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EUROPSKI PARLAMENT, URED ZA INFORMIRANJE

U REPUBLICI HRVATSKOJ,

POZIVA SREDNJE ŠKOLE

ISTARSKE I PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DA SE PRIJAVE NA KVALIFIKACIJSKO PREDNATJECANJE

PROGRAMA EUROPSKOG PARLAMENTA EUROSCOLA.

Europski parlament, Ured za informiranje u Republici Hrvatskoj, poziva srednje škole
Istarske i Primorsko-goranske županije da prijave učeničke ekipe u dobi od 16-18
godina na kvalifikacijsko prednatjecanje programa Euroscola Europskog parlamenta
koje će se održati u Rijeci, u petak, 21. listopada 2016. godine.

Hrvatske srednjoškolke i srednjoškolci od punopravnog članstva Republike Hrvatske u
Europskoj uniji imaju priliku sudjelovati u redovnom godišnjem programu Euroscola;
više desetaka hrvatskih škola tu je priliku već iskoristilo.

Neka kvotu za odlazak u Europski parlament u Strasbourgu na natjecanje Euroscola
početkom 2017. godine osvoji upravo vaša škola!
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PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE SREDNJIH ŠKOLA U
KVALIFIKACIJSKOM PREDNATJECANJU

PROGRAMA EUROPSKOG PARLAMENTA EUROSCOLA
MOLIMO POSLATI NA E-MAIL ADRESU

EPZagreb@ep.europa.eu
NAJKASNIJE DO 3. LISTOPADA 2016. U 17:00 SATI.

MJESTO I DATUM PREDNATJECANJA:
RIJEKA

PETAK, 21. LISTOPADA 2016.

NAPOMENE:

PRILIKOM REGISTRACIJE PUTEM E-MAILA NIJE POTREBNO NAVODITI IMENA
MENTORA NI UČENIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U PREDNATJECANJU, VEĆ SAMO
POTVRDITI SUDJELOVANJE ŠKOLE U PREDNATJECANJU.

REGISTRACIJA IMENA UČENIKA KOJI ĆE SE NATJECATI OBAVLJA SE NEPOSREDNO
PRIJE SAMOG PREDNATJECANJA, DAKLE 21. LISTOPADA 2016. U RIJECI.

UKOLIKO ŠKOLE KOJE SE PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U PREDNATJECANJU NEMAJU
SJEDIŠTE U RIJECI, PUTNE TROŠKOVE ZA DOLAZAK NA PREDNATJECANJE U RIJEKU
ISKLJUČIVO JAVNIM PRIJEVOZOM SNOSIT ĆE EUROPSKI PARLAMENT, URED ZA
INFORMIRANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, UZ PREDOČENE ORIGINALNE PUTNE
KARTE I KOPIJU OSOBNE ISKAZNICE SVAKOG ČLANA TIMA I VODITELJA.

PRILIKOM REGISTRACIJE ZA SUDJELOVANJE U NATJECANJU, MOLIMO ŠKOLE DA E-
MAILOM UNAPRIJED NAZNAČE EVENTUALNU POTREBU ZA POVRATOM PUTNIH
TROŠKOVA TE OKVIRNE IZNOSE KAKO BISMO ŠKOLAMA MOGLI POSLATI
DOKUMENTACIJU KOJU JE POTREBNO ISPUNITI ZA NAKNADU PUTNIH TOŠKOVA.
BEZ ISPUNJENE POTREBNE DOKUMENTACIJE I PRETHODNO NAVEDENE NAJAVE
NEĆEMO BITI U MOGUĆNOSTI ŠKOLAMA NADOKNADITI PUTNE TROŠKOVE.
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O PREDNATJECANJU 21. LISTOPADA 2016. GODINE

U prednatjecanju 21. listopada 2016. godine u Rijeci sudjelovat će po jedan tim od 5
učenika iz svake prijavljene škole.

Format prednatjecanja bit će strukturirana rasprava na hrvatskom jeziku na zadanu
temu, uz potpitanja na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku, ovisno koji od
jezika škola prijavi kao strani jezik svoje natjecateljske skupine. Tema strukturirane
rasprave bit će vezana uz prioritete Europskog parlamenta za 2016. godinu.

Svi pripremni materijali za sudjelovanje u prednatjecanju e-mailom će biti
distribuirani prijavljenim školama do kraja dana 3. listopada 2016. godine, odnosno
18 dana prije održavanja samog prednatjecanja, kako bi učenički predstavnici imali
dovoljno vremena za pripremu.

Članovi stručnog žirija prednatjecanja za sudjelovanje u programu Euroscola bit će
djelatnici Europskog parlamenta te predstavnici obrazovnog sektora ili udruga
mladih.

PRAVILA REGISTRACIJE I UVJETI SUDJELOVANJA U PREDNATJECANJU

Svaka srednja škola koja se prijavi za sudjelovanje u prednatjecanju Euroscola, na sam
dan održavanja prednatjecanja 21. listopada 2016. godine (točan termin
prednatjecanja ćemo najaviti po završetku prijava) dužna je registrirati mentora i tim
od 5 učenika koji će je predstavljati na prednatjecanju u Rijeci. Registracija sudionika
će se izvršiti neposredno na mjestu održavanja Euroscola prednatjecanja o kojem
ćemo informacije posebno proslijediti prijavljenim školama.

Da bi tim od 5 registriranih učenika mogao sudjelovati u prednatjecanju, svaki od
učenika u timu mora imati između 16-18 godina, odnosno u školskoj godini
2016./2017. mora pohađati srednju školu koja ga je za sudjelovanje u natjecanju
nominirala. Svaki od 5 registriranih učenika iz tima koji će sudjelovati u natjecanju
mora se aktivno služiti jednim od tri radna jezika Europskog parlamenta - engleskim,
njemačkim ili francuskim jezikom - jer će to biti jezici na kojima će se debatirati
prilikom natjecanja Euroscola u Strasbourgu.

Na prednatjecanju će registrirani timovi od 5 učenika sudjelovati u strukturiranoj
raspravi na hrvatskom jeziku, dok će stručni žiri tijekom natjecanja provjeriti razinu
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vladanja natjecateljske skupine jednim od navedena tri strana jezika (onim kojega
prijave tijekom registracije na dan prednatjecanja).

ODLAZAK EKIPA IZ POBJEDNIČKIH ŠKOLA U STRASBOURG POČETKOM 2017.
GODINE

Srednje škole iz Istarske i Primorsko-goranske županije čiji timovi od 5 učenika na
prednatjecanju 21. listopada 2016. godine u Rijeci ostvare najbolje rezultate, svojim
pobjedama osigurat će kvotu za sudjelovanje u programu Euroscola za 24 učenika i 2
profesora iz svojih škola početkom 2017. godine, i to prema rasporedu kojeg ćemo
objaviti naknadno.

Sukladno pravilima programa Euroscola, putne troškove za svakog od 26 sudionika do
unaprijed definiranog iznosa snosit će Europski parlament. Napominjemo kako je za
organizaciju i logističke detalje vezane uz samo putovanje odgovorna srednja škola
koja osvoji kvotu za odlazak u Strasbourg.

O PROGRAMU EUROSCOLA:

Euroscola je redovni godišnji program Europskog parlamenta kroz koji učenici viših
razreda srednjih škola iz država članica Europske unije na praktičan način uče o
europskim pitanjima.

Učenici iz država članica Unije predstavljaju svoje škole na natjecanju u vlastitoj
zemlji, a učenici škola najuspješnijih na nacionalnim natjecanjima odlaze u
Strasbourg i na jedan dan postaju zastupnici u Europskom parlamentu.

U dvorani za plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu sudjeluju u
simulaciji parlamentarnih debata i glasaju o odlukama koje se odnose na aktualna
pitanja iz europske prakse, komunicirajući pritom na jednom od tri radna jezika
Europske unije - engleskom, njemačkom ili francuskom.

Dodana vrijednost ovog programa jest razmjena iskustava i prijateljstva koja
nastaju među srednjoškolcima iz svih država Europske unije, dok profesori koji
učenike prate imaju priliku upoznati svoje kolege iz drugih zemalja i razmijeniti
najbolje prakse.



5

Sve detalje o programu Euroscola možete potražiti na internetskim stranicama
Europskog parlamenta: http://www.ep-site.eu/euroscola.

Za više informacija možete se obratiti Europskom parlamentu, Uredu za
informiranje u Republici Hrvatskoj, Ul. Augusta Cesarca 6, 1000 Zagreb, na broj
telefona 01 4880 280 ili mailom na EPZagreb@ep.europa.eu.


