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Prva obavijest 

Globalizacija i multikulturalizam utječu na suvremeno obrazovanje. Globalizaciju shvaćamo kao 

širenje, produbljivanje i ubrzavanje svjetske međuovisnosti u svim aspektima modernog društvenog 

života. Suvremeno društvo obilježeno je ubrzanim promjenama, a potrebe takvoga društva nastoje se 

zadovoljiti sustavima i formalnog i neformalnog obrazovanja. Tehnološki razvitak, razvoj 

komunikacijskih sustava, migracije te fleksibilnije tržište rada zahtijeva obrazovni sustav koji može 

pratiti suvremene globalne procese, ali s druge strane škole su glavno mjesto gdje se povijest i tradicija 

određene kulture prenose s jednog naraštaja na drugi. Drugim riječima, društvo nastoji biti u skladu sa 

suvremenim globalnim promjenama, ali i očuvati kulturnu i prirodnu baštinu svoga kraja. Škole 

poučavaju i neformalna znanja pojedine kulture te su glavno mjesto poučavanja o kulturnim 

vrijednostima. Iako ova tema u sebi sadrži dva naizgled suprotna pola, oni se i pomiruju jer globalizacija 

osim što pretendira na nadnacionalno otvara i nove mogućnosti i motivaciju za nacionalne teme, lokalne 

kulturne ekonomije i identitete. Ona utječe na ponovno oživljavanje lokalnih oblika kulturnog identiteta 

i stvaranje suživota unutar regionalnih, kulturnih i religijskih razlika. Globalni kontekst predstavlja 

temeljno drugačiju vrstu izazova za obrazovanje nego što je to predstavljao prosvjetiteljski okvir. 

Obrazovanje u globalizaciji je kompleksnije, generirano je različitim mehanizmima globalizacije u 

političkoj, gospodarskoj i socijalnoj sferi i kao takvo suočava nas s potrebom za novim znanjima i 

razvojem individualnih i institucijskih kompetencija kao glavnih čimbenika razvoja društva i pojedinca.    

Cilj je ovoga znanstveno-stručnog skupa promišljati o balansu ova dva pola – globalizaciji i očuvanju 

baštine, koje mora zadovoljiti suvremena škola. Temu želimo propitivati interdisciplinarno sa stajališta 

oba polariteta ili sa stajališta samo jednoga tematskog pola. Stoga su dobrodošli znanstveni i stručni 

radovi iz različitih znanstvenih i umjetničkih područja i polja, kao i radovi iz odgojno-obrazovne prakse 

koji svjedoče o globalnim procesima u našim razredima i školama i/ili očuvanju prirodne i kulturne 

baštine nekoga kraja.  

Skup će se organizirati u skladu s epidemiološkim mjerama.  

 



Prijava 

Za prijavu izlaganja potrebno je dostaviti naslov izlaganja, sažetak izlaganja od najmanje 200 do najviše 

300 riječi te ključne riječi (5). Naslov, sažetak i ključne riječi potrebno je priložiti na hrvatskom i 

engleskom jeziku.  

Sažetak treba sadržavati istraživački problem o kojem će biti riječi u izlaganju, teorijski okvir, vezu s 

prethodnim istraživanjima navedenog problema, hipotezu(e) te metodologiju koja je korištena u 

istraživanju. Trebaju biti naznačeni najvažniji rezultati istraživanja i potencijalni znanstveno-stručni 

doprinos izlaganja. Po završetku recenzentskog postupka sažetaka bit će objavljena knjiga prihvaćenih 

sažetaka, koja će biti dostupna na mrežnim stranicama Odjela za nastavničke studije u Gospiću.  

Sažetke je potrebno poslati u priloženom obrascu do 15. siječnja 2021. godine na adresu: dani-

sas@unizd.hr.  

Obavijesti o prihvaćanju sažetaka autori će dobiti do 1. veljače 2021. godine.  

Objavljivanje radova  

Izlagači će imati priliku objaviti radove sa skupa u zborniku radova ukoliko radovi ostvare pozitivne 

recenzije. Zbornik će biti objavljen nakon znanstvenoga skupa, a upute autorima dat će se u nekoj od 

idućih obavijesti.   

Kotizacija:  

Kotizacija za skup u iznosu od 400,00 HRK uplaćuje se korištenjem webshopa na konferencijskoj 

stranici Sveučilišta u Zadru. 

Rok za uplatu kotizacije je 1. ožujka 2021. godine.  

Programski odbor:  

Anela Nikčević-Milković (predsjednica), Sveučilište u Zadru, Sanja Vrcić-Mataija, Sveučilište u Zadru, 

Ana Vivoda, Sveučilište u Zadru, Jadranka Brkić-Vejmelka, Sveučilište u Zadru, Jasminka Brala-

Mudrovčić, Sveučilište u Zadru, Katica Balenović, Sveučilište u Zadru, Josip Miletić, Sveučilište u 

Zadru, Danijela Birt, Sveučilište u Zadru, Ivica Vigato, Sveučilište u Zadru, Marijana Tomić, Sveučilište 

u Zadru, Elvi Piršl, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Matjaž Duh, Univerza v Mariboru, Slovenija, 

Adnan Čirgić, Fakultet za crnogorski jezik i književnost s Cetinja, Crna Gora, Nikolay Popov, Sofia 

University St. Kliment Ohridski, Bugarska. 

Organizacijski odbor:  

Jasminka Brala-Mudrovčić (predsjednica), Sveučilište u Zadru, Sanja Vrcić-Mataija, Sveučilište u 

Zadru, Ana Vivoda, Sveučilište u Zadru, Jadranka Brkić-Vejmelka, Sveučilište u Zadru, Anela 

Nikčević-Milković, Sveučilište u Zadru, Katica Balenović, Sveučilište u Zadru, Ines Cvitković-

Kalanjoš, Sveučilište u Zadru, Denis Jurković, Sveučilište u Zadru, Marina Franić Šimunić, Sveučilište 

u Zadru, Maja Gržan (studentica), Sveučilište u Zadru. 

 

U očekivanju vašeg odaziva našem znanstveno-stručnom skupu, srdačno vas pozdravljamo! 

 

Predsjednica Programskog odbora:                                  Predsjednica Organizacijskog odbora: 

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković                               doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić 

 

Tajnik Organizacijskog odbora: 

Denis Jurković, mag. paed. et mag. edu. philo.                                                                             
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