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Europa u školi je pedagoška aktivnost koja je službeno priznata u mnogim rezolucijama i preporukama europskih 

institucija te i u službenim dokumentima izdanim od strane nacionalnih pedagoških autoriteta. 

Uvođenjem europskih tema u školstvo, Europa u školi želi pomoći mladim ljudima da razviju mogućnosti i vještine 

koje im pomažu da se suoče s izazovima modernog društva.  

Europa u školi uz pomoć učitelja i profesora potiče mlade ljude da poboljšaju svoje znanje i razumijevanje vlastite 

kulture te postanu svjesni građani Europe. 

 

Glavne aktivnosti projekta su:  

 - Godišnje natjecanje u literalnom, likovnom i glazbenom izričaju za osnovne, srednje i visoke škole; 

 - Susreti mladih – uključujući susret dobitnika nagrada; 

 - Seminari za učenike i profesore. 

Aktivnosti projekta su dostupne svim učenicima i studentima iz članica Europske unije i Vijeća Europe te drugim 

zemljama koje su potpisnice Europske kulturne konvencije. 

 

Nacionalni odbor Hrvatska uključen je u natjecanje 1994.g., a punopravni član međunarodnog odbora postao je 

1996.g. Hrvatski odbor se sastoji od dvadeset članova koji se biraju među istaknutim prosvjetnim i društvenim 

djelatnicima, te među članovima Europskog doma Zagreb i Europskog pokreta Hrvatska. 

 

Europski dom Zagreb i Europski pokret Hrvatski glavni su organizatori ovog projekta na području Republike 

Hrvatske koji se provodi od 1994.g. 

Glavna tema međunarodnog natjecanja uzeta je iz gesla Europske unije i glasi „Ujedinjeni u različitosti“, a odnosi 

se na ujedinjenost Europljana u zajedničkom nastojanju oko postizanja mira i napretka te činjenicu da su mnoge 

različite kulture, tradicije i jezici Europe bogatstvo kontinenta. 

 U vrijeme kada je Europska unija suočena sa širokim rasponom političkih, gospodarskih i socijalnih izazova te u 

vrijeme kada cijeloj Europi prijeti euroskepticizam, donesena je odluka da se 2018.godina proglasi Europskom 

godinom kulturne baštine.  

Stoga ovim projektom želimo doprijeti do svakog člana naše europske obitelji posebno do naših najmlađih i 

pažljivo slušati njihove brige, snove i ideje o razvoju Europe koja je između tradicije i modernog doba. 



 
 

LITERARNI IZRIČAJ 

5. – 8 razred OŠ  Običaji koji se čuvaju u mojoj obitelji 

1 . – 2. razred SŠ  Zamisli kako će Europa izgledati 2027.godine 

3. – 4. razred SŠ  Jedinstvo Europe – san nekolicine i nada za mnoge 

18. – 21.g. starosti  Kulturno bogatstvo Europe 

LIKOVNI IZRIČAJ 

1. – 4. razred OŠ  Hrvatska nacionalna nošnja 
     Tehnika: Kolaž Veličina: 25cm x 31,5 cm 

1 . – 2. razred SŠ  Hrvatska nacionalna nošnja 
     Tehnika: Kolaž Veličina: 32 cm x 42 cm 

3. – 4. razred SŠ  Europske legende 
                                                   Tehnika: Kolaž Veličina: 25cm x 31,5 cm 

18. – 21.g. starosti  Plakat za Europski grad kulture 
                                                  Tehnika: Kolaž Veličina: 50 cm x 70 cm 

 

 

GLAZBENI IZRIČAJ 

1. – 8 razred OŠ  Muzika nas spaja! 

1 . – 4. razred SŠ  Muzika nas spaja! 

18. – 21.g. starosti  Muzika nas spaja! 

PRIJAVNI LIST – EUROPA U ŠKOLI – 2017. 

 

IME ……………………………….. PREZIME ………………………………………………………….……. 

GRUPA (navesti sva imena) 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………............ 

TEMA ……………………………………………………………………………………………………………….. 

NASLOV ………………………………………………………………………………………………………….. 

DOBNA SKUPINA …………………………………………………………………………………………… 

MENTOR – NASTAVNIK – PROFESOR ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ŠKOLA 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ADRESA ………………………………………………………….. GRAD ………………………………..... 

PTT ……………………………. TELEFON ………………..…………………………………………………. 

ŽUPANIJA …..…………………………………………………………………………………………………… 

MOBITEL MENTORA ……………………………………………………………………………………… 

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………… 

www.europe.hr 



 
 

 
Zagrebačka županija Upravni odbor za prosvjetu, šprt i tehničku kulturu, Ivana Lučića  2a / VI kat / Ulica grada 

Vukovara 72, 10 000 Zagreb (Vjeran Štublin – pročelnik) 

Krapinsko Zagorska županija Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i teh. kulturu, Magistratska 1, 49000 Krapina  
(Ivan Lamot - pročelnik) 

Sisačko – moslavačka županija Upravni odjel za prosvjetu i kulturu i šport, Antuna i Stjepana Radića 36, 44000 Sisak (Darian 
Vlahov – pročelnik) 

Karlovačka županija 
 

Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, teh. kulturu, šport i informiranje, A. Vraniczanya 4/II, 
47000 Karlovac (Željko Šančić - pročelnik) 

Varaždinska županija 
 

Služba za društvene djelatnosti, upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport; Franjevačka trg 7, 
42000 Varaždin (Miroslav Huđek - pročelnik) 

Koprivničko križevačka županija Ured odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i šport; Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica (Sonja 
Pleše) 

Bjelovarsko – bilogorska 
županija 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i nacionalne manjine , Dr. Ante Starčevića 8, 43000 
Bjelovar (Ana Antolović - pročelnica) 

Primorsko goranska županija 
 

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, Slogin kula 2/I, 51000 Rijeka (Edita Stilin – pročelnica) – 
OŠ San Nicolo, Mirka Čubrega 18, 51000 Rijeka 

Ličko – senjska županija 
 

Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, Dr. F. Tuđmana 4, 53000 Gospić (valentina Zdunić – 
pročelnica) 

Virovitičko – podravska 
županija 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i teh.kulturu, Trg Lj. Patačića 1, 33000 Virovitica  
(Vesna Šerepac) 

Požeško – slavonska županija Europski dom Zagreb, 10000 Zagreb, Jurišićeva 1/I (Renata Bačić) 

Brodsko – posavska županija Upravni odjel za obrazovanje, Petra Krešimira IV br. 1., 35000 Slavonski Brod (Anica 
Vukasinović - pročelnica) 

Zadarska županija 
 

Upravni odjel za društvenu djelatnost, Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar (Ivan Šimunić - 
pročelnik) 

Osječko baranjska županija 
 

Ured državne uprave, Služba za društvene djelatnosti, Županijska 4, 31000 Osijek  (Snježana 
Staščik - pročelnica) 

Šibensko – kninska županija 
 

Upravni odjel za prosvjetu znanost, kulturu i šport, Trg Pavla Šubića 2, 22000 Šibenik (Dijana 
Ercegović - pročelnica) 

Vukovarsko- srijemska županija Upravni odjel za školstvo, kulturu i šport, Glagoljaša 27/2, 32100 Vinkovci (Mara Bekavac – 
voditelj i Dubravka Lovrić) 

Splitsko – dalmatinska županija Upravni odjel društvene djelatnosti, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split (Tomislav Đonić – 
pročelnik) 

Istarska županija 
 

Upravni odjel za obrazovanje, sport i teh. kulturu, Martinuzzi 2, 52000 Pazin (Patricia Percan – 
pročelnica) 

Dubrovačko – neretvanska 
županija 

Ured državne uprave, Služba za opću upravu i društvene djelatnosti, Odjel društvene 
djelatnosti, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik (Mare Mihočević - voditeljica) 

Međimurska županija 
 

Ured državne uprave, Odsjek za prosvjetu i kulturu, Boškovićeva 2, 40000 Čakovec (Nives 
Kolarić - voditeljica) 

Grad Zagreb Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Ilica 25, 10000 Zagreb (Katarina Milković – 
pomoćnica pročelnika) 

PRAVILA NATJECANJA 

Natjecanje Europa u školi objavljuje se 1. prosinca tekuće godine u koje se 

uključuju učenici od 7. do 21. godine starosti; 

Svaki izričaj – likovni, literarni i glazbeni – ima podskupine i zadane podteme; 

Svaki natjecatelj može se prijaviti sa jednim radom u određenom izričaju, a više 

radova istog natjecatelja komisija neće uzeti u obzir; 

Svaki rad mora imati ispunjen PRIJAVNI LIST koji se nalazi na 3. stranici ove 

brošure. (Prijavni list možete izrezati i kopirati koliko god puta Vam je potreban); 

Grupni radovi prihvaćaju se samo u glazbenom izričaju te se za nagrađene 

grupe dodjeljuje jedna nagrada (priznanje); 

Samo radovi koji odgovaraju propisanoj temi, tehnici i dobnoj skupini bit će 

prihvaćeni za nacionalno natjecanje; 

Svi radovi moraju proći školsku, sveučilišnu i županijsku selekciju prije 

nacionalnog odbora;  

Rok prijave radova za županijska natjecanja je 1. ožujak 2017.  

Svaki rad prijavljen na nacionalno natjecanje mora imati prijavni list, u protivnom 

rad neće biti uzet u obzir; 

Županijska povjerenstva šalju radove, na nacionalno natjecanje 15. ožujka 2017. 

(Europski dom Zagreb, Jurišićeva 1/I, 10000 Zagreb) 

Tijekom mjeseca travnja tekuće godine Nacionalni odbor EUŠ bira najbolje 

radove; 

Rezultati natjecanja objavljuju se krajem travnja  tekuće godine te se dostavljaju 

županijskim uredima za prosvjetu, te školama i fakultetima nagrađenih učenika i 

studenata; 

Završna svečanost natjecanja i dodjela nagrada organizira se povodom proslave 

Dana Europe 9. svibnja u Europskom domu Zagreb 

Radovi koji pristignu na nacionalno natjecanje se ne vraćaju, ali se mogu podići u 

tajništvu Europskog doma Zagreb, Jurišićeva 1/I, 10000 Zagreb do kraja kolovoza - 

31.08.2017. 


