
Dnevni red: 
 

 9:45-10:00 Okupljanje sudionika 

 10:00-16:00 Stručni dio skupa 

Županijsko stručno vijeće  

školskih knjižničara srednjih škola  

Osječko-baranjske županije 

Klasa: 602-01/1801/120 

Ur. broj: 2158/43-01-18-1 

Osijek, 14. rujna 2018. 

Poziv  
 

na Županijski stručni skup školskih knjižničara 

Osječko-baranjske županije 

Napomena: Za sudjelovanje na Županijskom stručnom 

vijeću je potrebna prijava na http://ettaedu.azoo.hr radi 

izdavanja Potvrde o sudjelovanju. 

Voditeljica skupa: 

Alta Pavin Banović 

Vrijeme: 4. listopada 2018. od 10:00 do 16:00 

Mjesto: Medicinska škola Osijek, Vukovarska 209, Osijek 



Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Osječko-baranjske županije 

Program 

9:45 -10:00 Okupljanje sudionika 

 

10:00 – 10:50 Ništa mi se ne da. I što sad?, predavanje, Ivana 

Ivančić Medved, prof. hrv. jez. i knjiž. i dipl. knjižničarka, Sred-

njoškolski đački dom Osijek 

 

10:50 – 11:05 Karijera knjižničara, predavanje, Adela Granić, 

viša savjetnica za stručne suradnike knjižničare, Agencija za od-

goj i obrazovanje, Zagreb 

 

11:05 – 12:35 Napredovanje stručnih suradnika knjižničara u  

viša zvanja, predavanje, Adela Granić, viša savjetnica za  

stručne suradnike knjižničare, Agencija za odgoj i obrazovanje, 

Zagreb 

 

12:35 – 13:00 Stanka 

 

13:00 -  14:00 Kurikulumski obzori: iluzija i/ili stvarnost?!,  

radionica, Ivica Nikić, prof. i dipl. knjižničar, Škola primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek i dr. sc. Hrvoje Mesić, Akademija za 

umjetnost i kulturu u Osijeku 

 

14:00 – 14:40 Živa prošlost „Vilme Vukelić“, primjer dobre  

prakse, Sandra Matijević, prof. i Daliborka Pavošević, prof. hrv. 

jez. i knjiž., dipl. knjižničarka, Elektrotehnička i prometna škola 

Osijek 

 

14:40 – 15:50 Office365-Sway (multimedija), predavanje s  

radionicom, Vesna Suvala, mag. educ. math. et inf., Medicinska 

škola Osijek 

 

15:50 – 16:00 Razno 

Lokacija  

 

Medicinska škola Osijek 

Vukovarska 209, Osijek 

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Osječko-baranjske županije 



Opis sadržaja 

Office365-Sway (multimedija), predavanje s  

radionicom, Vesna Suvala, mag. educ. math. et inf., Medicinska 

škola Osijek 

 
Sažetak  
 

Office365 je online alat čije aplikacije omogućuju pohranjivanje, zajeničko uređivanje i 

dijeljenje sadržaja u sigurnom okruženju. Aplikacija Sway omogućuje izradu multime-

dijskih prezentacija koje mogu uključivati tekst, slike, galerije slika, video uratke, pla-

kate i slično. Knjižničari primjenu mogu naći u predstavljanju knjige, izložbe, obilježa-

vanja mjeseca knjige, noći knjige ali i izradu multimedijskog sadržaja na natjecanju 

čitanjem do zvijezda kao i mnoge druge aktivnosti. 

 

Uvod: Upoznati polaznike s alatom Office365, predstaviti aplikaciju Sway 

 

Cilj: Kroz radionicu upoznati polaznike s radom u Office365 aplikaciji Sway 

 

Ključne riječi: Office365, Sway, prezentacija, multimedija 

 

Ishodi: Polaznici će znati: pristupiti alatu Office365, pokrenuti aplikaciju Sway, uređi-

vati izgled, dodavati multimedijske sadržaje i dijeliti uradak s drugima. 

 

Sadržaj: Uvod u program, osnovne značajke, alati za uređivanje, izrada vlastite Sway 

prezentacije 

 

Rezultati i zaključak: Primjene aplikacije Sway su uz malo mašte neiscrpne. Jedna od 

važnijih značajki je što nismo ograničeni operacijskim sustavom i softwareom računala 

jer se sve radi u tzv. oblaku. Mogućnost dijeljenja i zajedničkog uređivanja u online 

okruženju je iznimno praktična jer na projektu mogu raditi svi koji imaju pristup aplika-

ciji (linku) bez obzira gdje se nalaze.  

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Osječko-baranjske županije 

Opis sadržaja 

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Osječko-baranjske županije 

Ništa mi se ne da. I što sad?, predavanje, Ivana Ivančić Medved, 

prof. hrv. jez. i knjiž. i dipl. knjižničarka, Srednjoškolski đački 

dom Osijek 

 
Sažetak  
 

Uvod: Riječ je o krizi s kojom se susreću nastavnici i stručni suradnici tijekom radnoga 

vijeka; zasićenja, stresa, izgaranja na poslu i sl. Ovo predavanje govori o poteškoćama s 

kojima se susrećemo nakon niza godina uspješnoga rada i kako iz tih kriza izaći. 

 

Cilj: Cilj je predavanja sudionicima prikazati decidirane teškoće, ohrabiriti ih, pokazati 

im rješenja i poteškoće prikazati kao moguće rješive i prolazne. No, za to moraju dopri-

nijeti opet svojim vlastitim angažmanom. 

 

Ključne riječi: posao, kriza, lagodan život, životni naboj, stres, motivacija 

 

Ishodi: Sudionici će se upoznati sa stilovima života, prepoznat će sličnosti sa svojom 

situacijom, predočit će si svoje potrebe vezane za rad i očekivanja, moći će primjenjiva-

ti znanje u svom poslu. 

 

Sadržaj: Predavanje se sastoji od uvoda u kojemu se analizira problemi krize na radu, 

zatim slijedi razrada u kojoj je spominju uzroci kriza, stilovi života kojima smo uvjeto-

vani vlastitim izborom te okretanje sebi i vlastitim mogućnostima za promjenom situa-

cije. I na kraju usredotočujemo se na samo motivaciju.  

 

Rezultati i zaključak: Čovjekova priroda generira potrebu za radom i stvaranjem. Unu-

tar kriza s kojima se čovjek susreće tijekom radnoga vijeka, osviještene osobe, također 

neprestano traže rješenja i ne mire se s postojećom situacijom. Prema tomu cilj je uka-

zati na to da rješenja postoje.  

 

 

 



Opis sadržaja 

Kurikulumski obzori: iluzija i/ili stvarnost?!,  
radionica, Ivica Nikić, prof. i dipl. knjižničar, Škola primijenjene 

umjetnosti i dizajna Osijek i dr. sc. Hrvoje Mesić, Akademija za 

umjetnost i kulturu u Osijeku 

 
Sažetak  

 

UVODNI DIO: 

dosadašnje reforme i prakse, ministri 

ŠTO SE PROMIJENILO? prigodni filmovi/glazba (rasprava) 

SREDIŠNJI DIO:  

 

Strategija hrvatskog knjižničarstva 2016. – 2020., Standard školskih knjižnica, Smjerni-

ce za rad školskih knjižničara, nomenklatura zvanja – rad u školskim knjižnicama, EU 

obrazovanje, školovanje knjižničara, kompetencijski okviri, „osipanje“ snage, 

„estradizacija“ struke, femi ili „mačo“ zanimanje, gdje se vidimo?, očekivanja?, resur-

si?, manufaktura rada, stereotipi o uhljebima!, evolucija učenja (dinosaurusi, računala), 

„iluzije i stvarnost“ !, = kurikulumi ?! (rasprava) 

 

ZAVRŠNI DIO:  

promišljanje struke, zaključci/kritičko mišljenje/primjeri dobre prakse, budući koraci 

 

Ishodi učenja: 

 

 opisati dosadašnje reforme i prakse 

 objasniti osnovnu ideju uvođenja novih kurikuluma 

 analizirati ulogu školskog knjižničara u provedbi cjelovite kurikularne reforme 

 kritički raspraviti o onom što je dosad učinjeno 

 vrednovanje procesa cjelovite kurikularne reforme  

 

 

Županijsko stručno vijeće školskih knjižničara Osječko-baranjske županije 

Opis sadržaja 

Živa prošlost „Vilme Vukelić“, primjer dobre  

prakse, Sandra Matijević, prof. i Daliborka Pavošević, prof. hrv. 

jez. i knjiž., dipl. knjižničarka, Elektrotehnička i prometna škola 

Osijek 
 

Sažetak  
 

Uvod: Vilma Vukelić, književnica, kroničarka, znamenita Osječanka, prva studentica 

biokemije u srednjoj Europi nadahnuće je za ovaj projekt koji je trajao tijekom nastavne 

godine.  
 

Cilj:   

• oblikovanje imidža i identiteta naše škole unutar zajednice – grada, države 

• razvijanje i oblikovanje osobnog i kulturnog identiteta učenika 

• razvijanje vještina čitalačke, informacijske, informatičke, medijske 

pismenosti, komunikacijskih vještina, javnog nastupa 

• razvijanje timskog rada, suradničke nastave, poduzetničkog duha među 

učenicima i nastavnicima 

• njegovanje zavičajnog identiteta i uočavanje značaja multikulturalnosti i 

međureligijskog dijaloga i važnosti očuvanja kulturne baštine 

• međupredmetna korelacija 

• povezivanje s lokalnom zajednicom 
 

Ključne riječi: Vilma Vukelić, tragovi prošlosti, kulturni identitet, zavičajni identitet, 

zavičajna baština, međupredmetna korelacija 
 

Ishodi:  učenici će tijekom nastavne godine: 

- razviti vještine prostorne orijentacije i naučiti se snalaziti u gradu u kojem se školuju i 

žive; prepoznati elemente kulturnog identiteta, uočiti i povezati važnost kulturne i 

zavičajne baštine, povezati se s lokalnom zajednicom 

- samostalno kreirati i izraditi promidžbeni materijal 
 

Sadržaj: 

Projekt je uključivao korelaciju nastavnih predmeta Povijesti, Hrvatskog jezika, 

Vjeronauka, Etike, Geografije i ostalih predmeta, elemente građanskog odgoja i 

obrazovanja, učeničku tvrtku i suradnju s Turističkom zajednicom grada Osijeka, 

Židovskom općinom Osijek, Savezom Nijemaca i Austrijanaca Osijek, Austrijskom 

čitaonicom GISKO Osijek.  

Tijekom nastavne godine nastavnim planom i programom pojedinih predmeta ponuđeni 

su dodatni nastavni sadržaji koji se odnose na lik i djelo Vilme Vukelić i organizirane su 

radionice na razini škole: Svjetski dan pješačenja, Mjesec knjige – Međunarodni dan 

školskih knjižnica, Dan sjećanja na Holokaust), suradnja s kulturnim i obrazovnim 

ustanovama (Židovskom općinom Osijek, restoran Strossmayer –osječke knedle) 
 

Rezultati: 

Sastavljanje anketnoga upitnika s ciljem istraživanja Koliko Osječani poznaju Vilmu 

Vukelić  

Pješačka edukativno-turistička ruta Stopama Vilme Vukelić prigodom obilježavanja 

Međunarodnog dana pješačenja 

Enciklopedija Vilme Vukelić – radionica za Međunarodni dan školskih knjižnica 


