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Toševa-Karpowicz govorila o području Zagrada, mjesta za ukop pravoslavnih izvan tadašnjih gradskih zidina. Nadovezala se na probleme i žalbe
oko propisa ukopa pravoslavnih vjernika i higijenskih normi, o čemu je
bilo riječi tijekom njezina izlaganja u sedmoj sjednici. Nastavljajući šetnju prema pravoslavnoj crkvi sv. Nikole, na Korzu je Bradanović pokazao
jednu od kuća pravoslavnih trgovaca o kojima je u svom izlaganju govorio
prof. Labus te govorio o povijesnoj obali Fiumeri i Gradskoj uri. Došavši
pred pravoslavnu crkvu sv. Nikole, Toševa-Karpowicz je objasnila kako je
taj dio grada u početku bio nepoželjan. Osim zgrade u kojoj je stanovao
paroh, pokazala je i kuću Vuković, koja se nalazi preko puta pravoslavne
crkve. Zatim se trasa obilaska nastavila prema Palači Modello i Ulici Matije
Gupca. Sudionici obilaska su kod Mosta hrvatskih branitelja stali poslušati
Bradanovića o promjenama korita Rječine 1855., zanimljivoj priči o gradnji riječkoga i sušačkoga nebodera te općenito o antagonizmima na relaciji
Rijeka – Sušak. Potom su se sudionici uputili prema Kosom tornju te kroz
ulice Staroga grada prema Rimskom luku. Na kraju obilaska uputili su se
u razgled unutrašnjosti pravoslavne crkve sv. Nikole, pogledavši arhivski i
izložbeni prostor crkve.
Emanuela Berić

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na
temu Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika
povijesti, Rijeka, 10. siječnja 2017.

Međužupanijski stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu
Temeljna nastavna umijeća i kompetencije učitelja i nastavnika povijesti održan
je 10. siječnja 2017. u prostorijama Agencije za odgoj i obrazovanje u Rijeci.
Skup je bio zamišljen kao priprema za stručni ispit, stoga mu je cilj bio
ukratko prikazati pristupnicima, ali i ostalim pripravnicima, glavne sastavnice ispita. Viša je savjetnica za povijest Marijana Marinović predstavljanjem suradnika i programa otvorila Međužupanijski skup, podijeljen u dvije
tematske cjeline. Prva je cjelina bila rezervirana za teorijska izlaganja više
savjetnice i njezinih suradnika, dok je druga bila namijenjena radionicama
koje su služile oblikovanju nastavničkih priprema.

167-345

| Ocjene, prikazi, izvješća

331

Prvi dio skupa otvoren je predavanjem Maje Čutić Gorup „Literatura
i njezina povezanost s pisanim i usmenim dijelom stručnog ispita“, nakon
čega je uslijedilo izlaganje o vještinama više savjetnice Marijane Marinović „Pet povijesnih vještina i njihova povezanost s tehničkim konceptima“.
Referati Gordane Frol „Kako uspješno oblikovati ciljeve i ishode učenja u
pripremi za nastavni sat“ i Daniele Jugo Superina „Usklađivanje aktivnosti i sadržaja poučavanja s planiranim ciljevima i ishodima učenja“ bili su
uvod u drugi dio skupa. Izlaganja su bila popraćena kratkim grupnim radionicama koje su se kasnije nadovezale na grupne radionice koje su obilježile drugu cjelinu skupa. Radom u grupama te na materijalima (povijesni
izvori, povijesne karte i udžbenik) koji su im dani na korištenje sudionici su
morali osmisliti pripremu nastavne jedinice koja im je bila određena nastavnim materijalima.
Ova je vrsta međužupanijskoga skupa svakako korisna pripravnicima
jer ih priprema za državni ispit te se sudionicima predstavljaju kriteriji
stručnoga povjerenstva. Pripravnici dobivaju sve bitne informacije vezane
za stručni ispit, ali im se predstavlja i način pisanja nastavnih priprema koje,
osim što su važna stavka samoga ispita, ujedno su ključne i za rad nastavnika. Radionica je poseban naglasak stavila na oblikovanje vještina i ishoda
učenja koje zauzimaju bitno mjesto u odgoju i obrazovanju učenika. Učitelji
mogu na temelju zacrtanih ishoda provjeravati učeničko znanje, a učenici
nastavnim aktivnostima razvijaju povijesne vještine (npr. vještinu kronološkoga mišljenja ili vještinu analize povijesnih događaja) koje su važne za
formiranje kritičkoga mišljenja.
Paola Marinčić

Međužupanijski stručni skup za mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih aktiva iz povijesti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i
Ličko-senjskoj županiji, Rijeka, 11. siječnja 2017.

U Agenciji za odgoj i obrazovanje – podružnica Rijeka održan je 11. siječnja
2017. Međužupanijski stručni skup za mentore, savjetnike i voditelje županijskih stručnih aktiva iz povijesti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličkosenjskoj županiji. Tema je ovogodišnjega skupa bila poučavanje odraslih.

