REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
Zagreb, 23. siječnja 2018.

PITANJA I ODGOVORI (ers.natjecaj@mzo.hr)
Javni natječaj za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme
ROK ZA SLANJE UPITA: pet (5) dana od dana objave Javnoga natječaja, 20. siječnja 2018.
ROK ZA ODGOVORE NA PITANJA: osam (8) dana od objave Javnoga natječaja, 23. siječnja 2018.

R.
br.
1.

Datum
slanja upita
16. 1. 2018.

Sadržaj upita

Odgovor

Mogu li se prijaviti na natječaj sa statusom umirovljenog Javni natječaj ne propisuje trenutačni radni status potencijalnih
profesora/učitelja s dugogodišnjim iskustvom !?
prijavitelja, već najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom
u pojedinom području, ovisno prijavljujete li se za voditelja i/ili
U mirovinu sam otišla prije nekoliko mjeseci, a radila sam na
pojedinu kategoriju/e člana Ekspertne radne skupine.
mnogim projektima, bila županijski voditelj Grada Zagreba 4
mandata, dobila niz priznanja na državnim smotrama i Dakle, na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti i osobe sa statusom
natjecanjima.
umirovljenog profesora, učitelja, nastavnika i sl. ako ispunjavaju
i ostale uvjete propisane Javnim natječajem.
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2.

16. 1. 2018.

Mogu li se studenti također prijaviti na natječaj za izbor Javni natječaj raspisan je za izbor kandidata za voditelja i
kandidata za voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje
skupine za provođenje kurikularne reforme?
kurikularne reforme.
Javnim natječajem propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati
kandidati za voditelja i pojedine kategorije članova (2 a), b), c) i
d)), a jedan od nužnih uvjeta je i desetogodišnje radno iskustvo.
Osoba koja ne zadovoljava nužni uvjet (desetogodišnje radno
iskustvo) ne može se javiti na natječaj. Prema tome, ako nije riječ
o studentu koji zadovoljava natječajne uvjete, ne može se javiti na
Javni natječaj.
Naglašavamo kako članak 12. Javnoga natječaja navodi da se, uz
izabrane članove i voditelja Ekspertne radne skupine u Ekspertnu
radnu skupinu, dodatno imenuju, uz ostalo, i predsjednik
Hrvatskoga studentskog zbora te predsjednik Vijeća
studenata veleučilišta i visokih škola.

3.

17. 1. 2018.

Zanima me da li se mogu javiti na raspisani natječaj u svojstvu
člana Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne
reforme budući da sam umirovljena profesorica u trajnom
zvanju od 1.10.2017.

Javni natječaj ne propisuje trenutačni radni status potencijalnih
prijavitelja, već najmanje desetogodišnje iskustvo stečeno radom
u pojedinom području, ovisno prijavljujete li se za voditelja i/ili
pojedinu kategoriju/e člana Ekspertne radne skupine.
Dakle, na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti i osobe sa statusom
umirovljenog profesora, učitelja, nastavnika i sl. ako ispunjavaju
i ostale uvjete propisane Javnim natječajem.
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4.

17. 1. 2018.

Zanima me mogu li kao privitak priložiti elektronički zapis iz Za pitanje br. 11. elektroničkog obrasca upitnika koje glasi
kojeg je vidljiv staž, radno mjesto i vrijeme rada u pojedinim „Unesite podatke o prethodnim zaposlenjima“ potrebno je unijeti
školama.
nužne podatke koji se odnose na naziv ustanove, radno mjesto i
razdoblje za svako prethodno zaposlenje.
Mislim da niste predvidjeli tu mogućnost, ali bi bilo
jednostavnije nego pisati svaku školu pojedinačno.
Pitanje br. 24 elektroničkog obrasca traži da priložite elektronički
zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko
Čemu inače elektronički zapis, ako ga ne možete priložiti kao
osiguranje koji ujedno služi i kao dokaz o ispunjavanju uvjeta o
potvrdu o svom dosadašnjem radu.
minimalnome desetogodišnjem iskustvu stečenom radom u
pojedinom području.

5.

18. 1. 2018.

Mzos je raspisao natječaj za izbor ekspertnih i radnih skupina za Javni natječaj raspisan je za izbor kandidata za voditelja i
izradu kurikuluma.
dvanaest članova Ekspertne radne skupine za provođenje
kurikularne reforme.
Nisam siguran je li se natječaj odnosi i na zainteresirane članove
stručne skupine za izradu kurikuluma za područje nastave fizike Javnim natječajem propisani su uvjeti koje moraju ispunjavati
u osnovnoj i srednjoj školi? Kako mogu saznati uvjete natječaja? kandidati za voditelja i pojedine kategorije članova (2 a), b), c) i
d)), dostupno na poveznici: https://mzo.hr/hr/objavljen-javniNapomena: umirovljeni sam profesor-mentor fizike. Obavljao
natjecaj-za-izbor-kandidata-za-voditelja-dvanaest-clanovasam poslove voditelja Županijskoga stručnog vijeća u Vir.podr.
ekspertne-radne-skupine-za .
i Vukovarsk.srijemskoj županiji. Sudjelovao sam u definiranju
ciljeva i zadataka nastave fizike u osnovnoj. i sred.skoli u Nadalje, Javni natječaj ne propisuje trenutačni radni status
državnoj str.skupini te u pripremi i uvođenju u HNOS-a. potencijalnih prijavitelja, već najmanje desetogodišnje iskustvo
Osposobljen sam za izradu i vrednovanje zadataka na ispitu iz stečeno radom u pojedinom području, ovisno prijavljujete li se za
fizike na državnoj maturi itd.
voditelja i/ili pojedinu kategoriju/e člana Ekspertne radne
skupine.
Molio bih Vas da me o gore navedenom obavijestite ili uputite
na adresu gdje mogu dobiti takve informacije.
Dakle, na ovaj javni natječaj mogu se prijaviti i osobe sa statusom
umirovljenog profesora učitelja, nastavnika i sl. ako ispunjavaju i
ostale uvjete propisane Javnim natječajem.
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6.

18. 1. 2018.

Želim poslati prijavu na Javni natječaj za izbor kandidata za
voditelja i dvanaest članova Ekspertne radne skupine za
provođenje kurikularne reforme. Mislim da sam kvalificiran za
to, obzirom da sam prije nekoliko godina bio u član skupine koja
je sastavljala eksperimentalni gimnazijski program koji je
MZOS odobrio (KLASA: UP/I 602-03/12-05/00038, URBROJ:
533-09-12-0004)
Da bi uopće pročitao propozicije natječaja, moram imati AAI
račun. (Napominjem da jesam u Carnetovom sustavu, budući da
u školi koristimo e-dnevnik.) U Uputama za prijavitelje stoji
kako svi zaposlenici u sustavu odgoja i obrazovanja te znanosti
imaju otvoren navedeni korisnički račun. Ja ga očito nemam, jer
mi korisničko ime i lozinka za pristup Carnet ne vrijedi u ovom
slučaju.

Ako ste zaposlenik osnovne ili srednje škole, tada se na Javni
natječaj prijavljujete s AAI@Edu.Hr podacima koje ste već dobili
u svojoj školi. Upisujete korisničko ime oblika
ime.prezime@skole.hr te pripadajuću lozinku.
Ako još uvijek zbog nekog razloga nemate navedeni korisnički
račun, molimo da se za otvaranje istog obratite administratoru
imenika u svojoj školi.
Popis imenovanih administratora na ustanovama dostupan je na
https://helpdesk.carnet.hr/huso/index.php?a=AI.

Ideja prijave na Javni natječaj preko elektroničkog obrasca
temeljena je na želji za pojednostavljenjem administrativnih
procedura i olakšanjem pristupa svim zainteresiranim
prijaviteljima. U elektroničkom obrascu traže se podaci kojima se
dokazuje ispunjavanje minimalnih uvjeta i dodatnih kriterija
Da ne duljim: želio bih negdje vidjeti tih 29 pitanja jer bi mi
propisanih Javnim natječajem.
jedan pogled bio dovoljan da znam isplati li se uopće poduzimati
sve potrebne korake, da ne gubim vrijeme. Medjutim, iz nekog
razloga vi ste sve to zakomplicirali.
Ne razumijem zbog čega jednostavno nije moguće preuzeti
upitnik u pdf formatu, nego je nužno prolaziti kroz sve ove
administrativne prepreke koje se progresivno gomilaju iz godine
u godinu. Da bi mogao nešto uopće vidjeti (a nekmoli poslati
prijavu), potrebno je prethodno učiniti korake X i Y. Da bi se
moglo učiniti te korake prethodno je potrebno par registracija,
dozvola, skidanja dokumenata s uputama za upute i ne znam što
sve ne. Čemu sve to, tko to smišlja i zašto? Neka mi se oprosti
na ironiji, ali ne bi me čudilo da se za pristup obavijestima o
budućim javnim natječajima treba davati sken mrežnice ili krv.
7.

18. 1. 2018.

Molim vas odgovore na nekoliko pitanja u vezi natječaja:
1) Jesu li izrađeni kriteriji i načela formiranja ERS-a, predviđeni
Strategijom?

1) Jesu li izrađeni kriteriji i načela formiranja ERS-a, predviđeni
Strategijom?
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U Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, Mjera 2.1.1. Posebno stručno povjerenstvo utvrdilo je na Drugoj sjednici,
stoji da će se prije raspisivanja natječaja izradiiti kriterji i načela održanoj 11. siječnja 2018., kriterije i načela formiranja ERS-a
formiranja ERS-a. Biste li bili ljubazni poslati mi izrađene koji su zatim ugrađeni u Javni natječaj.
kriterije i načela?
Načela:
2) Koji su kriteriji za vrednovanja, kao i za dodatna
- uključivosti (različita znanstvena i stručna područja,
vrednovanja?
stručnjaci iz cijele obrazovne vertikale, znanstvenici te
Na par mjesta u natječaju stoji:
predstavnici mladih)
"Dodatno se vrednuje izbor u zvanje mentora, odnosno savjetnika.
…

stručnosti (definirani jasni minimalni, kao i dodatni kriteriji)

Dodatno se vrednuje iskustvo u metodici nastave (publicirani radovi i nositeljstvo kolegija metodike nastavnoga predmeta).

izvrsnosti (dodatni kriteriji u svih članova te dodatni zahtjevi
za kandidate za voditelja).

transparentnosti (način prijave i način objave podataka o
kandidatima)

…

Kriteriji su dani u samom natječaju, kao i u elektroničkome
Dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja razvoja prijavnom obrascu koji kandidati popunjavaju.
kurikuluma.
2) Koji su kriteriji za vrednovanja, kao i za dodatna vrednovanja?
Svi kandidati moraju ispunjavati minimalne uvjete iz natječaja, a
Dodatno se vrednuju znanstveni radovi iz područja pedagogije, dodatni kriteriji, koji su također propisani natječajem, služe kako
bi se kandidate moglo vrednovati. PSP trenutno usuglašava
odgoja i obrazovanja i metodike."
postupak vrednovanja i odlučivanja koji će uključivati
Sudeći po formulaciji ovih rečenica izgleda da već imate kvantitativnu i kvalitativnu analizu prijavljenih kandidata koji
razrađene kriterije za vrednovanje. Možete li te kriteriji objaviti ispunjavaju minimalne uvjete iz natječaja.
unaprijed, tako da se izbjegnu eventualni nesporazumi nakon
3) Koji je razlog uvrštavanja dodatnih članova ERS-a?
provedenog vrednovanja.
...

S obzirom da eksplicitno spominjete “Dodatno se vrednuje …” Studenti su predloženi kao članovi Ekspertne radne skupine zbog
možete li pojasniti kako će se točno to dodatno vrednovanje toga što postoji političko suglasje svih stranaka da mladi ljudi
trebaju biti uključeni u kreiranje promjena u obrazovanju.
provesti?
Postignuto suglasje formalizirano je odlukom PSP-a.
3) Koji je razlog uvrštavanja dodatnih članova ERS-a?
Molim vas argumente za sve četiri dodatna člana.

Uvrštavanje stručnjaka iz Ureda predsjednika Vlade RH i MZOa u ERS temelji se na sljedećim činjenicama. Prema Strategiji, cilj
2. Povesti cjelovitu kurikularnu reformu ima: 6 podciljeva i 44
mjere. Od navedene 44 mjere MZO je nadležan, dakle odgovoran,
za 42 mjere. S druge strane PSP je osnovan pri Uredu
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predsjednika Vlade RH i zadužen je za praćenje i osiguranje
provedbe Strategije i njezino usklađivanje s drugim strateškim
4) Koji je predviđeni profil stručnjaka iz Ureda predsjednika i
dokumentima te koordiniranje svih dionika u provedbi Strategije.
MZO-a?
Budući da je uloga MZO-a ključna u provedbi cilja 2. Povesti
cjelovitu kurikularnu reformu, a uloga PSP-a u provedbi
Strategije te s obzirom na to da Ured predsjednika Vlade RH i
MZO-a predstavljaju izvršnu vlast, kao provedbena tijela trebaju
sudjelovati i u pripremi i u planiranju potrebnih resursa. Time će
ujedno biti olakšano stupanje u kontakt s Vladom RH i MZO-om
onih tijela i ustanova koje sudjeluju u provedbi Strategije u smislu
osiguravanja potrebne stručne, pravne i svake druge potpore.
4) Koji je predviđeni profil stručnjaka iz Ureda predsjednika i
MZO-a?
Ured predsjednika Vlade RH i MZO predložit će stručnjake s
višegodišnjim radnim iskustvom u oblikovanju odgojnoobrazovne politike i/ili stručnjake koji udovoljavaju uvjetima
natječaja za članove ERS-a.
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