
Program interdisciplinarnoga državnoga stručnog skupa za učitelje i nastavnike hrvatskoga jezika 
Zašto je važno otvarati prozore? 

29. i 30. lipnja 2021. 
online, platforma Zoom 

 

Napomena sudionicima državnoga skupa 
Državni skup Zašto je važno otvarati prozore? održat će se na platformi Zoom. Poveznica za 
registraciju na skup bit će dostavljena na vaše e-adrese. Kad se registrirate, popunite sve podatke 
koji od vas budu zatraženi i nakon toga dobit ćete automatski poveznicu za oba dana. Za oba dana 
ista je poveznica. Važno je prije prijavljivanja na skup provjeriti ispravnost e-adrese kojom ste 
prijavljeni u sustav www.ettaedu.azoo.hr , treba biti napisano puno ime i prezime, škola i e-adresa. 
Ako je e-adresa neispravna, primjerice nedostaje @ ili je nepostojeći nastavak iza njega, npr. 
skole.com, nećete moći pristupiti skupu. 
Uključivanje na skup započinje 29. i 30. lipnja 2021. u 9:45 i završava u 10 sati. Nakon 10 sati neće 
biti moguće pristupiti skupu. U 10 sati bit će 29. lipnja u chattu poveznica za registraciju koju je 
potrebno popuniti najkasnije do 11 sati. Za vrijeme skupa svi sudionici trebaju imati isključene 
kamere i mikrofone da bi se izbjegle moguće tehničke teškoće. Zbog organizacijskih i tehničkih 
razloga molimo vas da u chatt ne upisujete pozdravne poruke. 
Svoja ćete pitanja i komentare moći upisivati u chatt za vrijeme izlaganja predavača.  
Poveznica na evaluacijski upitnik bit će postavljena drugi dan skupa, 30. lipnja 2021. u chattu, za 
vrijeme zadnjeg predavanja i bit će dostupan do 3. srpnja 2021. 
Za dobivanje potvrde o sudjelovanju potrebno je sudjelovati oba dana, registrirati se i popuniti 
evaluacijski upitnik.  

 
Vrijeme sadržaj nositelj sadržaja 

utorak, 29. lipnja 2021. 
10.00 – 10.15 
 

O skupu dr. sc. Marijana Češi 
Mirela Barbaroša-Šikić, prof. 
Miroslav Mićanović, prof. 

10.15 – 10.30 Obraćanje ravnateljice Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać 

 
10.30 – 11.45 

Može li se stvaralački preuzeti baština? 
Suvremenost kao pitanje o smislu identiteta, 
70 minuta 

prof. dr. sc. Žarko Paić 

11.45 – 12.15 stanka  

 
12.15 – 13.15 

Sjeti se Jeti ili O koristi i šteti baštine za život 
60 minuta 

dr. sc. Nikola Petković 

13.15 – 13.30 stanka  

 
13.30 – 14.30 

Na što se misli kada se govori o kuturi?, 
60 minuta 

prof. dr. sc. Stipe Grgas 

14.30 – 15 stanka  

15 – 16 Kako rad radi?, 
60 minuta 

mr. sc. Goran Sergej Pristaš 



srijeda, 30. lipnja 2021. 
10 – 11  Kultura, umjetnost i umjetničko obrazovanje u 

obrazovnome sustavu, 
60 minuta 

Maja Zrnčić, prof. 

11 – 11.15 stanka  

11.15 – 12.15 Što su kulturni resursi? Važnost nastave u njihovu 
stvaranju i održavanju, 
60 minuta 

dr. sc. Krešimir Purgar 

12.15 – 13.15 stanka  

13.15 – 14.15 Razumijevanje apstraktne umjetnosti: promjena 
paradigme, 60 minuta 

mr. sc. Mirko Petrić 

14.15 – 14.45 stanka  

14.45 - 16 Fizika je jezik svemira, a matematika jezik fizike... komu 
onda više treba taj hrvatski jezik?, 
60 minuta 

dr. sc. Saša Ceci 

 
voditelji stručnoga skupa 

dr. sc. Marijana Češi 
Mirela Barbaroša-Šikić, prof. 

Miroslav Mićanović, prof. 


