
Struðno povjerenstvo
za provjeru uvjeta mr. sc. Vesna Bjedov
za stjecanje doktorata znanosti intan doktorskoga studija
i prihvaóanje predloäene teme

VIJEÓE POSLIJEDIPLOMSKIH STI]DIJA
FILOZOFSKI FAKTILTET

OSIJEK

Fakultetsko vijeóe Filozofskoga fakulteta Sveuõiliðta u Osijeku, na sjednici odrZanoj
28. studenoga2}O7. imenovalo je Struðno povjerenstvo koje óe provjeriti uvjete rnr. sc. Vesne
Bjedov za stjecanje dokforata znanosti izstan doktorskoga studija i prihvaóanje predloZene

teme disertacrle Metodíðki prístupí marfoloíkím sadríajímø nastave hmaÍskoga jezíka u
vííím raztedíma osnovne ikole-

Struðno povjerenstvo podnosi ovo skupno

IZVJESÓE

Mr. sc. Vesna Bjedov rodena je2l. sijeõnja 1965. u Osijeku. Zavräla je gimnaziju u Osijeku,
a 1988. diplomirala na Pedago5kom fakultetu u Osijeku (sada5njem Filozofskom fakultetu) te
stekla zvanje profesorice hrvatskoga jeztka i knjiãevnosti.

Zavnjeme DomovinskogaÍata, od studenogal99l. do oZujka 1992., vodila je nastavu

skupini hrvatske djece, rzbjeglica i prognanika, u Republici Austriji, u Gradi5óu. Nakon
povratka u Domovinu, lgg2., zaposlila se u OS Franje KreZme, Osijek, kao uðiteljica
hrvatskoga jezika. Godinu dana kasnije poloZila je struõni ispit za uðitelje hrvatskoga jezika.
Godine 1997. imenovana je mentoricom za metodiõke vjeZbe nastave hrvatskoga jezika i
knjiZevnosti i vanjskom suradnicom Filozofskoga fakulteta u Osijeku. Bila je õlanicom
Povjerenstva za polaganje struðnoga ispita uðitelja hrvatskoga jezika u osnovnoj Skoli, a 2001.
ministar prowjete i Sporta promaknuo ju je u zvanje uðiteljice mentorice. Iste je godine
imenovana voditeljicom åupanijskoga struðnoga vijeóa dijela Osjeðko-baranjske åupanije. U
sklopu organiziranja struðnih vijeóa, sama je odráala desetak predavanja i radionica s temama
iz Metodike nastave hrvatskoga jezik4 primjerice, Igrani film u nastavi hrvatskoga jezik4
Timska nastava - Sklonidba imenica u hrvatskom i engleskom jeziku, Hrvatski nacionalni
obrazovni standard, Primjeri iz nastavne prakse (ogledni sat) i fu.

Od 2005. radi kao vi5a savjetnica za hrvatski jezik u Agenciji za odgoj i obrazovanje
Podruånici Osijek (za osnovne i srednje Skole 5 Lupanrla - Osjeðko-baranjske, Vukovarsko-
srijemske, Brodsko-posavske, Virovitiõko-podravske i PoZe5ko-slavonske). Djelokrug njezina
rada obuhvaóa poslove: orgatnzacija i provedba struðnih usaw5avanja uöitelja i nastavnika
hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim Skolama Zupanijske, meduZupanijske i dräavne
razine, pripremanj e, organizacija i provedba struðnoga usavr5avanja za pripravmke, struðno-
pedagoSke uvide i nadzore u rad uðitelja i nastavnik4 individualno savjetovanje uðitelja i
nastavnika, pripremanje, organizacija i provedba struönih ispita pristupnika u osnovnoj i
srednjoj Skoli, organizacija i provedba postupka napredovanja u vi5e zvanje profesora
hrvatskoga jezika, praóenje ostvarivanja nastavnih planova i programa hrvatskoga jezika u
osnovnim i srednjim Skolam4 'tzrada struõnih mi5ljenja o programskim sadrZajima nastave

hrvatskoga jezika te primjeni nastavnih sredstava i pomagala, sudjelovanje u izmjenama i
dopunama pedago5koga standarda za osnovnu i srednju ðkolu, prijedlozi i mi5ljenja o
izmj enama i dopunama pravilnika iz dj elokruga odgoj no-obrazovno ga r ada.



lI 2006.12007. ðkolskoj godina bila je tajnica DrZavnoga povjerenstva natiecania iz

hrvatskoga jezika, stogaje brinula o natjecanju na Skolsþ i Zupanijskoj razi2ite organizirala

DrZavno natjecanje Za'najbolje uõenike L poznavanju hrvatskoga iezika u Republici

Ilrvatskoj.
U sklopu struðnih usavr$avanja uðitelja i nastavnika hrvatskoga jezika odräala ie

nekoliko predavanja i radionica na Zupanijskoj, meduZupanijskoj i drZavnoj razini s temama

iz metodike: Integracija i korelac¡a jeziðnih sadràaia, Metodiðka nnzivlie, Metodiðko

oblikavanje nostøve hrvatskoga jezika, Praóenje i ocieniivanje uëenika te na

me<fuZupánijskome struönome rÈ.rp.r 
"u 

uðitelje razredne nastave Film u nastavi hrvatskoga

jezitra. Ñu ri*¿ni. skupovima zapripravnike odråala je predavanja o dvjema temama: Pisani
-radno 

struðnome ispituiMetodiëki dio programa staÈiranjø i struðnoga ispita.

Na UðiteljsËome fakultetu Sveuðili5ta J. J. Strossmayera u psijeku odräalaje 2005.

nastupno predavanje o temi Metodiðki pristupi filmu u nastavi hrvatskoga jezikø niäih razredø

o*oin, Søt, i rt"klu naslovno nastavnõ zvanje predavaöa iz podruõja humanistiðkih

znanosti, polj e filolo giia, grana kroatistika
foìt¡eaipto.-rli rtra¡ Kroatistika u slavisticl odsjek - jezikoslovlje, upisala je

Z0007200L akademske godinä i magistriralag. studenoga 2005. s temom Glagolski pridievi

sadøSnji i profuti u hrvatikom hrjiàevnom ieziku kod menlorice prof. dr. sc. S-a{e Ham.
"U 

iadu je opisala na sintalCiõkoj, tvorbenoj, morfolo5koj i morfonolo5koj razini vrstu

pridjeva koju 
-naðe 

suwemene gramátike naðelno ne navode ili navode pod nazivom

popäO¡e"¡eni prilozi i utvrdila jJrazloge normativne nijeöne prosudbe glagolskih pridjeva

sada5njih i pro5lih.
Objävila je nekoliko struðnih radova u ðasopisu za teorijska i praltiðna. pitanja 

"99,"J"
i obrazovanj a|iíoti Skola (Filozoßki fakultet Osijek): Moguénost interpretacije crtice Salica

lrøve, Ivana Canløra, Put'do timskoga rada u nastavi, Metodiðki pristupi filmu u nastavi

hrvatsktga jezika niÈih razreda osnovne Skole.

Recänzirala je metodiðki savjetnik Rutinski planirati uðinkovito pouëavati,

Wolfganga Mattesa (Naklada Ljevaþ Zagreb,2007 .)-" 
SiO¡etovala je ,ru -.ðrrnarodnom znanstvenom skupu Zlatni danci 9 - Zivot i

djeto(van¡i) Ante Gardafua, (Filozofski fakultet Osijek, 2007.), s izlaganjem Integrirani

pristup lehirnome dielu Ljubiðasti planet.
lI organizac4i Mii-nistarstva znanosti, obrazovanja i Sporta i Filozoßkoga fakulteta u

zagrebu, od-2007.iduðena je u projekt Materinski i inoieziðni hrvatski koji vodi prof. dr' sc.

zrítka lelaska (broj projekta: rrò-rfol00l-0991). U sklopu projektl provodi istraZivanje u

osnovnoj Skoli o nä"ini uvedenoj Hrvatskim nacionalnim obrazovnim standardom - Novi

poredak uðenja padeàa u 5. razredu-
SluZi se njemaðkim jezikom u govoru i pismu.

Za disertaciju je rnr. sc. Vesna Bjedov predloZila temr Metodíðkí prtstupì madoloíkím

sødriøjíma u nastøvní hrtafskoga jezika u viíím rør¡edíma osnovne íkole.

Teorijska su polazi5ta s[oznaje o metodiökim temeljima nastave hrvatskoga jezika,

poglavito metodiõkim pristupima, s osobitim obzirom na one pristupe koji u srediðte

poãornosti stavljaju uõånike,^ njihovu akfivnost, kreativnost i stvarala5tvo. Prouõavanjem

,t-ðn. literaturé, struõne i znanstvene periodike hrvatskih i inozemnih autora te dostupnih

podataka i dokumenata opisat óe se dosàdaðnje spoznaje o metodiðkim pristupima u nastavi
'hrvatskoga 

jezika, ali i promjene uvedene novim Nastavnim planom i programom za osnovnu

ikolu (MZóS, ZOOO.¡ te novija postignuóa u metodici nastave hrvatskoga iezika.
IstraZivanje óe obuhvatiii promatranje nastave na temelju öega óe se utwditi na koji se

naõin ostvaruju metodiðki pristupi u obraái, uvjeZbavanju i primjeni.morfolo5kih sadrZaja.

Usporedivanjém metodiõkih pristupa s obzirom na poloZaj i ulogu uðenik4 uöitelja, nastavnih



sadrâaja i nastavne okoline, uoöit óe se djelotvornost pojedinih pristupa u uðenju i
pouðavanju. Na temelju istraZenih metodiõkih pristupa i njihove primjene u nastavnoj praksi

utvrdit óe se modeli jezióne nastave koji pridonose unapredivanju nastave hrvatskoga jezika.

Istraåivanje je predloZene teme utemeljeno na petnaestogodi5njem radu u odgojno'

obrazovnoj struci (trinaest godina rada u nastavi hrvatskoga iezika u osnovnoj Skoli i vi5e od

dvije godine rada na savjetniðkim poslovima). Suradnja sa svim sudionicima nastavnoga

procesa (uðenicima i uöiteljima hrvatskoga jezika u pet Zupanija istoðne tkvatske) omoguóit

ðe sveobuhvatan pristup temi, zatim izravan uvid u planiranje i ostvarivanje nastave

hrvatskoga jezika s osobitim obzirom na primjenu metodiðkih pristupa. U sklopu istraåivanj4
provest óè ie anketa medu uðiteljima hrvatskoga jezika, studentima kroatistike te sveuðili5nim

profesorima metodike nastave hrvatskoga jezika. Ciljevi se istraãivanja odreduju u skladu s

ôdgojno-obrazovnim potrebama i promjenama u osnovnoSkolskoj nastavi hrvatskoga jezika u
Republici Fkvatskoj.

U istraZivanju ée se primijeniti sustavno promatranje, videosnimanje, intervjuiranje

uõenika i uðitelja, zatim anketiranje, testiranje te analiza dokumentacïe, tj. svih pisanih

materijala uporabljenih i nastalih u ostvarivanju nastave. Podatci óe se usustaviti metodama

kvalitativnoga istraZivanja te statistiðke i logiõke analize.
U skladu s navedenim ciljevima istraäivanja oðekuju se prijedlozi novih modela

jeziðne nastave koji bi pridonijeli uðinkovitijem ostvarivanju obrazovnih ishoda, a samim tim
unaprij edili nastavu hrvatskoga jezika.

Sve ðto je pristupnica pozorno usustavila u sinopsisu daje öwst temelj pretpostavci da

óe napraviti wijedan znanstveni rad. Cjelovita obrada teme nedvojbeno je vaäna za hrvatsku

znanost.

Zakliuðuiemo:
Pristupnica mr. sc. Vesna Bjedov ispunjava uvjete iz õtanka 51. Zakona o visokim
uðitiStima jer ima akademski stupanj magistra znanosti, a tema je disertacije' po naSem

miStjenju, sasvim prihvatljiva. Stoga Vijeóu predlaäemo da se mr. sc. Vesni Bjedov:

a) dopusti stjecanje dolrtorata znanosti izvan doktorskoga studija;
b) prihvati predloäena tema disertacije;
c) da disertaciju piSe pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Ane Pintarió.

Struðno povjerenstvo

u
prof Ana Pintarió

,/
L

7 L 4,9 (
dr. sc. Ivan Jurðevió

,,)."
sc.

U Osijeku 21. sdeõnja 2008.

prof. dr. sc.


