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Split, 1. rujna 2022. godine 
 

NATJEČAJ ZA PRIJAVU ŠKOLA 

ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU USAVRŠAVANJA 

ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA 

 
Poštovani, 

kao aktivnost u projektu Regionalni znanstveni centar Panonske Hrvatske (RZC PAN HR), u 
sklopu poziva Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za 
osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, financiranog iz programa EGP (Europski 
gospodarski pojas) financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. – 2021 provodi se program 
usavršavanja. Upravitelj programa je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. 

Program usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima u okviru 
ovog projekta cjelovita je, strukturirana i na primjerima temeljena edukacija, a cilj joj je osiguravanje 
kompetencija za rad s darovitim učenicima, ali i izrada potrebne dokumentacije školama kako bi 
implementacija rada s darovitima bila sustavna, utemeljena i kvalitetno isplanirana.  

FInancijska sredstva za provedbu programa usavršavanja osigurana su u okviru projekta RZC 
PAN HR, što je jedinstvena prilika za besplatno stručno usavršavanje djelatnicima prijavljenih škola.  

Prijava škola za sudjelovanje u programu usavršavanja obavlja se grupno na način da svaka 

škola imenuje koordinatora projekta, koji obavlja prijavu pet djelatnika (koordinator + četiri 

djelatnika) unosom traženih podataka preko službeno objavljene poveznice. 
 

1. Opći uvjeti prijave 

Na Natječaj se mogu prijaviti osnovne škole koje imaju pet djelatnika motiviranih i spremnih 
za stjecanje novih znanja i vještina kao i primjenu naučenog u rad s potencijalno darovitim učenicima.  

 
2. Opis zaduženja škola 

Škole koje žele sudjelovati u programu dužne su: 

2.1. Imenovati koordinatora i prijaviti pet djelatnika, od kojih je barem jedan član stručne službe 
škole, po mogućnosti stručni suradnik psiholog. 

2.2.  Osigurati uključenim djelatnicima potporu u provedbi programa i uključiti aktivnosti iz 
projekta u zaduženja djelatnika. 

 
Odgojno-obrazovni djelatnici koji žele sudjelovati u programu obavezni su: 

2.3. Sudjelovati u edukaciji za rad s darovitim učenicima sa svim pripadajućim obvezama.  
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Program usavršavanja za rad s darovitim učenicima uključuje 150 sati (90 teorijske i 60 praktične), a 
provodilo bi se od rujna 2022. do siječnja 2023. godine. Po završenoj edukaciji uključene škole imale 
bi izrađenu potrebnu dokumentaciju za rad s darovitim učenicima te osposobljen Tim za darovite koji 
bi stečena znanja i vještine mogao implementirati u rad škole. 
 

3. Koristi od sudjelovanja u programu 

      Sudjelovanje u ovom programu usavršavanja  ima brojne koristi za uključene škole, njene 
djelatnike te naravno, roditelje i učenike.  
3.1. Škole koje sudjeluju u programu imat će priliku unaprijediti svoj rad u području pružanja 

potpore darovitim učenicima, poticati razvoj svojih djelatnika, kao i osigurati adekvatnu 
potporu cjelovitom razvoju svojih učenika.  

3.2. Odgojno-obrazovni djelatnici imat će osiguranu besplatnu kvalitetnu edukaciju, a koja je 
primjenjiva u njihovom svakodnevnom radu i osigurava bodove za napredovanje u zvanju kao 
i priliku za osobni rast i razvoj.  

3.3. Primjena stečenih znanja i vještina imat će pozitivan efekt na cjeloviti razvoj kako darovitih 
tako i svih ostalih učenika.  
 

4. Način prijave 

Škola prijavljuje djelatnike za sudjelovanje u programu usavršavanja putem poveznice  
https://forms.gle/FB85CcASUNue7HGu5 

 
Rok za prijavu škola je 20. rujna 2022. u 23:59, kada će poveznica za prijavu biti zatvorena. 
 

5. Odabir škola za sudjelovanje u projektu 

Odabir škola vrši se temeljem pristiglih prijava i ispunjavanja postavljenih kriterija. Planirani 
broj škola koje mogu sudjelovati u projektu je najviše 15, odnosno 75 odgojno-obrazovnih djelatnika. 
Prednost će imati škole koje prijave Timove koji uključuju stručnog suradnika, učitelje/ice i nastavnike, 
odnosno nastavnike različitih predmeta.  

Obavijest o odabranim školama bit će dostupna osam dana od završetka prijava, a edukacija 
započinje 30. rujna 2022. godine. 

 
Za dodatne informacije kontaktirajte nas na info@ci-sdz.hr 

 
Veselimo se budućoj suradnji,  

s poštovanjem                 
 Ravnatelj  

                                    
                       __________________________ 

                                                
                                                 Ivica Zelić, prof.         

 
 

  


