
 

DRŽAVNI STRUČNI SKUP ZA ODGOJITELJE PREDŠKOLSKE DJECE 

 

        Dimenzije medijske pismenosti u kontekstu ranoga i predškolskoga kurikuluma                                                

(tehničke kompetencije, vještine i praksa kritičkog razmišljanja i proizvodnje sadržaja) 

 

Broj sudionika: 300 

Vrijeme održavanja: 5. i 6. svibnja 2021. (od 13:00 do 16:30) 

Mjesto održavanja: on line - platforma Zoom (AZOO) 

Voditeljica: Darija Drviš, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj  

Srijeda, 5. svibnja 2021. 

Vrijeme Teme    Predavači 

12.30-13.00 Prijava sudionika   

13.00-13.15 Pozdravne i uvodne riječi 

Dimenzije medijske pismenosti u 

kontekstu ranoga i predškolskoga 

kurikuluma                                                 

dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, 

ravnateljica Agencije za odgoj i 

obrazovanje; 

Darija Drviš, prof., viša savjetnica 

za predškolski odgoj AZOO 

 

13.15-14.00 Dječja prava – okvir za razvoj 

medijske pismenosti i zaštitu 

djetetove privatnosti u ranom 

odgoju i obrazovanju 

 

mr. sc. Maja Gabelica Šupljika, 

zamjenica pravobraniteljice za 

djecu, Ured pravobraniteljice za 

djecu RH 

14.00-14.15 Stanka  

14.15-15.00  Terminološko i značenjsko 

određenje medijske pismenosti i 

informacijskih i komunikacijskih 

znanosti 

izv. prof. dr. sc. Mario Dumančić, 

predstojnik Katedre za 

informacijske znanosti , Učiteljski 

fakultet, Sveučilište u Zagrebu 



15.00-16.00 Novi pristup medijskoj pismenosti 

u predškolskom odgoju 

izv. prof. dr. sc. Igor Kanižaj, 

FPZG, podpredsjednik Društva za 

komunikacijsku i medijsku kulturu 

(DKMK/Djeca medija) 

16.00 -16.30 Pitanja, osvrt i najava drugoga dana 

skupa 

Darija Drviš, prof. 

 

                                                           Četvrtak, 6. svibnja 2021. 

12.30-13.00 Prijava sudionika  

13.00- 13.45  Digitalno okruženje kao mjesto 

razvoja kritičkog promišljanja  

dr. sc. Edita Rogulj, Katedra za 

pedagogiju i didaktiku, Učiteljski 

fakultet, Sveučilište u Zagrebu  

13.45-14.00 Stanka 

Primjeri iz prakse dječjih vrtića 

 

14.00-14.25 Fotografija kao alat za razvijanje 

medijske pismenosti 

Jelena Alpeza, mag. praec. educ.,  i 

Maja Radošević, odgojitelj,  

DV Pčelica, Zagreb 

14.25-14.50 Pričaonica u digitalnom svijetu  Eleonora Glavina, prof. psih., str. 

sur. savjetnik, DV Cipelica, 

Čakovec 

14.50-15.15 Dvosmjerna online komunikacija: 

značaj povratne informacije 

Krešimir Plantak Večerin, mag. 

praec. educ., odgojitelj savjetnik 

DV Varaždin 

15.15-16.00 Okviri medijske komunikacije i 

suradnja s roditeljima usmjereni 

na dobrobit djece 

mr.sc. Branka Biketa Caktaš, 

str.sur. i Senka Marija Ivanušec, 

mag. praec. educ.,ravn., DV 

Ciciban, Bjelovar 

16.00-16.15 Pitanja i rasprava  moderator: Darija Drviš, prof. u 

suradnji s višim savjetnicama za 

predškolski odgoj AZOO 

16.15-16.30 Završna riječ i upute za  

vrednovanje 

Darija Drviš, prof. 

 



 

 

 


