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POZIV NA STRUČNI SKUP „PRIMJERI DOBRE PRAKSE 2020.“  
 

Poštovani ! 

Pozivamo Vas na stručni skup učitelja tehničke kulture „Primjeri dobre prakse 2020.“ 

koji će se održati 26. i 27. rujna 2020. u Sisku. (subota i nedjelja)  

S obzirom na situaciju izazvanu virusom COVID-19, „Primjeri dobre prakse“ održati će 

se u skraćenom obliku. 

Plan je da na stručni skup u Sisak dođu samo polaznici koji se prijave za 

predstavljanje primjera dobre prakse (iznimno u pratnji predsjednika društva ili člana 

društva, radi prijevoza i sl.). Svako Društvo ili Udruga može prijaviti više izlagača na temu 

„Primjera dobre prakse“.  

Ovo je prilika da održite predavanje i predstavljanje nekog segmenta rada u tehničkoj 

kulturi ili izvannastavnim aktivnostima za koji smatrate da je dobro podijeliti i sa ostalim 

kolegama. Pozivamo Vas da prijavite radove ili pomagala koja ste izradili i služe Vam kao 

nastavno sredstvo ili pomagalo te predstavite i prezentirate. Svim prijavljenim sudionicima 

Savez će osigurati smještaj i prijevozne troškove (1 kn/km +cestarina) ili prijevoz sa članovima 

Upravnog i Nadzornog odbora Saveza ako idu iz istog pravca.  

Ako pratite Pravilnik o napredovanju….. onda Vam je ovo prilika za održavanje 

predavanja na državnoj razini. 

Ukoliko prilike budu takve da imate problema doći moguće je da imate mogućnost 

predstaviti Primjer dobre prakse od kuće, online…o tome naknadno. 

Ostali sudionici prijavili bi se i online pratili predstavljanje primjera dobre prakse. U 

prijavi navesti točnu mail adresu na koju će im se poslati poveznica za praćenje izlaganja 

primjera dobre prakse uživo 26.9.2020. u 15:00 sati. 

NAPOMENA: Sve prijave šaljete predsjedniku ili tajniku vašeg društva ili udruge koji ih 

objedinjuje i šalje na adresu Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture. 

Teme stručnog skupa: 
 

1. Iznošenje primjera dobre prakse u tehničkoj kulturi, izvannastavnim aktivnostima 

i predstavljanje radova pedagoga tehničke kulture (pomagala, učila…)  

2. Terenski dio stručnog skupa - Graditeljska i spomenička baština Siska  

 

Datum: 26. i 27. rujna 2020.(subota i nedjelja) 

Mjesto: Sisak 

Organizatori: Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture i domaćin DPTK Sisak 

 
Smještaj: Noćenje u hotelu Panonija, Sisak 
 



 

 

Prijedlog je da hodogram događanja bude u dva dana i okvirno kako je dole navedeno. Sve je 

podložno promjenama ovisno o epidemiološkoj situaciji, o čemu ćemo Vas na vrijeme 

obavijestiti. 

Hodogram događanja: 

 
Subota 26. rujna  2020. godine 
 

10:30 - 11:00 - okupljanje sudionika u  

11:00 - 11:30 - Dobrodošlica; predsjednik HSPTK i predsjednik DPTK Sisak 

11,30 - 12,30 - Dogovori i pripremanje prezentacija 

13:00 - 14:00 - ručak u Hotelu 

15:00 - 18:00 - iznošenje primjera dobre prakse   

19:00 -  - večera, druženje 

 
Nedjelja 27. rujna 2020. godine 
 
07:00 - 08:30 - doručak 

09:00 - 12:30 - Terenski dio stručnog skupa - Graditeljska i spomenička baština Siska 

13:00 -  - Ručak, završetak skupa i odlazak kućama 
 

Potvrdu kao predavači dobiti će polaznici koji će prezentirati Primjer dobre prakse a 

potvrdu o sudjelovanju svi sudionici stručnog skupa (online ili uživo). 

 
Sudionici stručnog skupa moći će obaviti prijavu i na stranici stručnih skupova  

www.ettaedu.azoo.hr kako bi dobili potvrdu o sudjelovanju i od Agencije za odgoj i obrazovanje.  

 

Društva šalju prijave (prijavnica u prilogu) do  22.9.2020. na:   hsptk.ured@gmail.com 
 
Sudionici koji će prezentirati Primjer dobre prakse prezentaciju trebaju poslati organizatorima 

do 22. rujna 2020. godine na adresu:  hsptk.ured@gmail.com        

Pomagala ili radove koje donose učitelji, donose se na dan stručnog skupa i bit će 

izloženi u dvorani za vrijeme prezentacija primjera dobre prakse. Ako prezentirate rad upišite u 

prijavnici a sliku rada poslati do 22.9.2020. 

 
Za dodatne informacije možete se obratiti na tel.:  

- predsjednik HSPTK, Mato Šimunović, mbt: 091 488 2367, 

- tajnik HSPTK, Ivan Rajsz mbt: 099 864 7331   

 
Očekujemo vaš dolazak……  

 

Tajnik HSPTK             Predsjednik HSPTK 

Ivan Rajsz                           Mato Šimunović 
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