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Varaždinska
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Održana edukacija predsjednika i zamjenika
predsjednika školskih odbora
OBJAVLJENO 24.03.2017.

U Županijskoj palači u Varaždinu održan je „Znanstveno–edukativni skup“ za predsjednike i zamjenike predsjednika školskih odbora
osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska županija, a teme skupa bile su: mjesto i uloga školskih odbora u upravljanju
školom, uloga roditelja u upravljanju školom, donošenje odluka i suradnja te demokratsko okruženje i upravljanje.
Skup je organizirao Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment, a predavanja su održali doc. dr. sc. Morana
Fudurić docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirala na University of Lugano (Švicarska) te prof. dr. sc. Jurica
Pavičić voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment i prodekan za međunarodnu suradnji i akreditacije
na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Riječ je o Centru kojeg je osnovala Vlada RH i u kojem rade vrhunski stručnjaci, a čija se temeljna istraživačka djelatnost odnosi na
problematiku funkcioniranja, učinkovitosti i društvene odgovornosti osnovnih i srednjih škola u kontekstu postojećeg sustava školskog
menadžmenta i osnivačkog upravljanja, kao i mogućnosti za njihovo unapređenje.
Prisutne je na početku skupa pozdravio pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije dr. sc. Miroslav
Huđek izrazivši iznimno zadovoljstvo brojem okupljenih predstavnika.
- Ovdje je ukupno 14 predstavnika školskih odbora srednjoškolskih ustanova i 33 predstavnika školskih odbora osnovnih škola, a čiji je
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pročelnik Huđek dodavši kako je cjeloživotno učenje „Majka svih učenja“, jer nakon što svi završimo obrazovanje moramo stalno učiti i
pratiti što se događa u područjima za koja smo odgovorni, kako bi bili što uspješniji.
Voditelj Znanstvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment i prodekan za međunarodnu suradnji i akreditacije na
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Jurica Pavičić istaknuo je kako mu je iznimno drago što ima priliku zapravo
aktivirati i ovaj dio školskog sustava i uključiti ga u istraživanja Centra i na najbolji mogući način pokušati pomoći radu školskog sustava
u Hrvatskoj i to s primjerima dobre prakse, ne samo iz Hrvatske, već i iz inozemstva.
- Nadamo se da će ovo biti samo prvi korak u nizu koraka koje ćemo poduzeti kako bi se što uspješnije i što kvalitetnije naš školski
sustav unaprijedio – napomenuo je voditelj Centra Pavičić.
U svom obraćanju docentica na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doc. dr. sc. Morana Fudurić objasnila je kako školski
odbori imaju puno više mogućnosti nego što ih realno koriste te je upravo jedan od ciljeva ovoga skupa da se upravo u tom području
steknu neka veća i cjelokupnija saznanja o osnovnim funkcijama i načinu funkcioniranja školskih odbora, kako bi to kasnije mogli i
unaprijediti.
- Kultura i ozračje škole su neke od glavnih stvari po kojima se škole mogu razlikovati jedna od druge te jedan od glavnih kriterija po
kojima se učenici zapravo osjećaju u školi ugodno ili ne. Osim kulture i izgradnje nekakvog dobrog i pozitivnog ozračja u školi,
razgovarat ćemo i o ulozi članova školskih odbora, s obzirom na to da smo trenutno u nekakvoj tranziciji izvan klasičnog sustava u
sustav koji je ipak malo demokratskiji. Pokušat ćemo školskim odborima pojasniti što sve točno oni mogu uraditi i na koji način mogu
surađivati da zapravo škola u cjelini bude jedno bolje mjesto i za nastavnike i za učenike, a na kraju krajeva i za ravnatelje, koji to sve
trebaju koordinirati i organizirati – rekla je docentica Fudurić.
Skupu su prisustvovali i doc. dr. sc. Zoran Krupka, doc. dr. sc. Goran Vlašić također s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu te pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinska županije Sanja Herceg.
Podsjetimo, Varaždinska županija, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet i Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i
menadžment sklopili su Sporazum o suradnji u cilju provođenja istraživanja, organizacije stručnih skupova i radionica, te zajedničkih
znanstvenih projekata. Prvi skup održan je u prosincu 2016. za ravnatelje osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Varaždinska
županija.
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