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OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE 

 

Prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju nastavnog predmeta Biologija, Rijeka, 

lipanj 2016. godine 

 

Stručni skup za voditelje ŽSV za Primorsko-goransku, Karlovačku i Ličko-senjsku i 

Istarsku županiju, Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka, siječanj, 2016. godine  

 

Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća biologije, Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Zagreb, siječanj, 2016. godine 

 

Simpozij edukacije biologije održan u sklopu 12. Hrvatskog biološkog kongresa, u Svetom 

Martinu na Muri, od 19. do 20. kolovoza 2015. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb  

 

Međužupanijski stručni skup za voditelje za voditelje županijskih vijeća Karlovačke, 

Sisačko-moslavačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, Agencija za odgoj i obrazovanje, 

Zagreb, svibanj, 2015. 

 

Stručni skup genetika i evolucija, Hrvatsko biološko društvo, Biološki odsjek PMF-a u 

Zagrebu i Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, ožujak 2015. godine 

 

Strategije učenja kao ishodi poučavanja, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, siječanj, 

2015. godine 

 

Inovativni pristup i afirmativna nastava pri obradi kemijskih i bioloških sadržaja u 

srednjim školama, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, siječanj, 2015. godine  

 

Stručni skup Strategije učenja kao ishodi poučavanja za učitelje biologije i kemije u 

Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji, Agencija za odgoj 

i obrazovanje, Zagreb, siječanj, 2015. godine  

 

Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika kemije u 

Primorsko-goranskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj i Istarskoj županiji, Agencija za odgoj 

i obrazovanje, Zagreb, kolovoz, 2014. godine 
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3. radionica Fotosinteza u sklopu provođenja stručnog usavršavanja Inovativni pristup i 

afirmativna nastava pri obradi bioloških i kemijskih sadržaja u srednjim školama, 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, rujan, 2014. godine  

 

Istraživačkim učenjem do ostvarivanja obrazovnih i odgojnih ciljeva u predmetu 

biologija, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, siječanj, 2014. godine 

 

1.radionica Tvari i njihova svojstva u sklopu stručnog usavršavanja za nastavnike 

biologije i kemije Inovativni pristup i afirmativna nastava pri obradi kemijskih i bioloških 

sadržaja u srednjim školama, siječanj, 2014. godine 

 

Primjena kurikuluma zdravstvenog odgoja u srednjoj školi za nastavnike biologije, 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, lipanj, 2013. godine  

 

Druga hrvatska konferencija o obrazovanju u kemiji s međunarodnim sudjelovanjem za 

učitelje i nastavnike kemije, Agencija za odgoj i obrazovanje, Hrvatsko kemijsko društvo, 

Hrvatsko prirodoslovno društvo, PMF, Split, IUPAC, studeni, 2012. godine 

 

Međužupanijski stručni skup Primjena kemijske sigurnosti u odgoju i obrazovanju, 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, lipanj, 2012. godine  

 

Državni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća nastavnika biologije i nastavnika 

kemije srednjih škola, održan u Šibeniku od 15.do 16.ožujka 2010. godine, Agencija za odgoj 

o obrazovanje, Zagreb, ožujak, 2010. godine 

 

Stručni skup za voditelje Županijskih stručnih vijeća nastavnika biologije i kemije, održan 

u Donjoj Stubici od 16. do 18. veljače 2009. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, 

veljača, 2009. godine 

 

Državni stručni skup voditelja županijskih stručnih vijeća biologije i kemije osnovnih i 

srednjih škola održan u Osijeku od 1. do 4. listopada 2008. godine, Agencija za odgoj i 

obrazovanje, Osijek, listopad, 2008. godine  

 

Stručni skup za učitelje i nastavnike kemije i biologije u osnovnim i srednjim školama 

održan u Opatiji od 26. do 28. ožujka 2008. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka, 

ožujak, 2008. godine 
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Stručni skup za voditelje ŽSV-a kemije i biologije u osnovnim i srednjim školama održan 

u Opatiji od 11. do 13. veljače 2008. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Rijeka, veljača 

2008. godine 

 

Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća održan u Varaždinu od 12. do 14. rujna 

2007. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, rujan, 2007. godine  

 

Stručni skup nastavnika biologije i kemije održan u Splitu od 11. do 12. siječnja 2007. 

godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Osijek  

 

Stručni skup "Zanimljiva genetika" održan u Čakovcu od 2. i do 3. studenog 2006. godine, 

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb  

 

Stručni skup za voditelje županijskih stručnih vijeća nastavnika biologije srednjih škola 

održan u Rijeci od 29. do 30. rujna 2006. godine, Agencija za odgoj i obrazovanje, Osijek  

 

Stručni skup profesora kemije i biologije "Voda-biološki i kemijski fenomen" održan u 

Šibeniku od 5. do 7. kolovoza 2002. godine, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske 

 

Stručni skup za nastavnike biologije u srednjim školama održan u Makarskoj od 8. do 10. 

travnja 1999. godine, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Zagreb  

 

Stručni seminar - radionica za profesore kemije na Prirodoslovno-matematičkom 

fakultetu u Zagrebu, Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske, Zagreb, listopad, 

1998. godina 


