
 
Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Sveučilišta u Zadru, 

organizira: 
 

Znanstveni skup u povodu pedesete godišnjice učiteljskog studija 

u Zadru 

od 21. do 23. studenoga 2013. 

 

Suorganizatori: 

Hrvatski institut za povijest 

Pädagogische Hochschule Eisenstadt  

Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj 

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Zadru 

Odjel za povijest 

Odjel za pedagogiju 

 

 

Cilj je skupa da se u prigodi desetogodišnjice obnove Sveučilišta u Zadru i pedesetogodišnjice 

pokretanja učiteljskog studija na Pedagoškoj akademiji u Zadru ukaže na bogatu tradiciju školstva u 

Zadru − od prvoga, srednjovjekovnog sveučilišta, preko Napoleonovog građanskog sveučilišta s osam 

fakulteta, Centralnog bogoslovnog sjemeništa (studija teologije Zadarske nadbiskupije, odnosno 

Metropolije), ranog djelovanja učiteljske škole od 1866., te tradicije Hrvatske gimnazije. Osim toga 

cilj bi bio istražiti sve oblike i aktivnosti u školstvu u Zadru od početaka do danas. Novo poglavlje u 

razvoju školstva u Zadru je pokretanje Filozofskog fakulteta u Zadru, 1956., odnosno prve 

visokoškolske institucije u Hrvatskoj izvan Zagreba nakon Drugog svjetskog rata. Nedugo nakon 

utemeljenja Filozofskog fakulteta utemeljena je Pedagoška akademija (1961.) čiji su nastavnički kadar 

sačinjavali nastavnici koji su prešli s fakulteta. Skup bi se usmjerio i na djelovanje studenata i učenika 

zadarskih školskih institucija od početaka do danas,  koji su se afirmirali u svim segmentima ljudskog 

djelovanja diljem domovine, ali i u inozemstvu. Osim povijesnoga pregleda skup će se tematski 

usmjerit na iskustva učitelja i izazove suvremenoga školstva te pregled od tradicionalnoga do 

suvremenog odgojitelja. 



  Prijavljuju se teorijska i praktična istraživanja suglasna temi skupa. Svaki rad mora 

sadržavati sažetak na hrvatskom i engleskom jeziku te popis literature. Dostavljaju se u jednom 

primjerku, na  CD-u i elektroničkom poštom na adresu: szs@unizd.hr  Radovi će biti recenzirani, 

znanstveno kategorizirani i, ako budu prihvaćeni, objavljeni u zborniku. Teme skupa su: 

 Stoljeća zadarskoga školstva, 

 Učitelji – iskustvo i izazovi  

  Od tradicionalnog do suvremenog odgojitelja. 

 

Na skupu se može sudjelovati izlaganjem, prijave se mogu slati odmah, a najkasnije do 15. rujna 2013.  

na adresu: 

Sveučilište u Zadru 

Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja  

dr. Franje Tuđmana 24 i.  

Službeni jezici skupa su hrvatski i engleski 

U nastavku teksta nalazi se i obrazac prijave 

 

Kotizacija (pokriva troškove materijala i okrijepe) 

 

  

ROKOVI PRIJAVE               IZNOS KOTIZACIJE 

1. Aktivno sudjelovanje (prijave do 15. rujna 2013.)    350,00 kn. 

Molimo Vas da iznos kotizacije uplatite na IBAN: HR53 2330 0031 1001 6324 3, poziv na 

broj: 02-32300 s naznakom: Stoljeća zadarskoga školstva 

 

Organizacijski odbor: 

Prof. dr. sc. Smiljana Zrilić, prof. dr. sc. Ante Uglešić, prof. dr. sc. Robert Bacalja, prof. dr. sc. 

Diana Vican, prof. dr. sc. Mithad Kozličić, doc. dr. sc. Zlatko Begonja, dr. sc. Jasna Turkalj 

(Hrvatski institut za povijest u Zagrebu), prof. dr. sc. Tihomil Maštrović, prof. dr. sc. Mira 

Klarin, dr. sc. Diana Nenadić Bilan, mr. sc. Marija Obad,  prof. dr. sc. Serđo Dokoza 

Izvršni odbor: 

Doc. dr. sc. Ivica Vigato, doc.dr.sc Katarina Ivon, doc.dr. sc Sanda Uglešić,  dr. sc Tomislav 

Košta,  Josip Zanki docent, Saša Živković docent, dr.sc Slavica Vrsaljko, Violeta Valjan 

Vukić, prof. 

Tajništvo skupa:  

Emilija Matassi Botunac 

Danijel Pavičić 

 


