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PRIPREMA NASTAVNOG SATA
Povijest – 8. razred

VIDEOKONFERENCIJA U NASTAVI

Nastavna cjelina – tema: Sat povijesti iz Vukovara
Nastavna jedinica: Domovinski rat

1. Ciljevi i ishodi učenja u nastavnoj jedinici (znanja, vještine i stajališta)
Cilj nastavne jedinice:
Polaznici će puetm videokonferencijskog načina rada dobiti informacije na temu sata koje se ne navode u
udžbenicima, čuti poruke sudionika Domovinskog rata, političara današnjice (kao što je to prošle godine bila
predsjednica Republike Hrvatske).

Ishodi učenja:
Učenik će biti sposoban:
– objasniti svojim riječima ključne pojmove: Balvan-revolucija, Domovinski rat, ZNG,
međunarodno priznanje
– izdvojiti iz teksta u udžbeniku podatke (vrijeme i događaje) o tijeku Domovinskog rata
i unijeti ih u sinkronističku tablicu
– pokazati na karti smjerove napada JNA i srpskih paravojnih jedinica na hrvatski teritorij
(Dubrovnik, središnja Dalmacija, Karlovac, Zapadna i Istočna Slavonija)
– opravdati potrebu i želju za obranom vlastite domovine s pomoću analize teksta priče S.
Glavaševića i radijskog izvješća iz Vukovara
– ocijeniti važnost pojedinca i njegova individualnog djelovanja na primjeru Siniše Glavaševića
– sažeti svojim riječima događanja u BiH od 1992. do 1995. godine s naglaskom na
Daytonski sporazum
Ovi sadržaji će biti pripremljeni kao gotovi na laptopima/tabletima, kako bi ih polaznici koristili u
završnom dijelu simulacije videokonferencijskog sata.

2. Didaktičko-metodički podatci u oglednom satu
Etape oglednog sata

uvodni dio – predstavljanje projekta i uporabe videokonferencije u nastavi
– 10 minuta
središnji dio:
a) Što je sve potrebno prije izvedbe samog sata. – 5 minuta
b) Izrada hodograma – 3 minute
c) Generalna proba – 2 minute
d) završni dio – izlaganje, demonstracija – 15 minuta

Oblici rada
Mediji (nastavna sredstva i
pomagala)

frontalni, rad u paru
prezentacija u PowerPointu, računalo, projektor, laptopi ili tableti za
polaznike sa instaliranom Polycom RealPresence Desktop aplikacijom i
dodijeljenim pristupima kako bi se mogla simulirati videokonferencija

PRIMJER POZIVA NA
SUDJELOVANJE:
Osnovnim školama

Predmet: Poziv za sudjelovanje u projektu 7. sat povijesti iz Vukovara
- Dan sjećanja na žrtvu Vukovaru 1991. godine

Poštovani,
u prigodi obilježavanja 25. obljetnice 18. studenog, Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.
godine, učenici i učitelji Osnovne škole Dragutina Tadijanovića iz Vukovara, sa svojim
prijateljima iz dvadeset škola diljem Lijepe naše i ove će godine provesti projekt
Sat povijesti iz Vukovara – Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine
„25 godina bitke za Vukovar – na temeljima povijesti mi gradimo novu budućnost“.
Ovim projektom želimo, koristeći CARNetovu video konferencijsku mrežu, jednim satom
povijesti povezati skupine učenika osmih razreda 20 hrvatskih gradova s ciljem sjećanja na
slavne dane obrane Vukovara i domovine Hrvatske.
Obilježavanjem 25. godišnjice bitke za Vukovar, koja je bila jedna od ključnih točaka
Domovinskog rata i prekretnica u novijoj hrvatskoj povijesti, želja nam je poslati snažnu
zajedničku poruku o tome da sretnu i sigurnu budućnost hoćemo graditi samo na istini i
poštovanju slavne prošlosti koju su za nas stvarali naši očevi.
Učenike osmih razreda pozivamo da pišu o tome kako zamišljaju budućnost svoje domovine i
koliko su se spremni potruditi i aktivirati da ona bude baš takva – Domovina po mjeri svih nas.
Molimo Vas da odaberete desetak najboljih pisanih ili naslikanih radova te nam ih pošaljete,
a mi ćemo se potruditi objaviti ih u Zbirci učeničkih radova. Dva ponajbolja podijelit ćemo
čitanjem na našem satu povijesti.
Veliku čast učinit će nam i uputili svoju riječ pozdrava predsjednica Republike Hrvatske
gospođa. Kolinda Grabar Kitarović koja će s nama podijelili svoju viziju domovine u budućnosti.
Sigurna sam da će riječi naše predsjednice biti veliki poticaj svim našim učenicima i njihovim

učiteljima jer škole su mjesta u kojima se, oblikujući našu djecu prema pravim vrijednostima
čovjekoljublja, domoljublja i bogoljublja, stvara bolja budućnost.
Slobodna sam pozvati Vas da nam se i ove godine pridružite na satu povijesti uoči Dana
sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine dana 17. studenog 2016. godine u vremenu od 10 do
12 sati. Tehničku potporu projektu i ove će godine osigurati Hrvatska akademska mreža
CARNet, a o tehničkim detaljima projekta obavijestit ćemo Vas dopisom koji slijedi.
Radujemo se ponovnom susretu s Vama !
Povijest je učiteljica života, na nama je da branimo i ističemo vrijednosti borbe za samostalnu
i suverenu domovinu Hrvatsku.
Srdačan pozdrav iz herojskog grada Vukovara,

Učenici, učitelji i ravnateljica škole
Lidija Miletić, prof.

PRIMJER TEHNIČKE UPUTE
Tehničke upute za sudjelovanje u 7. satu povijesti iz Vukovara

Potrebno je posjetiti ove dvije poveznice

http://www.carnet.hr/videokonferencije/rimv
http://www.carnet.hr/videokonferencije/pvx/upute_za_korisnike

pročitati uvjete korištenja, te svaka lokacija/profesor-voditelj šalje zahtjev (dma@carnet.hr) s
napomenom da želite aktivan račun do kraja 11. mjeseca za potrebe videokonferencije „Sat
povijesti iz Vukovara“. Isti će Vam biti biti osiguran.

Hvala na razumijevanju!

PRIMJER HODOGRAMA:

HODOGRAM JAVLJANJA
VIDEOKONFERENCIJA
25 godina bitke za Vukovar –
na temeljima povijesti mi gradimo novu budućnost

17.11.2016. 10:00-12:00
7. SAT POVIJESTI IZ VUKOVARA

Hodogram javljanja

Poštovani,

U moje ime i u ime svih djelatnika moje škole, zahvaljujem Vam na sudjelovanju
u ovom jedinstvenom projektu.
Sedmu godinu zaredom provodimo Sat povijesti iz Vukovara i svakom godinom
sa ponosom možemo reći da rastemo. Sve to ne bi bilo moguće bez Vaše
suradnje i suradnje CARNet-a i njegovih tehničara, poglavito gospodina Hrvoja
Lisca, koji nam je svih ovih sedam godina davao besprijekornu podršku.
Tako ove godine pored činjenice da nam se i predsjednica Republike Hrvatske,
gospođa Kolinda Grabar Kitarović, jednom video porukom obraća i samim time
sudjeluje u Satu povijesti, imamo i novost da će čitav Sat povijesti biti moguće
pratiti uživo putem live streaminga na: www.meduza.carnet.hr

NAPOMENA: Molim sve kolegice i kolege tehničare da imaju isključene mikrofone (MUTE)
kada nisu na redu, te da uključe mikrofone samo u trenutku kada su prema hodogramu na
redu, odnosno kada ih se prozove iz Vukovara.

Za sva daljnja pitanja stojim Vam na raspolaganju,

1.

Osnovna škola

Grad

OŠ Dragutina Tadijanovića

Vukovar

VUKOVAR
UVODNI DIO
ZAGREB video predsjednice

Zagreb

OŠ Dragutina Tadijanovića

Vukovar

2.

OŠ Lapad

Dubrovnik

3.

OŠ Vladimira Nazora

Sv. Ilija

4.

OŠ Bartola Kašića

Zadar

5.

OŠ Marija Martinolića

Mali Lošinj

Škola (2.0)
6.

OŠ Stoja

Pula

VIDEO 53. sekunde
7.

OŠ Šijana

Pula

8.

OŠ dr. Jure Turića

Gospić

9.

OŠ Dragutina Tadijanovića

Zagreb

10.

OŠ Izidora Kršnjavoga

Zagreb

11.

OŠ Jurja Habdelića

Velika Gorica

12.

OŠ Eugena Kumičića

Velika Gorica

13.

OŠ Sv. Križ Začretje

Sv. Križ Začretje

14.

OŠ Ivana Perkovca

Šenkovec

15.

OŠ Milana Langa BREGANA

Bregana

16.

Prva osnovna škola Varaždin

Varaždin

17.

OŠ I.K. Sakcinskog

Ivanec

Ivanec
18.

OŠ Čazma

Čazma

19.

OŠ Zvonimira Franka

Kutina

20.

OŠ Eugena Kumičića

Slatina

21.

OŠ A. Mihanovića

Slavonski Brod

22.

OŠ Vijenac

Osijek

OŠ Dragutina Tadijanovića

Vukovar

OŠ Domovinske zahvalnosti

Knin

23.

NISU SE JAVILI
24.

OŠ Vladimir Nazor

Križevci

NISU SE JAVILI

22 škole

21 gradova

