
 

 
 

 

 

     NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE 

 Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje 

 

 

OZNAKA: NVOO-00061-16-0002  

Zagreb, 4. veljače 2016.  

 

ZAPISNIK 

1. SASTANKA 

 

Povjerenstvo za izradu Etičkog kodeksa za učitelje (Povjerenstvo) održalo je prvi sastank u 

četvrtak, 4. veljače 2016. godine u 9:00 sati u Uredu Cjelovite kurikularne reforme, 

Berislavićeva 16, Zagreb. 

 

Nazočni članovi: Lidija Kralj (predsjednica Povjerenstva), Josip Kličinović, Ana Štefanec, 

Viktorija Nevistić i Eli Pijaca Plavšić. 

Odsutni član: Petar Bezinović (opravdao izostanak). 

 

Dnevni red: 

1. Cilj, zadaće i aktivnosti rada Povjerenstva 

2. Dinamika izrade Etičkog kodeksa za učitelje 

3. Plan pratećih aktivnosti 

4. Razno 

 

Sastanak je otvorila Lidija Kralj, predsjednica Povjerenstva i upoznala nazočne s dnevnim 

redom sastanka.  

 

Ad 1.), Ad 2.) i Ad 3.) 

Lidija Kralj podsjetila da je cilj Povjerenstva izrada Etičkog kodeksa za učitelje (dio mjere 

4.1.1. Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije: Izraditi ključni dokument za 

profesionalizaciju učiteljske struke – Etički kodeks za učitelje). Povjerenstvo za svoj rad 

odgovara Nacionalnom vijeću za odgoj i obrazovanje (NVOO) te će kad izradi prijedlog 

Etičkog kodeksa isti dostaviti NVOO-u jer je u njegovoj nadležnosti realizacija navedene 

mjere Strategije. 

 

Eli Pijaca Plavšić spomenula primjere Etičkih kodeksa za učitelje drugih zemalja. Naglasila 

važnost da dokument kojeg će izraditi bude kratak, jasan te da proiziđe iz baze. Smatra da bi 

finalna verzija dokumenta trebala biti gotova do Međunarodnog dana učitelja (5. listopada 

2016.). Dostavila je i podijelila članovima Povjerenstva nacrt plana aktivnosti u izradi Etičkog 

kodeksa te se o istome raspravljalo. 

 

Raspravljalo se i o mogućnostima i terminima javne rasprave o prijedlogu Etičkog kodeksa, o 

njegovu predstavljanju NVOO-u te o strategiji tiskanja i distribucije svim učiteljima. 

 



 

 
 

U raspravi se naglasilo da se dokument treba predstavljati u suradnji s Agencijom za odgoj i 

obrazovanje (AZOO) na stručnim skupovima za učitelje. Posebno se naglasila važnost da 

svaki učitelj bude upoznat s dokumentom. Ukazano je na potrebu da se pogleda kalendar 

stručnih skupova AZOO-a kako bi se moglo planirati predstavljanje Etičkog kodeksa. 

Dat je prijedlog da se obveže učitelje za potpisivanje Etičkog kodeksa no članovi 

Povjerenstva se s prijedlogom nisu složili.   

U raspravi je spomenut i prijedlog budžeta kojeg je pripremila i podijelila članovima 

Povjerenstva Eli Pijaca Plavšić te je dogovoreno da se isti dostavi predsjednici NVOO-a prof. 

dr. sc. Jasni Krstović koja bi o tome odlučila. 

 

Na sastanku su članovi pogledali primjere Etičkog kodeksa za učitelje nekih zemalja (Malta, 

Italija, Australija) kako bi se upoznali s njihovim rješenjima za taj ključni dokument 

profesionalizacije učiteljske struke. 

 

Zaključak: 

 Do iduće sjednice NVOO-a (24. veljače 2016.) Povjerenstvo će izraditi nacrt Etičkog 

kodeksa za učitelje te će ga na spomenutoj sjednici prezentirati NVOO-u. Potrebno je 

o dokumentu provesti javnu raspravu i prezentirati ga na stručnim skupovima AZOO-

a. Konačni dokument tiskati i dostaviti ga svakom učitelju. 

 

 Dogovoreno da se na idući sastanak pozove prof. dr. sc. Vlatka Domović, predsjednica 

Ekspertnog tima za provođenje ciljeva i mjera izvedenih iz 4. cilja Strategije 

obrazovanja, znanosti i tehnologije (dio mjere 4.1.1.) koji izrađuje Nacionalni 

kompetencijski standard za učiteljsku profesiju temeljen na Hrvatskom 

kvalifikacijskom okviru, kako bi izvijestila Povjerenstvo o dokumentu kojeg izrađuju i 

poveznicama s Etičkim kodeksom. 
 

 Prijedlog budžeta za rad Povjerenstva dostaviti predsjednici NVOO-a prof. dr. sc. 

Jasni Krstović koja bi o istom odlučila. 

 

 Dogovoreno da će Lidija Kralj na Office 365 disku odmah otvoriti dokument na kojem 

će svi zajednički raditi. Početni nacrt dokumenta će napisati Eli Pijaca Plavšić, a ostali 

članovi će pisati svoje prijedloge/komentare. 

 

Ad 4.) 

Dogovoren je sljedeći sastanak u utorak, 16. veljače 2016. u 9:00 sati u Berislavićevoj 16. 

 

Sastanak je završio u 11:00 sati. 

 

        predsjednica Povjerenstva 

  

 

               Lidija Kralj, prof. 

 

 


