HRVATSKI SABOR
KLASA: 021-12/17-18/150
URBROJ: 65-17-02
Zagreb, 13. travnja 2017.

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
gospodinu
prof. dr. sc. Pavi Barišiću, ministru

U prilogu dostavljam zastupničko pitanje Bojana Glavaševića, zastupnika u
Hrvatskom saboru, postavljeno sukladno članku 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Molim odgovorite na postavljeno zastupničko pitanje, sukladno odredbi članka
142. stavka i. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u roku od 30 dana od dana kada je pitanje
dostavljeno.

PREDSJEDNIK

Bozo Petrov

Na znanje:
- Vladi Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR
Bojan Glavašević, zastupnik
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PREDSJEDNIKU HRVATSKOG SABORA

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Petrov,
Molim Vas da temeljem čl. 140. Poslovnika Hrvatskog sabora proslijedite moje zastupničko
pitanje, koje se nalazi u privitku ovoga dopisa, ministru znanosti i obrazovanja Republike
Hrvatske, gospodinu Pavi Barišiću.

S poštovanjem,

HRVATSKI SABOR
Bojan Glavašević, zastupnik

Zagreb, 12. travnja 2017. godine

MINISTAR ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
REPUBLIKE HRVATSKE
gospodin Pavo Barišić

Predmet:

Zastupničko pitanje

Poštovani gospodine Barišiću,
Nedavno je na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen natječaj za izbor
Ekspertne radne skupine za provedbu kurikularne reforme.
Molim Vas da mi dostavite odgovor na sljedeća zastupnička pitanja:
1. ) Sukladno Pravilniku o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (NN 28/2017, objavljeno
7. ožujka 2017.), čl. 36., područje obrazovnih znanosti prepoznato je kao meritorno za
odgoj i obrazovanje. U tekstu natječaja za ERS, međutim, obrazovne znanosti nigdje
se ne spominju. Zbog čega su stručnjakinje i stručnjaci iz tog područja diskriminirani
u odnosu na kolegice i kolege iz područja pedagogije, psihologije i metodike, osobito
uzimajući u obzir činjenicu da, primjerice, psihologija nije isključivo vezana za odgoj
i obrazovanje?
2. ) Zbog čega u tekstu natječaja nije naveden opis posla onoga što bi ekspertna radna
skupina trebala raditi?
3. ) Zbog čega u tekstu natječaja nisu navedeni rokovi za provedbu cjelovite kurikularne
reforme, kao niti vremenski na koje se članovi biraju?
4. ) U tekstu natječaja, čl. 6., piše kako će Ministarstvo, citiram, „5 odabranim
kandidatima potpisati odgovarajući u g o v o r Iz navedenog nije, međutim, razvidno
hoće li članice i članovi ERS primati novčanu naknadu za svoj angažman. Molim Vas
da to pojasnite.
5. ) U tekstu natječaja navodi se kako jedan član ERS mora biti izabran iz reda zaposlenika
Ministarstva znanosti i obrazovanja, te ujedno dozvoljava mogućnost da ta osoba bude
voditelj/ica ERS. Kurikulama reforma zamišljena je kao neovisan proces koji se treba

odvijati u prostoru sigurnom i zaštićenom od političkog utjecaja, no ovaj uvjet u
natječaju za izbor ERS očigledno narušava taj koncept. Kako opravdavate ovu
činjenicu?
6.) U tekstu natječaja za izbor ERS, kao jedan od kriterija za izbor voditelja ERS navode
se „izrazite komunikacijske vještine44. Kako namjeravate operacionalizirati taj kriterij?
Kako ga namjeravate objektivno testirati, evaluirati i procijeniti?

S poštovanjem,

