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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.
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Drugi dio stručnog skupa vodile su kustosice Povijesnoga muzeja Istre 

Gordana Milaković i Katarina Pocedić koje su predstavile novu turističku 

atrakciju Povijesnog muzeja Istre, a to su pulski podzemni tuneli-skloništa 

građeni u doba austro-ugarske vlasti u Puli te za Drugog svjetskog rata. 

Dio tih tunela otvoren je za javnost kao turistička atrakcija pod nazivom 

“Zerostrasse”. Uslijedilo je predavanje Gordane Milaković o stogodišnjici 

zrakoplovstva u Puli, a potom je u “Zerostrasse” otvorena izložba “Počeci 

zrakoplovstva u Puli 1911. – 2011.”

Igor Jovanović

Četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti,  

Opatija, 30. kolovoza ｮ 2. rujna 2011.

U Opatiji je u hotelu Imperial u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje 

od 30. kolovoza do 2. rujna 2011. održan Četvrti hrvatski simpozij o nastavi 

povijesti pod nazivom “Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti 

(1868.-1941.)”.

Nakon otvaranja stručno-znanstvenoga skupa i pozdravnih govora 

organizatora, započeo je glavni dio plenarnim priopćenjima. Uvodno izla-

ganje “Oblikovanje modernih identiteta kroz nastavu povijesti ili možemo 

li se lišiti ideologije?” iznijela je mr. sc. Marijana Marinović. U svom je 

izlaganju Marinović napomenula da je identitet tema o kojoj se protekla 

tri desetljeća intenzivno raspravlja u gotovo svim zemljama Europe i svi-

jeta. Zaključila je da je identitet višestruk i nije nasljedan, već se izgrađuje i 

preobražava tijekom cijeloga života. Između mnogih kolektivnih identiteta 

ističe se i nacionalni identitet koji od početka 19. stoljeća dobiva posebno 

mjesto među europskim narodima. Na prostoru Hrvatske stvaranje nacije i 

oblikovanje modernih identiteta ima svoje specifičnosti, a karakterizira ga 

nemogućnost stvaranja stabilnoga i jedinstvenoga nacionalnog identiteta. 

U 19. stoljeću hrvatska je kultura i politika stvorila dvije ideologije – kroa-

tocentrizam i južnoslavizam.

Slijedilo je predavanje dr. sc. Ljiljane Dobrovšek pod nazivom “Povi-

jest manjina u Hrvatskoj od 1868. do 1941.”. Dobrovšek je ustanovila da je 

Hrvatska država na čijem području tradicionalno živi velik broj nacional-

nih manjina, a najviše su koncentrirane u Istri, sjevernoj Dalmaciji, Lici, 
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