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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 županijskih stručnih vijeća, a njegova je vodeća tema bila Suvremeni pedagoškodidaktički 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 platforme Adobe Acrobat, a u skladu s postojećim protuepidemiološkim mjerama.
Ishodi skupa bili su vezani za osposobljavanje nastavnika za provođenje promjena u pristupu i metodama nastave i vrednovanja, kao i implementiranje u
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nastavu novoga kurikula. Sudionici su informirani i o promjenama u procesu
napredovanja u zvanje. Skup je trajao šest sati, a bio je podijeljen u jutarnji
i popodnevni termin.
Predavanje „Nastava povijesti u osnovnim i srednjim školama u skladu s
novim kurikulima“ održala je Marijana Marinović, viša savjetnica AZOO-a
iz podružnice Rijeka. Kao jedna od autora novoga kurikula, zorno je na
konkretnim primjerima pokazala koje su temeljne promjene u sadržajnom i
izvedbenom dijelu kurikula te kako nastavu od dosadašnje činjenične uvjetovanosti za vrednovanje usmjeriti na ishode, ovisno o njihovim razinama.
Valerija Turk Presečki, profesorica savjetnica iz Gimnazije Daruvar,
Medicinske škole Bjelovar i Turističko-ugostiteljske škole Bjelovar održala
je predavanje „Kritičko mišljenje u nastavi povijesti: strategije poučavanja i
primjeri planiranja u godišnjem izvedbenom kurikulumu“. Svoje je iskustvo
rada na kurikulu i kao voditeljice mentorskoga tima iz povijesti u Školi za
život iskazala u predavanju koje je na vrlo zanimljiv način demonstriralo kako
nastavu povijesti osuvremeniti i usmjeriti je prema osnovnom cilju reforme,
a to je razvoj kritičkoga mišljenja kod učenika. Kroz niz vlastitih primjera
pokazala je kako se razvoj kritičkoga mišljenja može planirati na svim razinama ishoda – predmetnim, tematskim i ishodima aktivnosti.
Predavanje „Projektna nastava i kurikulumsko planiranje – primjer školskog projekta“ održala je Martina Glučina, profesorica savjetnica iz Gimnazije
Metković i Srednje poljoprivredne i tehničke škole Opuzen, koja je, koristeći
se svojim osobnim iskustvom, kao i iskustvom mentorice iz povijesti i jedne
od voditeljica predmetnih timova u Školi za život, prikazala vrlo zanimljive
primjere oblikovanja projekta u nastavi povijesti, kao i mogućnost međupredmetnih korelacija i implementiranja ishoda različitih međupredmetnih tema
u projektnu nastavu iz povijesti. Budući da je taj tip nastave vrlo pogodan za
izvođenje i u strukovnim programima, polaznici su s velikim zanimanjem
pratili predavanje.
„Konceptualno razumijevanje u nastavi povijesti: kako možemo bolje
razumjeti ljude u prošlosti?“ bilo je predavanje Lorande Miletić, više savjetnice AZOO-a iz podružnice Split. Iznimno zanimljivim primjerima, koje su
polaznici s odobravanjem pozdravili u nizu komentara, pokazala je kako se s
učenicima može raditi na razumijevanju povijesnoga konteksta u kojem su se
povijesni događaji odvijali, a da bi se izbjeglo tumačenje događaja iz prošlosti
kroz današnju perspektivu.
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Hrvoje Knežević, viši savjetnik AZOO-a iz podružnice Osijek održao je
predavanje „Profesionalni razvoj učitelja i nastavnika povijesti i mogućnosti
napredovanja u zvanju“, kojim je polaznicima predstavio novi pravilnik o
napredovanju i odgovorio na njihova brojna pitanja. Pritom je naveo i primjere
usavršavanja učitelja i nastavnika u digitalnom okruženju.
Skup je bio iznimno dobro posjećen te je pokazao da se i skupovi više
razine mogu kvalitetno odvijati u online okruženju. Voditelji županijskih
vijeća su tako mogli dodatno naučiti kako bi se županijska vijeća mogla što
bolje organizirati preko digitalnih platformi, a mentori i savjetnici su mogli
naučiti kako održati predavanje u virtualnom okruženju. Iznimno kvalitetnim
predavačima te aktualnim i zanimljivim predavanjima i sadržajima prezentacija potpuno su ostvareni ishodi skupa, a sudionici su dobili odgovore na
svoja brojna pitanja.
Danijela Kegalj

Aktivnost Istarskoga povijesnog društva – Società storica istriana
u 2019. godini

Tijekom 2019. udruga je nastavila s provođenjem prepoznatljivih projekata i
programa. Pokrenute prethodnih godina, te su aktivnosti postale svojevrsno
ogledalo Društva. Ponajprije je riječ o znanstveno-stručnom časopisu Histria,
čiji je deveti svezak objavljen krajem godine, uz održanje postignute kvalitativne razine i sadržajne koncepcije. Konkretnije, publicirano je pet znanstvenih radova i, uobičajeno, mnoštvo prikaza novih znanstvenih i stručnih
naslova, kao i događanja. Istovremeno je započet rad na sljedećem svesku.
Izdavačka djelatnost Društva, međutim, nije se ograničila na izdavanje
vlastitoga časopisa: u suizdavaštvu s Povijesnim i pomorskim muzejom Istre
(PPMI) objavljen je zbornik U sjeni Velikoga rata. Odraz ratnih zbivanja na
život istarskoga civilnog stanovništva, nastao na temelju istoimenoga međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga od 13. do 15. listopada 2016. u Puli.
Javnosti je predstavljen sredinom lipnja 2019. u Gradskoj knjižnici i čitaonici
Pula, pri čemu su govorili ravnatelj PPMI-ja Gracijano Kešac te urednici
Mihovil Dabo i Milan Radošević. Kroz 16 znanstvenih članaka u zborniku
su obrađena pitanja vezana za dosad slabo istražene povijesne teme civilnoga

