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Drugo Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske 

županije, Pula, 2. ožujka 2017.

Drugo Županijsko stručno vijeće (ŽSV) učitelja i nastavnika povijesti Istar-

ske županije u školskoj 2016./2017. godini održano je 2. ožujka 2017. u pro-

storijama Osnovne škole Šijana u Puli. Rad su vijeća otvorili voditelji ŽSV-a 

Daniel Bogešić za srednje škole i Marija Belullo za osnovne škole Istarske 

županije. Stručno vijeće bilo je podijeljeno u dvije tematske cjeline: prvi dio 

skupa obilježilo je predavanje Željka Holjevca, dok je drugi dio skupa bio 

posvećen biskupu Jurju Dobrili.

Skup je započeo predavanjem Željka Holjevca „Migracije Hrvata u 

zapadnu Europu u 19. i 20. stoljeću“. Ukratko saževši probleme i valove ise-

ljavanja Hrvata u posljednja dva stoljeća, Holjevac je naveo da se iseljavanje 

može podijeliti u tri glavna migracijska vala koja obuhvaćaju sljedeća razdo-

blja: od 16. do 18. stoljeća, zatim kraj 19. i početak 20. stoljeća te naposljetku 

posljednji val, koji obuhvaća razdoblje nakon Drugoga svjetskog rata. Poslje-

dice iseljeničkih valova svakako su raznolike, no jedna je od najistaknuti-

jih oblikovanje hrvatskih nacionalnih manjina u svijetu. Predavanje je bilo 

sažeto i općenito, što je rezultiralo kratkom diskusijom nakon predavanja.

Drugi je dio stručnoga vijeća bio posvećen Jurju Dobrili i radioni-

cama koje su pripremili voditelji ŽSV-a. Daniel Bogešić je prikazao isječak 

iz dokumentarnoga filma Juraj Dobrila – na čast Bogu i dobrobit narodu i 

ukratko predstavio način interpretacije filma te kako se on može koristiti u 

nastavi. Istaknuo je da nema potrebe od učenika tražiti izlaganje podataka 

koje su čuli na filmu nego je potrebno dokumentarni film rabiti kao izvor, 

odnosno analizirati slikovne prikaze. Analizom slikovnih prikaza učenici 

dobivaju drugačiji dojam o samom filmu te shvaćaju njegov značaj i važnost. 

Tom je prigodom Osnovna škola Šijana ugostila izložbu u čast Jurju Dobrili 

koja je predstavila život i djelo toga značajnoga istarskog biskupa.

Uslijedile su radionice na kojima su nastavnici povijesti odrađivali 

zadane zadatke korištenjem podataka viđenih na filmu, ali i uz pomoć inter-

pretacije izložbe. Radionice su bile podijeljene prema obrazovnom stupnju, 

odnosno učitelji osnovnih škola bili su grupno odijeljeni od nastavnika 

srednjih škola. Svaka je grupa imala različite zadatke, što i priliči različitim 

obrazovnim razinama. Učitelji osnovnih škola dobili su zadatak, uz pomoć 

podataka iznesenih na izložbenim panelima i podataka viđenih na filmu, 

kerned para and took 

lins over to push star-

ting:
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izraditi mentalnu mapu koja je predstavljala biskupove vrline ili mane te 

samim tim i njegov značaj kao povijesne osobe. Nastavnici su srednjih škola 

analizom raznih izvora također trebali predstaviti važnost i značaj Jurja 

Dobrile. Na taj je način nastavnicima predstavljeno kako učenike srednjih i 

osnovnih škola zainteresirati za nastavno gradivo. Analizom izvora, izlož-

benih panela i dokumentarnih filmova učenike se na nov način nastoji moti-

virati u nastavi povijesti. Tako učenici interpretiraju podatke i činjenice te 

uporabom uzročno-posljedičnih veza mogu samostalno doći do konkretnih 

zaključaka. Motivacija je učenika jedan od najbitnijih aspekata ne samo 

nastave povijesti nego i nastave općenito.

Drugo Županijsko stručno vijeće nastavnika povijesti Istarske župa-

nije zaključilo je rad kratkim informacijama vezanima za predstojeća župa-

nijska natjecanja iz povijesti koja su održana u travnju 2017. u Raši.

Paola Marinčić

Deseti državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti  

na temu Domovinski rat – prekretnice Domovinskog rata,  

Opatija, 19. – 21. travnja 2017.

U Opatiji je u hotelu Adriatic od 19. do 21. travnja 2017. održan deseti 

državni stručni skup za učitelje i nastavnike povijesti na temu Domovinski 

rat – prekretnice Domovinskog rata. Trodnevni je skup obilovao plenar-

nim predavanjima, prezentacijama i primjerima dobre prakse – školskim i 

međuškolskim projektima.

Skup je otvoren pozdravnim riječima organizatora te su se nazoč-

nima obratili Franjo Čičak, viši savjetnik u Agenciji za odgoj i obrazovanje, 

Jadranka Žarković-Pečenković, ravnateljica Agencije za odgoj i obrazova-

nje, ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić, ministar hrvatskih bra-

nitelja Tomo Medved, predstavnik Hrvatskoga generalskog zbora Davor 

Domazet Lošo, pomoćnik ministra obrane Tomislav Ivić i Ante Nazor, iza-

slanik predsjednice Republike Hrvatske. Istaknuli su važnost organiziranja 

i održavanja seminara i stručnih skupova tematike povezane s Domovin-

skim ratom. Svečano je otvaranje seminara završeno s nekoliko pjesama 

klape Sveti Juraj HRM-a.


