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Posebno stručno povjerenstvo za provedbu 

Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije 
 
i 
 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
 

Pozivaju vas 
 
na savjetovanje o inicijalnom i kontinuiranom obrazovanju nastavnika koje će se održati u utorak 2. 
lipnja 2015. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4), u dv. 230 
s početkom u 12.00 sati. 
 
Savjetovanje se provodi u svrhu provedbe Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije u dijelu koji 
se odnosi na unaprjeđenje predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama. Strategija u poglavlju 
Rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, u cilju 4. Podići kvalitetu 
rada i društvenog ugleda učitelja, u podciljevima 4.1. Profesionalizacija učiteljskog zanimanja i 4.2. 
Funkcionalno i strukturno unaprjeđenje sustava inicijalnog obrazovanja učitelja predviđa niz mjera 
kojima je svrha osigurati kvalitetno inicijalno i kontinuirano obrazovanje učitelja/nastavnika. 
Provedba tih mjera nužna je za provođenje cjelovite kurikularne reforme predviđene Strategijom, a na 
kojoj je rad već započeo. 
 
Ovo je savjetovanje zamišljeno kao razmjena ideja o tome kako unaprijediti sustav obrazovanja 
nastavnika i kao prilika za upoznavanje nastavničkih fakulteta s provedbom Strategije obrazovanja, 
znanosti i tehnologije. Kvalitetno obrazovani nastavnici, koji se kroz svoj radni vijek stručno 
usavršavaju i profesionalno razvijaju, temelj su uspješnog odgoja i obrazovanja. Zbog toga je nužna 
bolja povezanost nastavničkih fakulteta i njihova suradnja na unaprjeđenju obrazovanja nastavnika. 
Ovo bi savjetovanje trebalo biti prvi korak u toj suradnji. 
 
Na savjetovanje su pozvani čelnici ustanova na kojima se izvode studijski programi obrazovanja 
nastavnika, kao i pročelnici odjela na integriranim sveučilištima. Ukoliko netko od pozvanih nije u 
prilici doći, molimo da savjetovanju prisustvuje netko od nastavnika odgovornih ili izravno uključenih 
u nastavničke programe. 
 
Molimo vas da svoj dolazak potvrdite izv. prof. dr. sc. Vesni Kovač, voditeljici Centra za obrazovanje 
nastavnika na Filozofskom fakultetu u Rijeci do 29. svibnja 2015. godine na e-mail adresu 
vkovac@ffri.hr. 
 
Radujemo se skorom susretu i zanimljivim razgovorima. 
 
 
Prof. dr. sc. Neven Budak    izv. prof. dr. sc. Predrag Šustar 
Predsjednik Posebnog stručnog povjerenstva  Dekan Filozofskoga fakulteta 
za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti  Sveučilišta u Rijeci 
i tehnologije 


