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Stručni skupovi za učitelje i nastavnike povijesti Istarske županije  

u školskoj 2018./2019. godini u organizaciji nakladničkih kuća

U školskoj 2018./2019. godini održano je nekoliko stručnih skupova za učite-

lje i nastavnike povijesti Istarske županije u organizaciji nakladničkih kuća. 

Stručni se skupovi nakladničkih kuća dijele na opće (skupovi za učitelje i 

nastavnike svih predmeta koji se poučavaju u osnovnim i srednjim školama) 

i predmetne stručne skupove. U školskoj 2018./2019. godini stručni su sku-

povi organizirani i održani s naglaskom na odabir udžbenika i radnoga mate-

rijala za školsku godinu 2019./2020. za sve predmete pa tako i za nastavu 

povijesti za pete razrede osnovnih škola i prve razrede srednjih škola. 

Nakladnička kuća Školska knjiga održala je dva stručna skupa, i to prvi 

2. travnja 2019. u Puli, u hotelu Park Plaza Histria, s temom Tajna dobrog 

odabira. Predstavljači su na skupu bili Đelo Hadžiselimović s istoimenom 

temom skupa te Matilda Bulić, direktorica Školskoga programa Školske 

knjige, s temom „Što je za Vas odabrala Školska knjiga i kako će učenje 

za budućnost biti jednostavnije i zanimljivije“. Skup je završio monologom 

Tina Sedlara o životnim odabirima. Drugi je skup Školske knjige održan 

11. lipnja 2019., također u Puli u hotelu Park Plaza Histria, a predavači 

su bili Mirela Sučević s temom „Sigurno prvi“ i Ljiljana Studeni s temom 

„Kurikulum na dlanu“. Nakladnička kuća Alfa održala je dva skupa na temu 

S Alfom u reformu, i to 20. svibnja u Puli u hotelu Park Plaza Histria, zatim 

istoga dana u Pazinu u Pučkom otvorenom učilištu te konačno u pulskoj OŠ 

Šijana 3. lipnja 2019. Nakladnička kuća Profil Klett održala je preko svojih 

promotora predavanja i predstavljanje udžbenika po svim osnovnim i sred-

njim školama u Istarskoj županiji tijekom cijele školske godine, a jednako su 

učinili i promotori nakladničkih kuća Školska knjiga i Alfa.

Igor Jovanović

Savjetnički posjeti za učitelje i nastavnike povijesti u Istarskoj županiji 

u školskim godinama 2018./2019. i 2019./2020.

Nova vrsta stručnoga usavršavanja za učitelje i nastavnike povijesti (ali i uči-

telje i nastavnike ostalih nastavnih predmeta koji se poučavaju u osnovnim 


