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JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA
za sudjelovanje u pilot projektu
e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola
1. Predmet i cilj javnog poziva: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavljuje
Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje osnovnih i srednjih škola u pilot projektu "e-Škole:
Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola". Predmet i cilj poziva je odabir 140 škola koje
će se u razdoblju između 2015-2017 uključiti u sve projektne aktivnosti pilot projekta e-Škole.
2. Cilj pilot projekta e-Škole: Cilj pilot projekta je uspostaviti sustav kojim će se podići razina
digitalne zrelosti hrvatskih škola, kroz razvoj digitalnih kompetencija nastavnog i
nenastavnog osoblja, razvoj digitalnog sadržaja, opremanje škola IKT opremom, provedbu
potrebnih infrastrukturnih radova vezanih za pristup Internetu te kroz razvoj usluga za
transparentno poslovanje škola i kvalitetno upravljanje nastavnim procesom. Pilot projekt
poslužit će za testiranje organizacijskih, tehnoloških i obrazovnih pretpostavki uvođenja IKT-a
u obrazovne procese, stoga će škole uključene u pilot projekt biti u prilici prilagoditi načine
učenja i poučavanja novom informatiziranom okolišu s ciljem uporabe suvremenih metoda i
alata u nastavi, kao i lakšeg praćenja napredovanja učenika. Pilot projekt će se provoditi na
140 osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj od 2015. godine do 2017. godine. Više
informacija o pilot projektu dostupno je na mrežnoj stranici http://www.carnet.hr/e-skole.
3. Korisnici pilot projekta: Korisnici projekta su osnovne i srednje škole 1 na području Republike
Hrvatske koje će biti odabrane putem Javnog poziva. Ovim pozivom odabire se 140 škola iz
cijele Hrvatske.
4. Opći uvjeti: Škole kandidati koje iskazuju interes za sudjelovanjem u pilot projektu pri
javljanju na Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete.
a) Škole osnovane u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
(Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13);
b) Škole moraju imati službenu podršku osnivača za sudjelovanje u projektu dokazanu
ovjerenim Pismom namjere.
5. Dokumentacija za iskaz interesa s uputama za popunjavanje nalazi se na mrežnoj stranici:
http://www.skole.hr/e-skole/prijava, a sadrži obvezujuće izjave o iskazu interesa:


Elektronički obrazac koji popunjava ravnatelj/ica škole;

1

Škole čiji su osnivači druge pravne ili fizičke osobe mogu se prijaviti na Javni poziv s ograničenim opsegom
sudjelovanja u pilot projektu. Kako je zacrtano planom pilot projekta, njihovo je sudjelovanje u projektu
ograničeno na stručno usavršavanje i korištenje razvijenih usluga sadržaja, a ne uključuje investiciju u
mrežnu i računalnu infrastrukturu i opremu.

Javni poziv za iskaz interesa, 17.12.2014.

2/4

Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Josipa Marohnića 5, 10000 Zagreb, Hrvatska




Iskaz interesa škole koje svojim potpisom i pečatom škole ovjerava ravnatelj/ica škole;
Pismo namjere osnivača koje svojim je potpisom i pečatom ovjerava ovlaštena osoba
osnivača.
Iskaz interesa i Pismo namjere potrebno je ispisati, potpisati, ovjeriti i dodati elektroničkom
obrasu.
6. Kriteriji odabira su detaljno su raspisani u dokumentu Nužni uvjeti i kriteriji odabira škola za
sudjelovanje u pilot projektu e-Škole kojemu se može pristupiti na mrežnoj stranici
http://www.skole.hr/e-skole/prijava. Osnovni kriteriji su:
a) Podrška osnivača
b) Mogućnost izvođenja nastave prirodoslovno-matematičke i tehničke grupe predmeta
(matematika, fizika, biologija, kemija)
c) Mogućnost adekvatne povezanosti na CARNetovu mrežu
d) Načelo reprezentativnosti
e) Prijedloga plana rada škole u pilot projektu e-Škole
7. Izjava o iskazu interesa, te pismo namjere iz točke 4. potrebno je postaviti u elektroničkom
obrascu na mrežnoj stranici http://www.skole.hr/e-skole/prijava, te naknadno poslati poštom
na adresu: Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Zagreb, Josipa Marohnića 5, s
napomenom: "Pilot projekt e-Škole, iskaz interesa". Pristup elektroničkom obrascu za prijavu
ima samo ravnatelj/ica škole ili vršitelj/ica dužnosti.
8. Obveze i učinak na odabrane škole: Od škola odabranih za uključivanje u Pilot projekt
očekuje se visoka predanost projektu, spremnost nastavnog i nenastavnog osoblja na trajno
usavršavanje, sudjelovanje u dugoročnim istraživanjima o korištenja IKT-a u nastavi i
poslovanju te spremnost ravnatelja da svojim zaposlenicima osigura optimalnu podršku u
provedbi zadataka koje ovakva vrst cjelovitog projekta stavlja pred njih. Zauzvrat,
sudjelovanje u projektu omogućit će školama opremanje i rad s najsuvremenijim
tehnologijama, između ostalog i kroz sljedeće aspekte:





Nastavnicima će omogućiti primjenu suvremenih metoda i alata u učenju i poučavanju
uključujući i primjenu digitalnih obrazovnih sadržaja, a stručnom osoblju dodatne
mogućnosti praćenja napretka učenika te sukladno tome razvoj individualnog pristupa
svakom učeniku ovisno o njegovim/njezinim potencijalima;
Učenicima će omogućiti susret s privlačnim digitalnim obrazovnim sadržajima, praćenje
vlastitog napretka, učenje kroz zabavu i povećanje motivacije, a roditeljima aktivnije
sudjelovanje u razvoju vlastitog djeteta i komunikaciji sa školom;
Upravljačkom i administrativnom osoblju škole i osnivača omogućit će korištenje ciljano
razvijenih e-usluga, usklađenih s potrebama škola i administrativnim zahtjevima
upravljanja školom, pojednostavljenu komunikaciju i razmjenu informacija s osnivačima;
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Škole koje budu odabrane za sudjelovanje u pilot projekt moći će pristupiti i proceduri
uključivanja u provođenje novog, odnosno eksperimentalnog kurikuluma, u obimu u
kojem isti bude razvijen.

9. Javni poziv traje od dana objave do 20. siječnja 2015. godine te će po njegovom
zatvaranju CARNetovo Stručno povjerenstvo, na temelju kriterija raspisanih u dokumentu
Nužni uvjeti i kriteriji odabira škola za sudjelovanje u pilot projektu e-Škole, odabrati škole
koje će sudjelovati u pilot projektu i iste o tome izvijestiti elektroničkim putem. Popis
odabranih škola bit će objavljen i na CARNetovoj mrežnoj stranici. Rok za objavu službene
odluke s popisom odabranih škola je 20. veljače 2015. godine .
10. Odluka Stručnog povjerenstva je neopoziva i konačna. Prijavitelj službenim iskazivanjem
interesa pristaje na sve uvjete javnog poziva i odluke Stručnog povjerenstva, u duhu
zajedničke suradnje i ostvarivanja ciljeva pilot projekta, a na dobrobit učenika, škola,
nastavnika i cijele obrazovne zajednice.
11. Dodatne informacije vezane uz prijavu na javni poziv za iskazom interesa moguće je dobiti
putem e-maila helpdesk@skole.hr. Javni poziv bit će predstavljen 19.12.2014. u 12:30 sati
putem webinara, tijekom kojeg će svi zainteresirani moći postavljati pitanja vezana uz Javni
poziv i sudjelovanje u pilot projektu. Svi podaci vezani uz pristupanje webinaru bit će
objavljeni na CARNetovim mrežnim stranicama.
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