
1 

 

 

 

NACIONALNO VIJEĆE ZA RAZVOJ LJUDSKIH 

POTENCIJALA 

 

OZNAKA: NVRLJP-00001-15-0052 

Zagreb,  17. studenoga 2015.  

 

 

ZAPISNIK 

s Desete sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala 

održane 18. rujna 2015. g. u prostorijama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS)  

s početkom u 13.00 sati 

 

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Nacionalnog vijeća: Ružica Beljo Lučić, Ana Tecilazić 

Goršić, Mirjana Zećirević, Željko Stipić, Mirjana Šlat, Ninoslav Šćukanec, Stankica Vrban, Duško 

Pavletić, Berislav Božanović, Žarko Bošnjak, Ivan Šutalo, Emita Blagdan i Nataša Novaković1. 

Članovi Nacionalnog vijeća koji su se ispričali zbog izostanka sa sjednice: Mirela Lekić, Robert 

Kopal, Radomir Delić, Ana Miličević Pezelj i Blaženka Divjak.  

Osim članova Nacionalnog vijeća sjednici su prisustvovali: Boris Jokić (IDI), Loredana Maravić 

(MZOS), Sanja Süto (MZOS) i Saša Čvrljak (MZOS). 

 

Dnevni red: 

 

1. Predstavljanje i rasprava o Cjelovitoj kurikularnoj reformi  

 

Ad 1.  

Voditelj Ekspertne radne skupine za provedbu Cjelovite kurikularne reforme dr. sc. Boris Jokić 

upoznao je članove Vijeća s osnovnim smjernicama Reforme koja predviđa kurikularne i strukturne 

promjene odgojno-obrazovnog sustava u skladu sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije, 

kako bi se ostvario kvalitativni pomak hrvatskog obrazovanja. 

U rad na kurikularnoj reformi uključeno je više od 400 stručnjaka iz škola, vrtića, s visokih učilišta, 

instituta, agencija, privatnoga sektora i državne uprave, a očekuje se i snažna potpora akademske 

zajednice. Riječ je o značajnoj promjeni, utemeljenoj na znanstvenim spoznajama, najboljim svjetskim 

iskustvima, ali i hrvatskoj tradiciji, čiji je cilj osigurati kvalitetno obrazovanje koje će polaznicima 

omogućiti da ostvare vlastite potencijale, osposobe se za nastavak obrazovanja, rad i cjeloživotno 

učenje. Dr. sc. Jokić je naglasio da je obrazovanje tema od nacionalne važnosti i iznad svakog 

političkog i partikularnog interesa, oko koje bismo trebali postići konsenzus. 

Članovi NVRLJP-a podržali su i pohvalili rad i entuzijazam Ekspertne radne skupine, kao i svih 

stručnjaka koji rade na ovom velikom i važnom nacionalnom projektu. U raspravi koja je uslijedila 

                                                 
1 Nataša Novaković je predložena umjesto Davora Majetića kao nova predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca 

temeljem zaprimljenog osobnog zahtjeva za razrješenjem dužnosti gospodina Majetića. Izmjena Odluke o 

imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala je u tijeku.  
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izražene su dvojbe u vezi s izradom i vrednovanjem općeobrazovnih sadržaja u strukovnom 

obrazovanju i osposobljavanju, odnosno činjenice da Cjelovita kurikularna reforma predviđa drugačiji 

način izrade općeobrazovnih sadržaja od Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO-a).  

Zaključeno je da treba povećati međusobnu informiranost i u daljnjoj suradnji pokušati u kurikularnu 

reformu implementirati HKO kao alat koji će osigurati standarde i procedure te trajno osiguravanje 

kvalitete. NVRLJP će, sukladno svojoj ulozi središnjeg strateškog tijela RH za provedbu HKO-a, 

vrednovanje i povezivanje politika obrazovanja i zapošljavanja,  izraditi preporuke o modelu primjene 

HKO-a za različite razine obrazovanja koje su obuhvaćene kurikularnom reformom. S tim ciljem, 

dogovoreno je da članovi Vijeća do sljedeće sjednice, koja će se održati 16. listopada 2015., dostave 

svoje komentare na sva tri dokumenta koja su dobili uoči 9. sjednice: nacrte preporuka o modelu 

primjene HKO-a u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, o primjeni HKO-a u području 

visokoga obrazovanja i primjeni HKO-a u području obrazovanja odraslih.  

Sjednica je završila u 15:50 h. 

 

 

 

 

 

Zapisnik sastavila:               Zapisnik odobrila: 

 

 

Sanja Süto, v. r.               prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, v. r.  

                   predsjednica Nacionalnog vijeća 

 


