napretku grupe

•Preuzimaju odgovornost za uspjeh ili neuspjeh. 

•Dijele svoje ideje, sudjeluju u zajedničkoj igri, pitaju druge 
što oni misle o zadatku/igri/ prijedlogu. 



Primjer: 
suradnja 

•Djeca najmlađe dobne skupine zajednički sudjeluju u 
stvaranju slike pomoću prehrambenih boja i mlijeka.  



Kreativnost

•Kombinacija prirodne nadarenosti i 
naučenih vještina

•Kreativnost uključuje brainstorming, 
razmišljanje i oblikovanje idejnih 
zamisli, prihvaćanje tuđih ideja te 
sposobnost objašnjavanja svojih 
ideja kako bi one postale pristupačne 
drugima. 



Kreativnost

•Djeca izražavaju svoje ideje i misli.

•Unapređuju načine na koji se može riješiti 
problem ako vide da njihove ideje ne 
funkcioniraju. 

•Ispravljaju manje greške.

•Predlažu nove načine rješenja problema.

•Isprobavaju različite načine za rješavanje 
problema. 

•Predmetima nalaze novu namjenju. 

•Promatraju rješenja druge djece i pitaju: ‘Što 
je to?’.



Primjer: 

•Djeca pomoću identičnih 
materijala dolaze do različitih 
rješenja: slagalica od jabuka. 



Kritičko 
razmišljanje

Kreativnost i kritičko 
razmišljanje su dinamični 
duo koji potiče inovaciju.

Kritičko razmišljanje se 
odnosi na sposobnost 

analiziranja, tumačenja, 
vrednovanja, odlučivanja i 

rješavanja problema. 



Kritičko 
razmišljanje
•Djeca predlažu načine za rješavanje problema

•Traže nove načine, materijale, mogućnosti za 
rješavanje problema. 

•Pridružuje se drugima i pitaju što oni misle, rade, 
kako će rješiti zadatak.

•Surađuju u paru ili grupi na donošenju 
zajedničkog rješenja. 

•Pokušavaju riješiti problem putem pokušaja i 
pogreške. 

•Pronalaze više od jednog rješenja. 

•Pitaju odgojiteljicu da im pomogne/objasni/da 
dodatne informacije. 



Primjer
•Djeca dolaze do rješenja kroz zajedničku suradnju. 



Zajednički 
uspjeh



Povezivanje 4C 
vještina

•Kombinacije 4C vještina

•http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhood
Framework.pdf

•Kao primjer povezivanja 4C vještina izdvajamo aktivnosti izrade 
sunčanog sata u sklopu našeg projekta. 

•http://djecjivrticmedenjak.hr/mjesecno-izvjesce-za-rujan-2021/

http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodFramework.pdf
http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodFramework.pdf
http://djecjivrticmedenjak.hr/mjesecno-izvjesce-za-rujan-2021/


Povezivanje 4C 
vještina na primjeru 
izrade sunčanog sata 

1. korak

•Potrebno je odrediti gdje treba postaviti kockice na 

podlozi sata te odrediti sredinu podloge za izradu 

‘uspravne’ kazalje. 

•  Djeca postavljaju pitanja odgojiteljici 

(komunikacija), uspoređuju sat na zidu sa satom 

koji grade od Lego kockica (kritičko razmišljanje), 

zajednički pokušavaju riješiti problem (suradnja), 

koriste različite načine za određivanje mjesta za 

postavljanje kockica - usporedba sa satom, 

nagađanje, traže pomoć od odgojiteljice 

(kreativnosti u rješavanju problema). 



Povezivanje 4C vještina 
na primjeru izrade 
sunčanog sata 
2. korak

•Zajedničko postavljanje sunčanog sata na 
dvorištu i testiranje sata.

•Ova faza uključuje intenzivnu suradnju pri 
postavljanju sata pri čemu djecu ne obeshrabruje 
nemogućnost postavljanja središnje kazaljke 
(štapa) i traže pomoć odojiteljice (suradnja i 
kreativnosti). 

•Testiranje sata uključuje uočavanje i prenošenje 
spoznaja (komunikcija) te kritičko razmišljanje 
(zašto se i kada sjena skraćuje i produljava). 



4C vještine i naš projekt

Detaljna izvješća možete 
pronaći na

http://djecjivrticmedenj
ak.hr/mjesecna-izvjesca/
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