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U novootvorenoj Osnovnoj školi “Veli Vrh” u Puli održano je 11. studenoga 2010. prvo Županijsko stručno vijeće učitelja povijesti Istarske županije u školskoj godini 2010./2011. Stručno vijeće je otvorila ravnateljica OŠ
Veli Vrh Karmen Kranjec, zaželjela je dobrodošlicu i ukratko se osvrnula na
izgradnju nove škole.
Predavanja su počela prezentacijama učenika povijesne grupe OŠ Veli
Vrh, Pula, pod vodstvom učitelja povijesti Igora Jovanovića, koji su u dva
izlaganja predstavili prisutnima povijest naselja Veli Vrh i povijest škole koja
datira iz 1913. godine.
Edukativni odjel Povijesnog muzeja Istre, Pula, i radionice za učenike osnovnih škola predstavila je Katarina Pocedić, kustosica i muzejska
pedagoginja. U desetominutnom predavanju prikazala je fundus Povijesnog
muzeja Istre koji je na raspolaganju učiteljima i učenicima, nabrojala dotad
provedene aktivnosti koje je muzej organizirao za osnovnoškolce i najavila
buduće projekte (izložbe, Noć muzeja u siječnju 2011. i Svjetski dan muzeja
u svibnju 2011.).
Zanimljivo i vrlo korisno predavanje održala je Marijana Marinović, viša
savjetnica za povijest Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije
iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, na temu “Provjeravanje i ocjenjivanje u nastavi povijesti prema smjernicama Nacionalnog obrazovnog kurikuluma (NOK)”. U svom je predavanju prisutnima predstavila
mjerila ocjenjivanja prema smjernicama NOK-a i na primjerima obradila elemente za ocjenjivanje u nastavi povijesti.
Izradu predmetnog kataloga u nastavi povijesti prema smjernicama
NOK-a objasnila je Sonja Bančić, prof. povijesti i voditeljica Županijskog
stručnog vijeća učitelja povijesti iz OŠ Stoja, Pula, i pokazala obrazac za
izvedbeno programiranje nastavnog predmeta.
Nastavnik povijesti Filip Zoričić iz OŠ Fažana i Gimnazije Pula te
Ivana Novosel, vjeroučiteljica iz Strukovne škole, Pula, upoznali su prisutne s dojmovima sa stipendijskog putovanja u Jeruzalem i Yad Vashem,
međunarodnu školu za poučavanje o Holokaustu. U zanimljivom su predavanju predstavili Yad Vashem, podijelili svoja iskustva i prikazali naučeno
znanje. Mogućnost prijave i stipendije za Yad Vashem objasnila je Sonja
Bančić.
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Sva su predavanja na Županijskom stručnom vijeću učitelja povijesti
Istarske županije nesumnjivo bila od koristi učiteljima u njihovom daljnjem
odgojno-obrazovnom radu.
Igor Jovanović
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Istarsko povijesno društvo – Società Storica Istriana osnovano je 15. veljače
2010. kao udruga građana, a do kraja godine okupilo je 45 članova. Pri pokretanju Društva sudjelovalo je nekoliko ustanova koje se bave povijesnom
znanošću i/ili okupljaju povjesničare u svojim redovima: Odsjek za povijest
Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Centar za povijesna istraživanja – Rovinj
/ Centro di ricerche storiche – Rovigno, Državni arhiv u Pazinu, Institut
društvenih znanosti “Ivo Pilar” Zagreb – Centar Pula, Povijesni muzej Istre i
Sveučilišna knjižnica u Puli. Osim pravnih osoba, među osnivače su se upisali
i zaposlenici spomenutih ustanova koji su sudjelovali na Osnivačkoj skupštini
te članovi pulskog ogranka riječkog Zavoda za povijesne i društvene znanosti
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Za predsjednika Društva izabran je
Maurizio Levak, za dopredsjednika Raul Marsetič, a na mjesto tajnika Milan
Radošević.
Nakana je osnivača promicanje i poticanje povijesnih istraživanja kroz
okupljanje i međusobno povezivanje povjesničara i svih koji aktivno rade na
proučavanju prošlosti, osobito mladih istraživača. Među ciljevima valja izdvojiti izdavanje znanstvenih i stručnih radova u tiskanom obliku i na mrežnim
stranicama, pripremu predavanja i drugih oblika metodološke edukacije za
povijesna istraživanja, organizaciju predavanja, izložbi i predstavljanja knjiga
s područja djelatnosti Društva, izdavanje zbornika i posebnih izdanja te
suradnju s obrazovnim ustanovama i popularizaciju povijesne znanosti.
Nedugo po osnutku Društva započelo se s brojnim aktivnostima, od
kojih je najvažnija priprema prvog broja godišnjaka Histria. Pod uredništvom M. Levaka časopis će objavljivati znanstvene i stručne priloge te osvrte
i prikaze iz povijesti te povijesti srodnih humanističkih i društvenih znanosti
i disciplina. Predmet istraživanja godišnjaka odnosit će se na Istru, ali i na
okolna područja bez kojih nije moguće dobiti širu sliku općeg društvenog

