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Cilj kolegija  

Temeljni cilj kolegija je analizirati i odrediti mjesto i ulogu metodike u 
sustavu znanosti te mjesto i ulogu metodike nastave povijesti u sustavu 
prijenosa znanja o povijesti, kao i ocijeniti potrebu uvođenja didaktičkih 
inovacija u nastavu povijesti te usporediti sustav školstva i položaj 
nastave povijesti u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama.  

Ishodi učenja 

1. Pravilno definirati temeljne pojmove metodike nastave povijesti te 
definirati osnovne probleme i poteškode u prijenosu znanja o 
povijesti u osnovnoj i srednjoj školi; pravilno tumačiti i interpretirati 
temeljne pojmove metodike i didaktike; 

2. prepoznavati mjesto i ulogu nastave povijesti u školskom sustavu te 
osnovne naglaske u planu i programu nastave povijesti; 
prepoznavati metodičko-didaktičke značajke suvremene nastave 
povijesti i povezivati izvedbeni program s opdim planom i 
programom; 

3. povezivati stečeno znanje o povijesti i teorijsko znanje o metodici s 
praktičnim nastavnim radom u školi; 

4. kritički analizirati mogudnosti i doseg te slabe i dobre strane 
tradicionalnih i suvremenih didaktičkih sustava; 

5. razvijati vještine prepoznavanja, analiziranja i interpretiranja 
problema iz područja prijenosa znanja o povijesti u osnovnim i 
srednjim školama te ih sintetizirati. 

Sadržaj kolegija 1. Nastava povijesti u odgojno-obrazovnom sustavu Republike 



Hrvatske i u sustavima zemalja Europske unije; 

2. Programi nastave povijesti; 

3. Usvajanje povijesnih termina, pojmova i kategorija te povijesnih 
koncepata u nastavi povijesti;  

4. Tradicionalni i suvremeni didaktički sustavi u nastavi povijesti. 

Planirane aktivnosti, 
metode učenja i 
poučavanja i načini 
vrednovanja 

Obveze 
 

Ishodi Sati 
Udio u 
ECTS-u* 

Maksimalni 
udio u 
ocjeni (%) 

pohađanje P, S  1-5 25 1 10 

aktivnosti (učionične)  1-5 14 0,5 20 

pismeni radovi 
(seminarski rad, prikaz ili 
esej) 

 1-5 15 0,5 40 

ispit (usmeni)  1-5 25 1 30 

ukupno 79 3 100 

Dodatna pojašnjenja (kriteriji ocjenjivanja): 

Studentske obveze 

Da položi kolegij, student mora:  
1. Pohađati više od 70 % nastave. Ako student izostane s 30 % – 50 % 
nastave, trebat de izvršiti dodatne zadatke, odnosno, ako izostane s više 
od 50 % nastave uskratit de mu se pravo na potpis, ispit i upis bodova. 
2. Osmisliti i napisati seminarski rad, prikaz ili esej.  
3. Položiti usmeni ispit.  

Rokovi ispita i kolokvija 
Daju se na početku akademske godine. Objavljuju se na mrežnim 
stranicama Sveučilišta i u ISVU.  

Ostale važne činjenice 
vezane uz kolegij 
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Priručna: 

18. Nastavni planovi i programi iz povijesti za osnovnu školu (5. – 8. 
razred) i srednje škole (gimnazije, četverogodišnje i trogodišnje 
srednje strukovne škole) 

19. Predmetni ispitni katalog iz povijesti za državnu maturu. 
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