Akademska godina 2016/17.
EDUKACIJSKI PAKET na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti
Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (čl. 105, NN 87/08),
ostvarivanjem 60 ECTS bodova iz edukacijskoga paketa stječe se mogućnost obavljanja poslova
učitelja predmetne nastave u osnovnoj i nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi. U
srednjoj školi predavati mogu samo osobe sa završenim diplomskim studijem i edukacijskim
paketom, a u osnovnoj i osobe sa završenim preddiplomskim studijem i edukacijskim paketom, ali
samo ako se na natječaj ne javi osoba sa završenim diplomskim studijem.
Edukacijski paket je izboran: studenti koji ne žele biti pripremljeni za rad u školi, ne moraju ga
odabrati pa umjesto njega na svom studiju biraju druge predmete unutarnje ili vanjske izbornosti.
Odabrati se mogu i samo poneki predmeti iz edukacijskoga paketa, prema osobnom interesu i ako
je to dopušteno izvedbenim nastavnim planom kolegija, ali samo ostvarivanjem 60 bodova stječe
se pravo rada u školi. Tih 60 bodova ostvaruje se tijekom preddiplomskog i diplomskog studija,
pripada kvoti bodova za vanjsku izbornost i dio je ukupnoga zbroja od 300 (180+120) bodova
koliko zajedno nose obje razine studija. Za dodatne informacije javiti se dr. sc. Marleni Plavšić.
Opći obvezni predmeti (3 boda x 8 = 24 boda)
1. Opća psihologija
2. Razvojna psihologija
3. Psihologija učenja i nastave
4. Psihologija poremećaja u ponašanju u djetinjstvu i adolescenciji
5. Uvod u pedagogiju
6. Opća pedagogija
7. Uvod u didaktiku
8. Opća didaktika
Predmeti iz psihologije upisuju se i polažu sljedećim redoslijedom: 1., 2., pa 3. ili 4. Predmeti 5. i 6.
upisuju se baš tim redom, kao i predmeti 7. i 8.
Opći izborni predmeti (3 boda po predmetu)
1. Uvod u filozofiju
2. Povijest filozofije
3. Sociologija
4. Sociologija odgoja i obrazovanja
5. Psihologija komuniciranja
6. Interkulturalna kompetencija i komunikacija
7. Kulturna antropologija i etnografija
8. Odgoj i obrazovanje za ljudska prava i demokratsko građanstvo
9. Kultura govorenja i pisanja
10. Vršnjačka pomoć studentima s invaliditetom

U NADLEŽNOSTI ODSJEKA ZA POVIJEST
Stručni obvezni predmeti (12 bodova, samo na diplomskom studiju)
1. Metodika nastave povijesti I. (3 boda)
2. Metodika nastave povijesti II. (3 boda)
3. Metodička praksa (6 bodova)
Prije upisivanja metodičkih predmeta potrebno je položiti Uvod u didaktiku i Opću didaktiku.
Stručni izborni predmeti
1. Poučavanje i prenošenje znanja i vještina I. (5 bodova)
2. Poučavanje i prenošenje znanja i vještina II. (5 bodova)
3. Poučavanje i prenošenje znanja i vještina III. (5 bodova)
Jednopredmetni studenti povijesti moraju položiti osam općih obveznih predmeta (24 boda), tri
stručna obvezna predmeta (12 bodova) i ostalo iz općih i stručnih izbornih predmeta (24 boda).
Dvopredmetni studenti moraju položiti i metodike nastave koje pripadaju drugoj studijskoj grupi.
Sukladno bodovima koje tamo ostvare, biraju manje predmeta iz skupine izbornih predmeta
edukacijskoga paketa.

