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Europa u školi pedagoška je aktivnost koja je službeno priznata u mnogim rezolucijama i preporukama europskih 
institucija te u službenim dokumentima izdanim od strane nacionalnih pedagoških autoriteta. 
Uvođenjem europskih tema u školstvo Europa u školi želi pomoći mladim ljudima kako bi razvili mogućnosti i vještine 
koje im pomažu sa suočavanjima 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 literarnom, 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 1995., a punopravni član međunarodnog odbora postao je 1996. 
Hrvatski odbor sastoji se od deset 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 Hrvatska glavni su organizatori ovog projekta na području Republike Hrvatske 
koji se provodi od 1994. 

 

 
Europi predstoji novi početak nakon europskih izbora u svibnju 2019. te se europske institucije pripremaju za rješavanje 
novih izazova. Nacionalizam i Brexit dokazuju da su zahtjevni, a sve veća vanjskopolitička odgovornost i klimatske 
promjene traže odgovore na  globalna pitanja. EU i njezine vrijednosti su potrebne širom svijeta, ali i samim Europljanima.  
EUnited –Europa koja povezuje moto je ovogodišnjeg natjecanja Europa u školi te ujedno i poziv učenicima da razmisle 
što nas sve povezuje. Najmlađi sudionici znaju i vole iste likove iz bajki poput Pipi Duge Čarape, Malog Princa, Kraljevića 
Žabca te se kao i ostali likovi iz bajki i priča nalaze se u dječjim spavaćim sobama širom Europe. Stariji učenici kroz 
Natjecanje imat će priliku istražiti što nas povezuje  na europsko-društvenom i političkom planu radeći na temama poput 
mira na europskom kontinentu, uvažavanju različitosti i budućnosti našeg planeta. Ove godine poseban zadatak imat će 
naši najstariji sudionici jer želimo čuti njihova mišljenja o predsjedanju Republike Hrvatske Europskom unijom.  
Podijelite s nama Vaša razmišljanja na način da pišete, slikate illi stvarate glazbu. Neka Vam mašta nema granica jer na 
mladima svijet ostaje. 



 

LITERARNI IZRIČAJ 
 

1. – 4 razred OŠ  Moj heroj ili heroina 

(Zamislite da imate priliku upoznati svog heroja iz bajke  poput Petra Pana, Dorothy - Čarobnjak 
iz Oz-a, Pinokia, Pepeljuge... Opišite nam kako bi izgledala Vaša avantura. Što biste sve vidjeli 
ili naučili?) 

 
5. – 6 razred OŠ  Sreća 

(Sreća je mjesto kojem svi težimo, no ona je put i proces. Gdje se osjećate sretnima? Što Vas 
čini sretnim? Što je za Vas sreća?) 

 

7. – 8 razred OŠ  Dan bez mobitela 
(Što bi se promijenilo ako bi sutra odjednom nestao mobitel? Što biste Vi mogli ponovno otkriti 

i  naučiti?)  

 

1 . – 2. razred SŠ  Klimatske promjene – o čemu je riječ i što možemo učiniti? 
(Europljane ujedinjuje zajednička želja za čistim zrakom i zdravim okolišem. Međutim, vrlo malo 
nas je spremno žrtvovati navike ili luksuz zbog toga. Predložite neka potencijalna rješenja i 
učinite što možete kako biste čuvali našu okolinu. 
 

3. – 4. razred SŠ  Dajte miru šansu (Give Peace a Chance) 
(Mir je nešto što većina prihvaća zdravo za gotovo. Razdoblje od 75 godina najduže je razdoblje 

mira koje je Europa ikada doživjela. Koje odgovornosti mi Europljani moramo poduzeti da bismo 

osigurali mir koji imamo sada?) 

18. – 21.g. starosti  Predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. g. 
(Sloboda, demokracija i ljudska prava vrijednosti su ujedinjene Europe. Što bi Republika 
Hrvatska trebala učiniti za vrijeme predsjedavanja kako bi ojačala te europske vrijednosti?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIKOVNI IZRIČAJ 
 

1. – 4. razred OŠ  Moj najdraži lik iz bajke 
(Svako dijete u Europi ima svog omiljenog lika iz bajke ili priče. Zamislite kako imate priliku 
upoznati jednog od najdražih likova. Kako bi izgledao Vaš susret? Nacrtajte Vašeg omiljenog 
lika?) 
Tehnika: kolaž, uljni pastel 

    Veličina: 25 cm x 31.5 cm 

 

5. – 8. razred OŠ  Cirkus u Europi 
(Mnogo raznolikih ljudi s posebnim darovima i talentima žive zajedno u cirkusu. Oni čine 
društvo iz različitih zemalja, što cirkus čini arenom za umjetnike, klaunove i glazbenike iz 
cijele Europe.) 
Tehnika: akvarel, tempera  

    Veličina: 32 cm x 42 cm 

 
 

1. – 4. razred SŠ  Zajednička europska kuća 
(Zamislite kako trebate ponovno izgraditi zajedničku europsku kuću koja će objediniti sve 

bitne sadržaje za budućnost: integraciju, inkluziju, ekologiju, mir i zajedništvo.) 

    Tehnika: tuš, pero, lavirani tuš 
    Veličina: 32 cm x 42 cm 

 
 

18. – 21.g. starosti  Vizija Hrvatske u Europi 
(Sloboda, demokracija i ljudska prava su vrijednosti ujedinjene Europe. Što bi Republika 

Hrvatska trebala učiniti za vrijeme predsjedavanja kako bi ojačala te europske 

vrijednosti?  Napravi dizajn.) 

Tehnika: slobodan izbor, grafika, crtež, kolaž 
    Veličina: 50 cm x 70 cm 

 
 

 

GLAZBENI IZRIČAJ 
 

1. – 8. razred OŠ  Unite, Unite Europe! 
 

1. – 4. razred SŠ  Unite, Unite Europe! 
 

18. – 21.g. starosti  Unite, Unite Europe! 

 
 

 

 

 



 

 

 

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

GRUPA (navesti sva imena) 

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

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

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

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

TEMA ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

DOBNA SKUPINA ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

ŠKOLA ………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

MOBITEL MENTORA ……………………………………………………………………………………….. 

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



 

 Natjecanje Europa u školi objavljuje se 1. siječnja 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 s jednim radom u određenom izričaju, a 

više radova istog natjecatelja komisija neće uzeti u obzir; 

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

grupe dodjeljuje jedna nagrada (priznanje); 

 Na nacionalno natjecanje bit će prihvaćeni radovi koji odgovaraju propisanoj 

temi, tehnici, dobnoj skupini  

 Glazbeni radovi trebaju biti snimljeni na CD-u; 

 Svi radovi moraju proći školsku, sveučilišnu i županijsku selekciju prije 

nacionalnog odbora;  

 Rok prijave radova za županijska natjecanja je 2. ožujka 2020.  

 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 do  

16. ožujka 2020. (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, školama i fakultetima nagrađenih učenika i 

studenata. 

Završna svečanost natjecanja i dodjela nagrada organizira se povodom proslave 

Dana Europe 8. 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 rujna - 30.09.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zagrebačka županija Upravni odjel za prosvjetu, sport i tehničku kulturu, Ivana Lučića 2a /VI. kat, 10000 Zagreb (Vjeran 
Štublin - pročelnik) 

Krapinsko-zagorska 
županija 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i teh. kulturu, Magistratska 1, 49000 Krapina  (Ivan 
Lamot - pročelnik) 

Sisačko–moslavačka 
županija 

Upravni odjel za prosvjetu,kulturu i sport, Antuna i Stjepana Radića 36, 44000 Sisak ( Darian 
Vlahov - pročelnik) 

Karlovačka županija 
 

Upravni odjel za prosvjetu i kulturu, teh. kulturu, sport i informiranje, A. Vraniczanya 4/II, 47000 
Karlovac (Marija Medić - pročelnica) 

Varaždinska županija 
 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport; Franjevačka trg 7, 42000 Varaždin (Miroslav Huđek - 
pročelnik) 

Koprivničko-križevačka 
županija 

 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, znanost i sport i nacionalne manjine, Antuna Nemčića 5, 
48000 Koprivnica (Ana Mušlek – pročelnica)) 

Bjelovarsko-bilogorska 
županija 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i nacionalne manjine, Dr. Ante Starčevića 8, 43000 
Bjelovar (Snježana Mišir - 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 (Zvjezdana Vidaković) 

Ličko-senjska županija 
 

Upravni odjel društvene djelatnosti, Odsjek za školstvo, kulturu, tehničku kulturu, informiranje i 
šport, Dr. F. Tuđmana 4, 53000 Gospić (Dubravka Rukavina – pročelnica) 

Virovitičko-podravska 
županija 

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

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

Brodsko-posavska županija Upravni odjel za obrazovanje, šport i kulturu, 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) 

Osječko-baranjska županija 
 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 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 obrazovanje, sport, mlade i demografiju,  Županijska 9, 32100 (Jadranka Mustapić 
Karlić – v.d. pročelnica) 

Splitsko-dalmatinska 
županija 

Upravni odjel društvene djelatnosti, Domovinskog rata 2/IV, 21000 Split (Tomislav Đonlić – 
pročelnik) 

Istarska županija 
 

Upravni odjel za obrazovanje, sport i tehničku kulturu, G.Martinuzzi 2, 52220 Labin (Patricia 
Percan - pročelnica) 

Dubrovačko-neretvanska 
županija 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik (ana 
Sušec – pročelnica)  

Međimurska županija 
 

Upravni ured za društvene djelatnosti, Boškovićeva 2, 40000 Čakovec (Branko Sušec – pročelnik) 

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


