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informacijama i ispričaju još neispričane priče na adresu www.documenta.hr 

ili da se obrate Istarskom povijesnom društvu na istra@ipd-ssi.hr.

Program radionice završen je kratkom raspravom i razmjenom isku-

stava u radu na prikupljanju i obradi usmenih svjedočanstava. Pokazalo se 

kako postoji širok interes za izgradnjom zajedničke suradnje u nastojanju da 

se sačuvaju sjećanja pojedinaca na tragične epizode dvadesetoga stoljeća te o 

potrebi inkorporacije rezultata istarskih istraživanja u širi europski kontekst.

David Orlović

uupanijsko stručno vijeće učitelja povijesti Istarske vupanije,  

Pazin, 25. orujka 2011.

Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti održano na temu “Suvremeni 

metodički okvir nastave povijesti ” otvorila je mr. sc. Marijana Marinović, 

viša savjetnica iz Agencije za odgoj i obrazovanje, podružnica Rijeka, izla-

ganjem “Izrada pripreme za nastavu prema NOK-u (Nacionalnom okvirnom 

kurikulumu) – pristup usmjeren na ishode”. Izlaganje je potkrijepila primje-

rima iz nastavne prakse te dala naglasak na ishode učenja koje bi učitelji 

trebali provoditi na svojim satovima. U novim se nastavnim pripremama 

daje naglasak na učeničke kompetencije i očekivanu razinu znanja koju tre-

baju usvojiti na određenom satu. Nova nastavna priprema, osim zadataka za 

učenički rad, sadrži i opis učiteljeva angažmana za nastavni sat.

Radionički dio stručnoga skupa odradili su učitelji i nastavnici povije-

sti iz Zagreba. Mr. sc. Maja Ferček je za nastavnike srednjih škola napravila 

radionicu na temu “Kako analizom povijesnih izvora i slikovnog materi-

jala u udžbenicima i uporabom interaktivnih karata u nastavi razvijati 

kod učenika kritičko mišljenje”. U radionici je pokazan cijeli niz primjera 

iz nastavne prakse kako učenici na slikovnom materijalu (fotografije, slike, 

sheme, karte) mogu razvijati kritičko mišljene u nastavi povijesti.

Krešimir Erdelja, prof., predstavio je četiri čitanke kao dodatni 

nastavni materijal za učitelje. Čitanke pod nazivom Nacije i nacionalizmi 

izdali su Centar za demokraciju i pomirenje u Jugoistočnoj Europi (CDR-

SEE) iz Soluna i Hrvatski helsinški odbor za ljudska prava iz Zagreba. 

Čitanke sadrže razne dodatne materijale i povijesne izvore (fotografije, 
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zemljovide, sheme i slike) koji mogu biti od velike pomoći učiteljima u pri-

premanju za nastavu.

Ivan Dukić, prof., analizirao je čitanku Balkanski ratovi te odradio s 

učiteljima osnovnih škola radionicu koristeći se različitim povijesnim izvo-

rima i karikaturama, koji mogu nadopuniti učeničko znanje te ih dodatno 

zainteresirati za temu.

Primjer dobre prakse, projekt Večernje putovanje Europom i Hrvatskom, 

pokazala je Dijana Muškardin, prof. iz OŠ Vitomir Širola Pajo iz Nedešćine. 

Profesorica Muškardin je s učenicima viših razreda osnovne škole napravila 

projekt o povijesti zemalja Europske unije korelirajući povijest i geografiju.

Treći dio Županijskoga stručnog vijeća bio je rezerviran za izvješća, 

najave i tekuće informacije. Tako je prof. Vladimir Torbica iz SŠ Mate Balote 

Poreč najavio prvi zavičajni kviz pod nazivom “Krasna zemljo” na temu 150. 

godišnjice uspostave Istarskoga pokrajinskog sabora, koji će se održati 30. 

rujna 2011. u Poreču te je, zatvarajući ŽSV, naglasio važnost učenja i uvođe-

nja zavičajne nastave u nastavi povijesti.

Igor Jovanović

Stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti osnovnih i srednjih Ykola 

Istarske vupanije, Pula, 17. lipnja 2011.

Stručni je skup, održan u Povijesnom muzeju Istre u Puli, otvorio Gracijano 

Kešac, ravnatelj Muzeja, zaželjevši dobrodošlicu učiteljima i nastavnicima te 

predstavivši stalni postav muzeja i postav o ljekarništvu u Istri. Uza stalni 

su postav učitelji i nastavnici mogli pogledati gostujuću izložbu “Keramika i 

staklo 17. i 18. stoljeća iz Starog franjevačkog samostana” Muzeja Slavonije 

iz Osijeka.

Kako je stručni skup održan pred sam kraj nastavne godine, voditelji 

Županijskih stručnih vijeća za OŠ i SŠ, Sonja Bančić i Daniel Bogešić, izni-

jeli su obilje obavijesti i izvješća o događajima vezanim za proteklu nastavnu 

godinu. Učitelji su informirani o rezultatima istarskih učenika na netom 

održanom 12. Državnom natjecanju iz povijesti u Poreču te se upoznali s 

pravilima i načinom održavanja zavičajnoga kviza “Krasna zemljo” koji će 

se također održati u Poreču 30. rujna 2011.


