
167-248 | Ocjene, prikazi, izvješća      243 

Drugom svjetskom ratu u Hrvatskoj ključan je razlog za promišljanje načina 

kako se takvo stanje može promijeniti, istaknuo je Vojak.

Uz ugodno druženje, poneku radionicu, razmjenu mišljenja i iskustva, 

Prvi ŽSV učitelja povijesti završio je kako je i počeo, pozdravnim govorom 

i zahvalom domaćina skupa Marka Jelenića.

Matej Križman

Županijsko stručno vijeće učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije, 

Dvigrad i Kanfanar, 3. rujna 2020.

U Dvigradu i Kanfanaru održano je 3. rujna 2020. županijsko stručno vijeće 

učitelja i nastavnika povijesti Istarske županije u školskoj 2020./2021. godini. 

U organizaciji je stručnoga skupa uz županijske povjerenike za srednje 

škole (Daniel Bogešić) i osnovne škole (Marko Jelenić), sudjelovala i udruga 

Dvegrajci. Udruga je osnovana u prosincu 1995. u Kanfanaru s ciljem očuva-

nja, promicanja i valorizacije kulturnoga i prirodnoga nasljeđa kanfanarskoga 

područja, a svoje je ime dobila iz poznatoga povijesnog dokumenta o razgra-

ničenju, Istarskoga razvoda, u kojem se žitelji Dvigrada nazivaju Dvegrajcima.

Stručno je vijeće započelo vrlo iscrpnim i zanimljivim predavanjem, a 

potom i vođenjem po ruševinama Dvigrada u izvedbi Marka Jelenića, vodite-

lja županijskoga stručnoga aktiva učitelja povijesti Istarske županije, i Antona 

Medena iz udruge Dvegrajci. Uslijedilo je predavanje „Izazovi on-line nastave 

u uvjetima COVID 19 krize“ Daniela Bogešića, voditelja stručnoga aktiva 

nastavnika povijesti Istarske županije. Predstavio je dokument „Modeli i 

preporuke za rad u uvjetima povezanima s COVID-19 za Pedagošku/škol-

sku godinu 2020./2021.“, u kojem se predlažu modeli i nude preporuke za 

odgojno-obrazovni rad i izvođenje nastave u dječjim vrtićima, osnovnim i 

srednjim školama u Republici Hrvatskoj u pedagoškoj/školskoj 2020./2021. 

godini u uvjetima pandemije koronavirusne bolesti. Budući da je u srpnju 

bilo teško predvidjeti što će se u rujnu događati s epidemiološkom situaci-

jom te kakva će situacija s epidemijom biti na početku i tijekom pedagoške 

i školske 2020./2021. godine, Akcijski je plan uzeo u obzir tri scenarija: (1) 

redovita nastava u školi, (2) mješoviti model nastave i (3) nastava pretežito 

na daljinu. Primarni je cilj organizacija odgojno-obrazovnoga rada/nastave 
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u ustanovi licem u lice zato što takav oblik rada u odnosu na druge oblike 

ima veliku prednost i najprimjereniji je za djecu i učenike jer im pruža bolje 

prilike za mentalno zdravlje i cjelovit razvoj u odgojno-obrazovnom smislu. 

To se posebno odnosi na djecu u vrtićima i mlađe učenike u osnovnoj školi, 

kod kojih je nužna podrška u mnogim aspektima, što uključuje emocionalne 

i socijalne vještine, razvoj vještina pisanja, čitanja, računanja i slično. Nakon 

predstavljanja „Modela i preporuka za rad“ slijedila je rasprava nazočnih 

učitelja i nastavnika vezana za dokument te prednosti i nedostatke nastave 

na daljinu (online-nastave). 

Posljednji se dio skupa odnosio na posjet Parku istarskog vola u Kanfanaru, 

koji su predstavili Marko Jelenić i Ivana Maružin. Park istarskog vola otvoren 

je u srpnju 2020. i prvi je prostor u Istri tematski posvećen istarskom govedu. 

Uređen je na prostoru sajmišta – prostoru na kojemu se od davnina sajmovalo 

i trgovalo stokom te na kojemu se već 30 godina održava smotra istarskih 

volova. Uz atraktivne stalne postave, poput starinskih stogova sijena i slame, 

nadstrešnica za sijeno (trtoja) i drugih zabavnih i edukativnih sadržaja, Park 

prikazuje i sve faze rasta istarskoga goveda, od faze teleta teškoga 30 kg do 

faze vola teškoga preko tone, kroz zanimljive siluete uz rub Parka i glavnu 

kanfanarsku prometnicu.

Igor Jovanović

Državni stručni skup iz povijesti za mentore, savjetnike i voditelje 

županijskih stručnih vijeća na temu Suvremeni pedagoško-didaktički 

pristupi nastavi povijesti, 4. rujna 2020.

Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) organizirala je 4. rujna 2020. 

Državni stručni skup iz povijesti za mentore, savjetnike i voditelje župa-

nijskih stručnih vijeća, a njegova je vodeća tema bila Suvremeni pedagoško-

didaktički pristupi nastavi povijesti. Organizatorica i koordinatorica državnoga 

skupa bila je Loranda Miletić, viša savjetnica AZOO-a iz podružnice Split. 

Po prvi je put državni skup ovoga tipa održan u online okruženju preko plat-

forme Adobe Acrobat, a u skladu s postojećim protuepidemiološkim mjerama. 

Ishodi skupa bili su vezani za osposobljavanje nastavnika za provođenje pro-

mjena u pristupu i metodama nastave i vrednovanja, kao i implementiranje u 


