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siječanj - veljača - ožujak 2017.

Sektorski pristup HKO-a
Konzultativne radionice za predlagatelje standarda i sektorska vijeća XXI. Odgoj, obrazovanje i
sport i IX. Ekonomija i trgovina
U ožujku su u Ministarstvu znanosti i obrazovanja održane tri konzultativne radionice za predlagatelje standarda
zanimanja i standarda kvalifikacija i predstavnike nadležnih sektorskih vijeća, uz moderiranje predstavnica Ministarstva rada i mirovinskoga sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja.
U ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine, projektni tim
projekta „Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgajatelja i učitelja” Sektorskom vijeću XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predstavnicama nadležnih ministarstava predstavio je prijedloge
standarda kvalifikacija sveučilišni prvostupnik ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja i magistar primarnog obrazovanja, slijedom već prethodno predstavljenih
prijedloga standarda zanimanja.
.
U utorak, 21. ožujka 2017. godine, projektni tim projekta
„Razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i
diplomskih studijskih programa u kineziologiji” predstavio je prijedloge standarda zanimanja učitelj/nastavnik/
profesor tjelesne i zdravstvene kulture te standarda
kvalifikacije magistar kineziološke edukacije Sektorskom vijeću XXI. Odgoj, obrazovanje i sport i predstavnicama nadležnih ministarstava, dok je u dijelu konzultativne radionice u kojem su predstavljeni prijedlozi standarda zanimanja sportski menadžer i standarda kvalifikacije magistar sportskog menadžmenta sudjelovalo i Sektorsko vijeće IX. Ekonomija i trgovina.
.
Istog su dana Sektorskom vijeću IX. Ekonomija i trgovina i
predstavnicama nadležnih ministarstava predstavnici
Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u
Splitu predstavili prijedlog standarda zanimanja financijsko-računovodstveni forenzičar.
.
Konzultativne radionice održavaju se na zahtjev predlagatelja standarda, kao dio podrške koju nadležna ministarstva pružaju predlagateljima u postupku izrade i unapređenja prijedloga standarda.
Također, konzultativne radionice dio su cjelovite pripreme sektorskih vijeća za kvalitetno vrednovanje standarda
kao njihovu ključnu ulogu.

U tom smislu utjecat će na kvalitetu standarda koji će u
konačnici, slijedom pozitivnog vrednovanja, biti upisani u
Registar HKO-a. Održavanje konzultativnih radionica
omogućeno je u okviru provedbe projekta Uspostava i
upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a
(sufinanciranoga iz ESF-a).
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Kreativni ljudski potencijali
Devetnaesta sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja 2. veljače 2017. održana je 19. sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP-a).
Mr. sc. Ognjen Orel iz SRCA
predstavio je članovima NVRLJP-a
Informacijski sustav Registra
Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira koji pruža podršku procesima
predavanja i vrednovanja zahtjeva za upise u Registar, osigurava
pristup javnim podacima iz Registra i interoperabilnost s drugim
sustavima.
Mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica
ravnateljice Agencije za znanost i
visoko obrazovanje predstavila je
prijedlog novih standarda za ocjenu kvalitete visokih učilišta u
postupku reakreditacije koji će
nakon javne rasprave
i usvajanja biti primijenjeni u novom ciklusu reakreditacije.
Predsjednica NVRLJP-a prof. dr. sc. Ružica
Beljo Lučić informirala je članove o zaključcima Povjerenstva za izradu Nacrta
prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u i predložila Okvirni
program rada NVRLJP-a za 2017. g. koji je
i usvojen.
Nakon predstavljanja usvojeno je i Izvješće o radu sektorskih vijeća za 2016. g.
Dogovoreno je da se članovi NVRLJP-a
elektroničkim putem očituju na zadnji
Nacrt pravilnika o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja.
Prof. dr. sc. Blaženka Divjak predstavila je
sadržaj Okvira nacionalnog standarda
kvalifikacije za učitelje u osnovnim i srednjim školama koji je u obliku preporuke
donijelo Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje.
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Projekt „Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu Sektorskih
vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a”
Potpisan ugovor za Projekt : Osigurano 11,4 milijuna kuna

U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održana je svečanost potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za
uspostavu i upravljanje Registrom Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
Riječ je o projektu vrijednom 11,4 milijuna kuna, koji će se provoditi u sljedeće dvije godine s ciljem jačanja i daljnjeg
razvoja institucionalnih kapaciteta za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
Provedbom pojedinih aktivnosti ovoga projekta izravno se pridonosi ostvarenju ciljeva i mjera Strategije obrazovanja,
znanosti i tehnologije koji se odnosi na unaprjeđenje studijskih programa dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme i redefiniranjem kompetencija koje se njima stječu.
Na svečanom potpisivanju bili su prisutni ministar rada i mirovinskoga sustava dr. sc. Tomislav Ćorić, ravnatelj Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih g. Mile Živčić,
članovi Posebnoga stručnog povjerenstva za
provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i
tehnologije predvođeni predsjednicom prof.
dr. sc. Dijanom Vican, predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala prof.
dr. sc. Ružica Beljo Lučić, predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, sektorskih agencija te ostali predstavnici stručne javnosti, a domaćin cjelokupnoga događaja bio je ministar
znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Pavo Barišić, koji se ovom prilikom obratio nazočnima.
„Veselimo se prilici da razvojem kvalitetnih projekata nastavimo s unaprjeđenjem našeg sustava odgoja i obrazovanja. U ovome sustavu postoje prakse, odlična postignuća i pokazatelji kojima se svrstavamo u europski vrh. Međutim,
postoji potreba za boljim usklađivanjem potreba tržišta rada i obrazovanja, što je trajni
izazov obrazovne politike. Jedan od ključnih
instrumenata prilikom povezivanja obrazovanja s potrebama tržišta rada je upravo Hrvatski kvalifikacijski okvir“, istaknuo je ministar
Barišić.
Ministar Barišić zaključno je najavio i projekte
vezane uz provedbu Strategije u području
visokoga obrazovanja.
U cilju unapređenja studijskih programa dosljednom provedbom postavki bolonjske reforme i redefiniranjem kompetencija koje se
njime stječu, u ožujku 2017. godine planira se
objava otvorenoga poziva na dostavu projektnih prijedloga - Provedba Hrvatskogakvalifikacijskog okvira na razini visokog obrazovanja - čime će se osigurati 30.400.000,00 kuna
namijenjenih konzorcijima visokih učilišta i poslodavaca koji će u sklopu projekata razvijati unaprijeđene studijske programe temeljene na standardima zanimanja i standardima kvalifikacija.
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Pioniri HKO-a
Projekt Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod „OPTI-MONTI - Monter optičkih instalacija”
Modernizacija strukovnog obrazovanja kroz svjetlovodnu
tehnologiju veliki je napredak ne samo za strukovno obrazovanje nego i za tržište elektroničkih komunikacija u
Brodsko-posavskoj županiji.
Projekt
Industrijskoobrtničke škole Slavonski
Brod pod nazivom „OPTIMONTI - Monter optičkih
instalacija” vrijednosti 1,4
milijuna kuna financiran iz
Europskog socijalnog fonda
prvi je u Hrvatskoj kojim je
osposobljeno 15 nezaposlenih osoba za zanimanje
„Monter optičkih instalacija”.
Projekt je proveden s ciljem povećanja konkurentnosti
odraslih polaznika na tržištu rada, njihove mobilnost i aktivnije uloge u društvu te s ciljem uspostave sustava osiguranja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih te bolje
usklađivanje s lokalnim/regionalnim potrebama. Ovim
projektom Industrijsko-obrtnička škola ojačala je svoje
ljudske i materijalne kapacitete za pružanje obrazovne
ponude koja je relevantna za tržište rada.

Veliku ulogu u provedbi imali su i partneri Obrtničkakomora Brodsko-posavske županije i tvrtka Elbrod d.o.o.
specijalizirana za izgradnju telekomunikacijskih
mreža. Projekt odgovara
na potrebu za modernizacijom strukovnog obrazovanja, što je prepoznato
kao prioritet u strateškim
dokumentima u svrhu
unaprjeđenja
ljudskih
resursa u obrazovanju,
istraživanju i razvoju te je
osigurao povezivanje obrazovnih institucija s gospodarstvom. Unaprjeđenje metodičkih kompetencija u obrazovanju odraslih i osposobljavanje za izradu
digitalnih nastavnih materijala bile su teme kojima su unaprijeđene andragoške kompetencije nastavnika i osoblja
Industrijsko-obrtničke škole Slavonski Brod kao i radionice
za članove Povjerenstva za kvalitetu i nastavnike koji rade
u obrazovanju odraslih. Usustavljen je i praktikum optičkih
instalacija opremljen najmodernijim uređajima.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu ključnih elemenata Poziva na dostavu
projektnih prijedloga Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja.
Poziv je planiran u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“, a cilj mu je unapređenje kvalitete visokog obrazovanja primjenom HKO-a kroz razvoj i izradu alata za osiguravanje kvalitete i relevantnosti
kvalifikacija, unapređenje unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja te unapređenje relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.
Na javno savjetovanje, koje je bilo otvoreno do 23. siječnja 2017. godine, pristiglo je dvadesetak komentara na temelju kojih je pripremljeno Izvješće koje je dostupno na sljedećoj poveznici.
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Izmjene Zakona o HKO-u

Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru
U Ministarstvu znanosti i obrazovanja održan je 23. ožujka 2017. Okrugli stol o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja pokrenulo je e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO-a). E-Savjetovanje je pokrenuto u svrhu informiranja i uključivanja
zainteresirane javnosti u aktivno donošenje prijedloga Zakona, a otvoreno je u razdoblju od 30 dana, do 7. travnja
2017. godine na sljedećoj poveznici.
U sklopu savjetovanja u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja održan je 23. travnja 2017. Okrugli
stol o navedenome dokumentu na kojemu su
sudjelovali članovi Povjerenstva za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o HKO-u, članovi Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, Nacionalnog
vijeća za razvoj ljudskih potencijala, sektorskih vijeća, predstavnici Rektorskoga zbora,
Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola,
Hrvatskoga studentskog zbora, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, ministarstava,
agencija, poslodavaca, sindikata i drugi dionici.
Nakon pozdravne riječi ministra prof. dr. sc.
Pave Barišića i poziva koji je uputio sudionicima Okrugloga stola da daju
svoj doprinos konstruktivnoj i argumentiranoj raspravi koja će dovesti do
najboljih i društveno korisnih rješenja, raspravu o
predloženim rješenjima i
pridruživanju razina Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira
kvalifikacijama u visokom
obrazovanju vodio je državni tajnik u Ministarstvu
znanosti i obrazovanja doc.
dr. sc. Matko Glunčić.
S obzirom na veliki interes
studenata,
predstavnika
obrazovnih ustanova i ostalih dionika na koje se odnose predložene promjene, okrugli stol bio je prilika za iznošenje i
argumentiranje njihovih stajališta o predloženim rješenjima.
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Međunarodna perspektiva

Studijski posjet visoke delegacije Bosne i Hercegovine
U razdoblju od 28. do 30. ožujka 2017. godine Hrvatsku je posjetila visoka delegacija iz Bosne i Hercegovine sastavljena od predstavnika kantonalnih ministarstava nadležnih za obrazovanje, odnosno ministri i pomoćnici ministara te
njihovi suradnici. Posjet je organizirala Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, u suradnji s Institutom za međunarodnu suradnju Njemačkog saveza visokih narodnih škola.
U sklopu posjete, 28. ožujka 2017. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja ugostilo je visoku delegaciju iz Bosne i
Hercegovine te im pružilo detaljan uvid u mehanizme, postupke, tijela i dionike uključene u proces razvoja i primjene
HKO-a, kao i način na koji će HKO pridonijeti unapređenju obrazovnog sustava, s ciljem pružanja potpore pri daljnjem
unapređenju sustava za razvoj i provedbu Nacionalnog kvalifikacijskog okvira Bosne i Hercegovine. Na isti način pružen
im je uvid u strukturu obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na sustav obrazovanja odraslih te na
strateški i zakonodavni okvir obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj.
Sastanku su osim visoke delegacije iz Bosne i Hercegovine i predstavnica dvaju Uprava nazočili ministar Pavo Barišić i
državni tajnik Hrvoje Šlezak.
Osim Ministarstva znanosti i obrazovanja, studijski posjet je uključivao posjete svim relevantnim dionicima obrazovanja odraslih: Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Hrvatskoj obrtničkoj komori, Hrvatskoj gospodarskoj komori, ustanovama za obrazovanje odraslih i itd.

U sljedećim HKO obavijestima čitajte o:
• Objavi otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja”
• Provedbi Info dana u vezi otvorenog poziva „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja”

