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Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti,
Odbor za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima
i
Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske
pozivaju vas na okrugli stol s temom

Predvisokoškolsko obrazovanje: Hrvatski kvalifikacijski okvir, naukovna osnova i
izobrazba nastavnika i učitelja
koji će se održati u ponedjeljak, 18. svibnja 2009. u 10.00 sati
u velikoj sjedničkoj dvorani palače Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti,
Zrinski trg 11, Zagreb
Dobrotom Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet
okrugli stol moći će se pratiti
i u videokonferencijskim dvoranama svih hrvatskih sveučilišta izvan Zagreba.
Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti organizirali su dana 26.
siječnja 2009. okrugli stol tijekom javne rasprave o prijedlogu Nacionalnog okvirnog kurikuluma.
Izlaganja i preporuke okruglog stola dostupne su na internetskoj adresi
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2008/novosti2008drugidio/NOK232ura
_final.pdf.
Razmatrajući preporuke s tog okruglog stola, Predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i
umjetnosti povjerilo je Odboru za suradnju s hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima
organizaciju novog okruglog stola i to, po mogućnosti, u suradnji sa svim hrvatskim
sveučilištima. Na sjednici Rektorskog zbora održanoj u Rijeci dana 15. travnja 2009. ta je
inicijativa podržana.
Ustanovljeno je da bi na okruglom stolu bilo poželjno raspraviti podloge za daljnji rad na
pripremi naukovne osnove (kurikula), vodeći računa o vertikalnoj i horizontalnoj povezanosti
svih elemenata obrazovnog mozaika kao i sa stajališta njegove usklañenosti s Hrvatskim
kvalifikacijskim okvirom.
O tim će temama govoriti prva tri uvodničara:
 prof. dr. sc. Slobodan Uzelac, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik
Povjerenstva za izradu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, Hrvatski kvalifikacijski okvir –
stanje i razvoj;
 dr. sc. Nevio Šetić, zastupnik u Hrvatskom saboru, predsjednik Vijeća za nacionalni
kurikulum, Prema hrvatskom nacionalnom kurikulu za obveznu školu;
 akademik Leo Budin, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Neka stajališta Hrvatske
akademije znanosti i umjetnosti o naukovnoj osnovi;
Organizatori okruglog stola ukazuju na važnost izobrazbe nastavnika i učitelja kao podloge
za unapreñivanje obrazovnih procesa u hrvatskom školskom sustavu. O izobrazbi nastavnika i
učitelja uvodna će izlaganja održati:
 akademik Slaven Barišić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Sveučilište u
Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet;
 prof. dr. sc. Jasminka Ledić, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet;
 prof. dr. sc. Ante Bežen, Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet.
U nastavku okruglog stola otvorit će se rasprava u kojoj se očekuju kraći osvrti sudionika
prisutnih u palači Akademije kao i u videokonferencijskim dvoranama diljem Hrvatske.
Zahvaljujemo što ćete se odazvati našem pozivu.
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