
EDUKACIJA O EUROPSKOJ UNIJI

POZIV NA SUDJELOVANJE
U SEMINARU STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Forum za slobodu odgoja poziva odgojno-obrazovne djelatnice i djelatnike osnovnih i 
srednjih škola Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske i Brodsko-
posavske županije na prijavu za sudjelovanje u seminaru stručnog usavršavanja “Edukacija 
o Europskoj uniji”.
Raspored seminara po županijama nalazi se u daljnjem tekstu poziva.
Sudjelovanje u seminarima je za sve izabrane polaznike besplatno.
Voditelj seminara je Mario Bajkuša, prof.
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EDUKACIJA O EUROPSKOJ UNIJI
Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije 
građani Hrvatske postali su i građani Europske 
unije.

Europska unija nisu samo euro ili sredstva iz 
fondova Europske unije. Europska unija, kako 
piše u ugovorima, jest i unija vrijednosti koje 
su zajedničke svim državama članicama i koje 
promiču u odnosima s trećim zemljama. Iako nam 
se to možda ne čini, ali Europsku uniju i njezine 
zakone svakodnevno osjećamo, a posebno ih 
osjećamo ako putujemo izvan Hrvatske.

Ova edukacija informira učitelje o bitnim 
aspektima Europske unije, oprema ih znanjem 
i predlaže im zanimljive radionice koje mogu 
provoditi u školi kako bi učenicima približili 

načine i područja rada Europske unije i kako ona 
utječe na naše živote.

Edukacije se snažno naslanja na temeljne 
pojmove građanskog odgoja i obrazovanja, potiče 
na istraživanje i analiziranje, zahtijeva kritičko 
promišljanje i zauzimanje stava o određenim 
pitanjma.

Poseban naglasak edukacije je na obrazovnim 
politikama Europske unije te načinima kako 
učitelji i škole mogu sudjelovati i koristiti različite 
prilike koje se provode unutar tih politika.

Tema Europske unije može se povezati s 
predmetom “Povijest”, ali i svim drugim 
društvenim predmetima.

OPIS EDUKACIJE
vrsta edukacije:

seminar stručnog usavršavanja

vrsta potvrde:
potvrda o stručnom usavršavanju

broj sati:
16 sati

dinamika održavanja:
seminar u trajanju od jednog i pol dana

uvjeti za sudjelovanje:
nema posebnih uvjeta

obveze polaznika:
• sudjelovanje na cjelokupnom seminaru 

(tolerira se izostanak s najviše 20% 
seminara)

• dostavljena jedna nastavna priprema 
(domaća zadaća) u roku od tri mjeseca od 
dana održavanja seminara

kurikulum edukacije:
Kurikulum seminara stručnog usavršavanja 
“Edukacija o Europskoj uniji” može se preuzeti s 
ove poveznice.

VODITELJ SEMINARA
Mario Bajkuša je 
profesor sociologije 
i hrvatske kulture, a 
trenutno je zaposlen 
kao direktor razvoja i 
programa u Forumu za 
slobodu odgoja. 

Voditelj je programa 
“Demokratizacija škola”, 
provedbu programa 

i koordinaciju volontera, provedbu programa 
stipendija kao i razvoj novih programa.

Član je nacionalnih i međunarodnih radnih 
skupina i odbora koji se tiču obrazovanja.

U dva mandata je bio predsjednik međunarodne 
organizacije “Network of Education Policy 
Centers”.

Trener je u nekoliko programa i ima veliko 
iskustvo u provedbi seminara u području 
građanskog odgoja i obrazovanja, komunikacije 
i upravljanja projektima kako za učitelje tako i za 
mlade.



SEMINARI STRUČNOG USAVRŠAVANJA
Vrijeme održavanja

Seminari će se održavati prema sljedećem 
rasporedu:

- 10. i 11. listopada u Osijeku za odgojno-
obrazovne djelatnike Osječko-baranjske 
županije,

- 12. i 13. listopada u Vinkovcima za 
odgojno-obrazovne djelatnike Vukovarsko-
srijemske županije,

- 7. i 8. studenog u Požegi za odgojno-
obrazovne djelatnike Požeško-slavonske 
županije,

- 9. i 10. studenog u Slavonskom Brodu 
za odgojno-obrazovne djelatnika Brodsko-
posavske županije.

Detaljan vremenik svakog seminara bit će 
dostavljen polaznicima .

Mjesto održavanja
Pozivaju se škole iz Osijeka, Vinkovaca, 
Požege i Slavonskog Broda koje bi htjele 
ugositi seminar da se Uredu Foruma za 
slobodu odgoja.

Za škole koje koje se odluče biti domaćini 
seminara bit će osigurana dva mjesta u 
seminarskoj skupini. 

Kotizacija
Za izabrane polaznike seminar je besplatan.

Način prijave
Ispunjenu prijavnicu je potrebno dostaviti 
do 28. rujna 2018. elektroničkom poštom 
na adresu vkozic@fso.hr ili faksom na broj 
01/5579-997.

Izbor polaznika
U svakoj seminarskoj skupini predviđeno je 
25 mjesta za polanike.

Ako za pojedinu seminarsku skupinu bude 
više od 25 prijava prednost će imati:

• oni koji do sada nisu sudjelovali u 
edukacijama Foruma za slobodu odgoja,

• oni koji rade u strukovnim školama,

• oni koji intenzivnije rade ili planiraju 
raditi na provedbi građanskog odgoja i 
obrazovanja.

Dodatne informacije
Dodatne informacije o seminarima mogu se 
dobiti na mbajkusa@fso.hr ili telefonski na 
01/4663-503.

KONFERENCIJA I STUDIJSKI POSJET
Ured za vezu Europskog parlamenta organizirat 
će 26. listopada 2018. godine okrugli stol u 
Vukovaru na temu “Europska unija u mom kraju: 
kvaliteta života i socijalna politika”.

Istog dana organizirat će se i studijski posjet 
školi koja sudjeluje u programu “Škola 
ambasador Europskog parlamenta”.

Sudjelovanje na okruglom stolu i studijskom 
putovanju nije obavezno, ali se potiču 
svi izabrani polaznici da sudjeluju u ovim 
događanjima.

Za dio polaznika bit će osigurano pokrivanje 
putnih troškova o čemu će izabrani polaznici biti 
obaviješteni krajem rujna.

Za sudjelovanje u ova dva događaja polaznicima 
će biti izdana dodatna potvrda o sudjelovanju.

LOGISTIČKE INFORMACIJE

PROČITAJTE OPĆE UVJETE SUDJELOVANJA U EDUKACIJAMA I IZJAVU O PRIVATNOSTI


