
 



LJETNA ŠKOLA HRVATSKOG JEZIKA, POVIJESTI I KULTURE 

 
U  srpnju 2018. održat će se u Zagrebu Ljetna škola hrvatskoga jezika, povijesti i kulture. Organizatori su: 
Hrvatsko katoličko sveučilište, Ravnateljstvo dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu i Nadbiskupijski 
pastoralni institut u Zagrebu. 
 
Škola je namijenjena potomcima naših iseljenika i drugim zainteresiranima koji žele usavršiti hrvatski jezik te 
bolje upoznati povijest i kulturu Domovine i zavičaja svojih roditelja i predaka.  
 
Program Škole sastoji se od modula hrvatskoga jezika, modula povijesti i modula kulture, a sadrži i dvije 
cjelodnevne ekskurzije. Na Školi će predavati profesori s Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i drugi stručnjaci i 
osobe iz javnoga života.  
 
Program je namijenjen mladim Hrvatima ili mladima hrvatskog podrijetla od 18 do 35 godina iz cijeloga svijeta. 
 

Program Ljetne škole hrvatskog jezika, povijesti i kulture sastoji se od tri modula: modul hrvatskog jezika i 
književnosti, modul povijesti i modul kulture. Na ljetnoj školi predavat će nastavnici  u znanstveno nastavnom 
zvanju, nastavnom i suradničkom zvanju, te stručnjaci  i osobe iz kulturnog i javnog života koji će svojim 
znanjem i kroz interaktivnu nastavu, edukativne ekskurzije i različite sadržaje nastojati omogućiti polaznicima 
da bolje razumiju hrvatsku povijesnu i kulturnu baštinu.   
 

Program se realizira kroz tri modela koji obuhvaćaju 70 nastavnih sati, od čega 25 nastavnih sati sadrži  
modul za hrvatski jezik i književnost, 25 nastavnih sati  sadrži modul za povijesti i 20 nastavnih sati sadrži 
modul za kulturu. Nastavne teme obrađivati će se sukladno interaktivnim metodama nastavnog rada koristeći 
različite medije da bi se aktivno uključilo sve sudionike u nastavni proces.  U program ulaze i dvije cjelodnevne 
ekskurzije, prva „Glagoljaštvo otoka Krka“ i druga „Hrvatsko nacionalno svetište Majke Božje Bistričke i 
Hrvatsko zagorje: Belec i Lepoglava“.  

 
1. Modul hrvatskog jezika i književnosti (25 

sati):  

 Jezične vježbe: gramatika i leksik  

 Književnost: presjek hrvatske književnosti  

 Presjek Hrvatske duhovne lirike  

 Glagoljica: povijest staroslavenskog pisma i 
slova abecede 

 
2. Modul povijesti (25 sati): 
 Presjek nacionalne i crkvene povijesti  

 Hrvatska povijest XX. Stoljeća 

 Hrvatsko iseljeništvo 

 Domovinski rat i suvremeno geopolitičko 
stanje Hrvatske 

 Hrvatski prinosi drugim kulturama 

 Starohrvatski arheološki spomenici 
 
 
 
 
Pratite nas na web stranicama i na Facebook 
stranicama :  
www.unicath.hr 
www.hip.hbk.hr  

3. Modul kulture (20 sati): 
 Hrvatska kulturna baština (narodni običaji 

pojedinog kraja; posjeta otoku Krku, 
Hrvatskom zagorju; narodni plesovi, 
pjesme, narodne nošnje, tradicijski nakit, 
tradicijska glazbala i sl.) 

 Hrvatski doprinos svjetskoj kulturnoj i 
znanstvenoj baštini  

 Hrvatska religiozna baština 

 Hrvatska likovna i glazbena kultura 

 

Po završetku škole polaznici dobivaju certifikat o 

pohađanju Škole te ECTS bodove. 

http://www.unicath.hr/
http://www.hip.hbk.hr/

