
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ'' ZA 2012. GODINU

  

I. Državnom „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo nagrađuju se: 

 

 u području predškolskoga odgoja i obrazovanja: 

 

o doc. dr. sc. HICELA IVON, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Odsjek za predškolski 

odgoj 

HICELA IVON, docentica, doktorica znanosti s Filozofskoga fakulteta u Splitu, Odsjeka za predškolski 

odgoj, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo iz područja predškolskoga odgoja i 

obrazovanja za svoj dugogodišnji predani rad u kojem daje veliki doprinos na svim razinama odgoja i 

obrazovanja. Inicijatorica je i organizatorica manifestacija s međunarodnom suradnjom: Dana predškolskoga 

odgoja i obrazovanja Splitsko-dalmatinske županije „Mirisi djetinjstva“, Otočkih dana predškolskoga odgoja 

i obrazovanja Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije „Baština za baštinu“, Dana osnovnih 

škola Splitsko-dalmatinske županije „Prema kvalitetnoj školi“. Od 1991. godine u suradnji s Europskim 

institutom za razvoj potencijala sve djece (IEDPE) ostvaruje niz projekata s praktičarima iz predškolskog 

odgoja. Autorica je nekoliko knjiga, objavila je više od 60 znanstvenih, stručnih i stručno-znanstvenih 

priloga u časopisima, urednica je ukupno 25 zbornika radova, voditeljica timova odgojiteljica s ciljem 

stalnog unaprjeđenja odgojno-obrazovne prakse i širenja stručnog znanja, predsjednica Hrvatskoga 

pedagoško-književnog zbora - Ogranak Split od 2000. godine, dopredsjednica udruge Čakavski jezik u 

Splitu, pročelnica Odjela za odgoj i kulturu pri splitskome Ogranku Matice hrvatske od 1994. godine, RWTC 

potvrditelj na projektu „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“ od 2007. godine. 

 

 za znanstveni i stručni rad: 

 

o prof. dr. sc. VLADIMIR STRUGAR 

 

VLADIMIR STRUGAR, izvanredni profesor u mirovini, doktor znanosti iz polja pedagogije, nagrađuje se 

„Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo iz područja znanstvenoga i stručnoga rada za dugogodišnji 

predani i raznovrsni znanstveni i stručni rad u području odgoja i obrazovanja. Tijekom radnog vijeka 

djelovao je kao nastavnik, vanjski suradnik na Učiteljskome fakultetu i Odsjeku za pedagogiju Filozofskoga 

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ali i kao učitelj, pedagog, ravnatelj, prosvjetni savjetnik i pročelnik 

županijskoga ureda za prosvjetu, a u mandatu Vlade Republike Hrvatske od 2000. do 2003. godine bio je 

ministar prosvjete i sporta. U znanstveno-istraživačkome radu posebno se mogu izdvojiti istraživanja uloge i 

doprinosa učitelja u ostvarivanju obrazovnih postignuća učenika, istraživanja vezana uz proučavanje 

učeničke darovitosti, proučavanje upravljanja školom i školske kulture te rad na unaprjeđivanju sustava 



profesionalnog informiranja i usmjeravanja učenika osnovne škole. Svojim istraživanjima odgojno-

obrazovnoga procesa potaknuo je i razvoj pedeutologije, nove znanstvene discipline važne za stvaranje 

kurikuluma za inicijalno obrazovanje nastavnika i učitelja na nastavničkim odnosno učiteljskim fakultetima. 

Inicijator je osnivanja Zavoda za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU-a u Bjelovaru, čiji je 

upravitelj od 2005. godine. Posebno se brinuo o potrebama lokalne zajednice te je sustavnim radom u 

Hrvatskome pedagoško-književnom zboru - Ogranak Bjelovar pridonio razvoju neformalnoga cjeloživotnog 

učenja utemeljenjem i vođenjem Županijskoga centra za cjeloživotno učenje. Objavio je 33 znanstvena 

članka, izlagao je na 11 međunarodnih znanstvenih skupova, 18 domaćih znanstveno-stručnih i 16 stručnih 

skupova. Dobio je više državnih, lokalnih i školskih nagrada i priznanja za zasluge u prosvjeti i školstvu, za 

stvaranje uvjeta rada u školama i općeniti razvoj u nekim lokalnim zajednicama. 

 

Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se: 

 

 u području predškolskoga odgoja i obrazovanja: 

 

o MARIJANA PERNAR, prof., ravnateljica Dječjega vrtića Botinec, Zagreb 

o NADA GUDEK, odgojiteljica u Dječjem vrtiću Trešnjevka, Zagreb 

o MERICA MATIJEVIĆ, prof., ravnateljica Dječjega vrtića Remetinec, Zagreb 

 

MARIJANA PERNAR, profesorica predškolskoga odgoja, ravnateljica Dječjega vrtića Botinec, nagrađuje 

se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskoga odgoja i obrazovanja za izniman 

doprinos u unaprjeđenju kvalitete predškolskoga odgoja: osmislila je, priredila i inicirala pokretanje 

programa „Vrtić u zajednici – zajednica u vrtiću“, pokrenula niz projekata iz područja građanskoga odgoja, 

odgoja za ljudska i dječja prava, odgoja za održivi razvoj, poduzetništva u vrtiću, s roditeljima, zajednicom i 

u okruženju. DV Botinec prvi je u Republici Hrvatskoj pokrenuo eksperimentalni program ranog učenja 

stranog jezika u starijim jasličkim skupinama. Ravnateljica je uspješna pokretačica promjena u pristupu 

organizaciji rada, vođenju vrtića, samovrednovanju, timskom pristupu radu i stoga je imenovana je članicom 

tematske radne grupe za upravljanje i rukovođenje u predtercijarnom odgoju i obrazovanju za izradu 

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije. 

 

NADA GUDEK, odgojiteljica savjetnica iz Dječjega vrtića Trešnjevka, Zagreb, nagrađuje se godišnjom 

„Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskoga odgoja i obrazovanja za izniman doprinos 

unaprjeđivanju odgojno-obrazovnoga procesa, posebno u razvoju likovne kulture te afirmaciji dječjega 

likovnog stvaralaštva u zemlji i svijetu. Aktivo se zalaže za življenje i promicanje dječjih prava, posebice 

prava djece s posebnim potrebama te darovite djece. Zapaženi rezultati i suradnja s vanjskim suradnicima, 

lokalnom zajednicom, promicanje novih ideja, projekata, mnogobrojne javne manifestacije, autorstvo 

priručnika i slikovnice, pedagoško-stručni radovi u časopisima, mentorske aktivnosti, angažman u 



profesionalnim udruženjima glavna su obilježja njezina profesionalnog doprinosa razvoju predškolskoga 

odgoja. 

 

MERICA MATIJEVIĆ, profesorica predškolskoga odgoja, ravnateljica Dječjega vrtića Remetinec, Zagreb, 

nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja predškolskoga odgoja i obrazovanja 

za doprinos u razvoju strategija unaprjeđenja sustava, članica je tematske radne grupe za upravljanje i 

rukovođenje u predtercijarnom odgoju i obrazovanju za izradu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 

u sklopu radne skupine za predškolski odgoj, članica je Organizacijskog odbora Stručno-znanstvene 

konferencije OMEP 2013, prihvatila je implementaciju eksperimentalnoga programa PATHS-RASTEM, 

priredila Program prevencije trgovanja ljudima i djecom za pilot- program MZOS-a i međunarodne 

organizacije, implementira nacionalne programe, podupire razvoj znanstvene misli, voditeljica je županijskih 

vijeća ravnatelja Zadarske i Šibensko-kninske županije, suradnica MZOS-a i AOO-a u stručnom 

usavršavanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama Republike Hrvatske. Dobitnica je 

Nagrade Grada Knina 2007. godine – Grba Grada Knina za izniman doprinos unaprjeđenju kvalitete 

predškolskoga odgoja. 

 

 u području osnovnog školstva: 

 

o DRAŽENKA STANČIĆ, prof., stručna suradnica knjižničarka, Osnovna škola Ivana 

Kukuljevića Sakcinskoga, Ivanec 

o IVAN TOMAŠIĆ, učitelj glazbene kulture, II. osnovna škola, Varaždin 

o MIRJANA TOMAŠEVIĆ DANČEVIĆ, nastavnica plastičnog oblikovanja, crtanja i slikanja, 

Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb, Zagreb 

o RADOVAN KNEŽEVIĆ, učitelj razredne nastave, Osnovna škola „Braća Radić“ Koprivnica - 

Područna škola Bakovčica 

o ANA BAJZEK, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, Osnovna škola Novska, Novska 

o VINKO FILIPOVIĆ, prof., ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb 

 

DRAŽENKA STANČIĆ, magistra bibliotekarstva i profesorica hrvatskoga jezika i književnosti, stručna 

suradnica mentorica u Osnovnoj školi Ivana Kukuljevića Sakcinskog u Ivancu, nagrađuje se godišnjom 

„Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva. U svom radu obuhvaća i povezuje dramski 

odgoj, odgoj za medije, komunikologiju s naglaskom na nenasilnom rješavanju sukoba i očuvanje zavičajne 

baštine. Pokrenula je projekt za poticanje i razvijanje navike čitanja iz užitka Tulum s(l)ova. Riječ je o 

zajedničkome projektu OŠ Ivana Kukuljevića Sakcinskoga iz Ivanca, Hrvatske udruge školskih knjižničara i 

Hrvatske mreže školskih knjižničara koji popularizira vještinu čitanja učenika 7. i 8. razreda osnovne škole i 

1. i 2. razreda srednje škole. Dobitnica je „Nagrade Višnja Šeta“ za doprinos školskom knjižničarstvu 2012. 

godine. Sudjeluje u organizaciji mnogobrojnih izložbi, literarnih i likovnih radionica, humanitarnih akcija, 



projekata i priredbi. Jednako tako, uspješno organizira i županijska stručna vijeća i sudjeluje u radu državnih 

i međunarodnih skupova, a njezin rad obuhvaća i mentorstvo pripravnicima, kao i mnogobrojne aktivnosti u 

lokalnoj zajednici. 

 

IVAN TOMAŠIĆ, učitelj glazbene kulture, učitelj savjetnik u II. osnovnoj školi Varaždin, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva. Kao učitelj glazbene kulture radio 

je u osnovnim školama u Vratišincu, Murskom Središću, a od 1977. godine do danas radi u II. osnovnoj školi 

u Varaždinu. U svom radu sa zborom i tamburaškim orkestrom u učenika razvija senzibilitet za glazbu, 

sposobnosti za glazbeno izražavanje te doživljaj i upoznavanje glazbe i glazbene umjetnosti. Pjevački 

zborovi i tamburaški orkestri koje vodi postižu zapažene rezultate na smotrama, natjecanjima, glazbenim 

svečanostima i festivalima. Izdvajaju se nastupi zbora na Varaždinskim baroknim večerima, u Salzburgu, 

Poreču, na Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži, a s jednakim uspjehom sudjeluju i na natječajima za 

dječji stvaralački izraz. Učitelj Ivan Tomašić aktivno je uključen u zajednicu, gdje sa zborovima i orkestrima 

sudjeluje u tradicionalnim dobrotvornim koncertima. Svoje znanje prenosi i kao mentor studentima. 

 

MIRJANA TOMAŠEVIĆ DANČEVIĆ, magistra edukacije likovne kulture, magistra edukacije povijesti 

umjetnosti, magistra edukacije engleskoga jezika i književnosti, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, 

Zagreb, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva. Kao 

pedagoški pisac suautorica je prvih udžbenika za likovnu kulturu u Republici Hrvatskoj te autorica 

mnogobrojnih članaka, izlaganja i radionica na međunarodnim kongresima, državnim, međužupanijskim i 

županijskim stručnim skupovima. Ima radno iskustvo na svim razinama odgoja i obrazovanja – u 

predškolskom odgoju u Projektu/programu ranog učenja engleskoga jezika, kao mentorica studentima, viša 

savjetnica u Agenciji za odgoj i obrazovanje u Zagrebu, kao i u sustavu cjeloživotnog obrazovanja/učenja. 

Predsjednica je Hrvatskog vijeća Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti – InSEA i član 

Svjetskog vijeća InSEA-e. Aktivno je uključena u život zajednice sudjelovanjem na tribinama s obrazovnim i 

kulturnim temama i volonterskim vođenjem likovnih i likovno-terapijskih radionica za djecu i odrasle. 

 

RADOVAN KNEŽEVIĆ, učitelj u Osnovnoj školi „Braća Radić“, Koprivnica – Područna škola Bakovčica, 

nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva. Škola iz 

prigradskog naselja Koprivnice postala je poznata u Hrvatskoj i Europi po organizaciji međunarodnoga 

Kviza znanja i prijateljstva „Hrvatska, moja domovina“, susreta prijateljstva „Školsko zvono u Bakovčici“ i 

mnogobrojnih drugih kulturnih događaja. Višegodišnji je službeni pobjednik natječaja „Najljepši školski 

vrt“, a učitelj Radovan Knežević i njegovi učenici postali su i tema knjige. Školu su posjetili mnogobrojni 

gosti, učenici i profesori, veleposlanici, diplomati, likovni umjetnici i drugi. Voditelj je Županijskog aktiva 

učitelja razredne nastave Koprivničko-križevačke županije, a dugi niz godina surađuje s učiteljskim 

fakultetima u Zagrebu i Osijeku. 

 



ANA BAJZEK, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u Osnovnoj školi Novska, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva. U svojoj pedagoškoj praksi pratila 

je postignuća suvremene nastave hrvatskoga jezika te uspješno razvijala kreativnu učeničku pismenost i 

uvodila učenike u područje scenske umjetnosti. Više od 30 godina zapaženo vodi dramsko-recitatorsku 

skupinu i nastupa na mnogobrojnim općinskim, županijskim i državnim susretima učeničkoga scenskog 

stvaralaštva te osvaja mnogobrojne nagrade i priznanja. Održala je niz predavanja na stručnim aktivima, a 

radovi njezinih učenika tiskani su u zbornicima, dječjim časopisima, novinama i školskome listu. U svome 

radu u zajednici afirmirala je rad kulturno-umjetničkih društava, a zapažena je i njezina humanitarna 

aktivnost. Za svoj rad dobila je mnogobrojna priznanja i odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske – Red 

Danice hrvatske s likom Antuna Radića.  

 

VINKO FILIPOVIĆ, ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, nagrađuje se godišnjom  „Nagradom 

Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva. Profesionalnu karijeru započeo je kao učitelj geografije u 

OŠ Bistra. U Agenciji za odgoj i obrazovanje unaprijedio je  sustav stručnog usavršavanja svih sudionika 

odgojno-obrazovnoga sustava. Sudjelovao je kao član radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje o 

pravnim stečevinama EU-a – poglavlje 26 Obrazovanje i kultura. Tijekom svoje profesionalne karijere 

pokrenuo je i aktivno sudjelovao u izradi mnogobrojnih strategija, projekata i aktivnosti iz područja odgoja i 

obrazovanja. Pokretač je stručnoga skupa o Domovinskome ratu i organizator stručnoga skupa o holokaustu. 

Tijekom rada u Agenciji pokrenuo je suradnju i pružanje stručne pomoći učiteljima koji rade u školama na 

hrvatskome jeziku u Bosni i Hercegovini, Vojvodini i Mađarskoj. Potpisnik je Sporazuma o suradnji između 

židovskoga istraživačkog centra Memorijal de la Shoah i Spomen-područja Jasenovac, Ugovora o suradnji s 

Goethe institutom, stranim institucijama (UNICEF, UNESCO), veleposlanstvima, strukovnim udrugama i 

civilnim sektorom. Dobitnik je odlikovanja Časnika reda Akademskih palmi francuske Vlade, kao i niza 

priznanja i zahvalnica za rad i suradnju s različitim udrugama i strukovnim društvima. 

  

 u području srednjeg školstva: 

 

o DUŠKO SERDAR, prof., nastavnik ekonomske grupe predmeta, Hotelijersko-turistička 

škola, Opatija 

o ELVIRA KATIĆ, prof., stručna suradnica knjižničarka, Klasična gimnazija Ivana Pavla II. 

Zadar, Zadar 

o IVANKA KORDIĆ, prof., nastavnica klavira, Glazbena škola Vatroslava Lisinskoga, 

Zagreb 

 

DUŠKO SERDAR, diplomirani ekonomist za hotelijerstvo, nastavnik ekonomske skupine predmeta, 

profesor – mentor u Hotelijersko-turističkoj školi, Opatija, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan 

Filipović“ iz područja srednjeg školstva za uspješan rad u svim segmentima rada škole i izvannastavnim 



aktivnostima, za sudjelovanje u međunarodnom projektu „Konkurentna mladež kao projektni manager“, u 

projektu „Promocija zanimanja 2013.“ kao jedan od nositelja projekta. Vodi praktičnu nastavu u kojoj 

učenici simuliraju upravljanje hotelom, član je Sektorskog vijeća za obrazovni sektor turizam i ugostiteljstvo, 

sudjeluje u kreiranju strukovnih kurikuluma, koordinator je Crvenoga križa u školi, promovira među 

učenicima „solidarnost na djelu“ te pridonosi osvješćivanju humanosti među mladima. 

 

ELVIRA KATIĆ, profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirana knjižničarka, stručna suradnica 

– savjetnica u Klasičnoj gimnaziji Ivana Pavla II. u Zadru, nagrađuje se godišnjom  „Nagradom Ivan 

Filipović“ iz područja srednjeg školstva za uspješan rad u školskom knjižničarstvu, osnivanju i 

modificiranju školske knjižnice, razvijanju čitalačke kulture u učenika, educiranju korisnika knjižnice. Treba 

istaknuti i stručno-knjižničarski i savjetodavni rad u drugim knjižnicama, vođenje terenske nastave, 

istraživačke grupe, stvaralačke i kreativne radionice, izložbenu djelatnost i humanitarni rad. Članica je 

Udruge glagoljaša Zadar, Društva knjižničara Zadar, Matice hrvatske – Ogranak u Zadru, Udruge udovica 

hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata Zadar. Također je napisala i pripremila više recitala, autorica je 

dviju knjiga proze i poezije, dok je treća u tisku te je organizirala mnogobrojne književne večeri. 

 

IVANKA KORDIĆ, prof., nastavnica klavira, profesorica savjetnica, Glazbena škola Vatroslava Lisinskog, 

Zagreb, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjeg školstva za doprinos 

razvoju učenika i podizanje kvalitete obrazovnoga rada. Voditeljica je stručnog vijeća i potpredsjednica 

EPTA-e Hrvatska (European Piano Teachers Association), organizatorica i sudionica predavanja. Inicirala je 

i osmislila Međunarodno natjecanje mladih pijanista „Zlatko Grgošević“ i Nagradu Zagreb. Autorica je 

klavirske početnice i pedagoškog priručnika. Suradnica je Muzičke akademije u Zagrebu i mentorica 

studentima. Dobitnica je godišnje nagrade Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i pet puta 

priznanja Ministarstva za prosvjetu i šport za iznimne rezultate u radu s učenicima.  

 

 u području visokog školstva: 

 

o prof. dr. sc. VLATKA DOMOVIĆ, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 

 

VLATKA DOMOVIĆ, redovita profesorica, doktorica znanosti, Učiteljski fakultet, Zagreb, nagrađuje se 

godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja visokog školstva za kontinuirani angažman u 

unaprjeđivanju odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj na svim razinama odgojno-obrazovnoga sustava. 

Posebno treba istaknuti njezino sudjelovanje u izradi programa i realizaciji prvoga doktorskog studija za 

učitelje u Hrvatskoj te prvoga međunarodnoga združenoga diplomskog studija u Republici Hrvatskoj 

pokrenutog 2009. godine. Kao nositeljica kolegija više puta je gostovala na Sveučilištu u Münsteru i 

Sveučilištu Alpe-Jadran u Klagenfurtu. Sudjelovala je u planiranju i realizaciji dviju međunarodnih ljetnih 

škola za asistente, suautorica je prezentacija, materijala za radionice i suvoditeljica više edukacija 



namijenjenih usavršavanju visokoškolskih nastavnika. Objavila je 64 znanstvena i stručna rada (27 na 

stranome jeziku), među kojima dvije autorske knjige, tri uredničke znanstvene monografije, zbornike s 

međunarodnih znanstvenih skupova, 20 znanstvenih radova u znanstvenim monografijama, 23 rada u 

znanstvenim časopisima, 6 radova u zbornicima s međunarodnih i 3 s nacionalnih znanstvenih skupova, 2 

rada u stručnim časopisima, 1 rad u kojem se popularizira znanost i 2 stručne studije koje su bile podloga za 

razvoj obrazovnih politika. Sudjelovala je u nizu projekata, stručnih povjerenstava i radnih skupina te 

organizirala više stručnih skupova i seminara. 

 

 u području znanstvenoga i stručnoga rada: 

 

o dr. sc. SNJEŽANA KOREN, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

SNJEŽANA KOREN, doktorica znanosti, viša predavačica na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, 

predstojnica Katedre za metodiku nastave povijesti, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ 

iz područja znanstvenoga i stručnoga rada za značajan doprinos u istraživanjima vezanim uz pristupe 

poučavanju metodike nastave povijesti te analizi udžbenika povijesti. Aktivno je uključena u inovativne 

projekte nastave povijesti u sklopu europske asocijacije nastavnika povijesti EUROCLIO. Sudjelovala je u 

izradi Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda te u izradi obrazovnih postignuća za društveno-

humanističko područje Nacionalnoga okvirnog kurikuluma. Članica je ispitnog povjerenstva za polaganje 

stručnih ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama za predmet povijesti u Rijeci i 

Zagrebu. Surađuje s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja u postupcima vanjskog 

vrednovanja. Izravno sudjeluje u sveučilišnoj nastavi budućih nastavnica i nastavnika povijesti te je pokretač 

i voditeljica Katedre za metodiku povijesti Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Autorica je mnogobrojnih znanstvenih članaka i monografije te povremeno objavljuje i članke u novinama i 

sudjeluje u radu okruglih stolova i emisija o nastavi povijesti. Urednica je nekoliko knjiga koje se bave 

nastavom povijesti i povijesnom teorijom. Od 2000. godine objavila je veći broj udžbenika i radnih 

bilježnica, kao i dva metodička priručnika namijenjena nastavnicima povijesti. 


