
Poštovani, 

nakon što je stručni tim za Cjelovitu kurikularnu reformu predvođen Borisom Jokićem 
zatražio razrješenje zbog pokušaja političkog preuzimanja stručnog procesa 
kurikularne reforme, kao zabrinuti građani/ke odlučili smo se okupiti kako bismo 
zajedno poručili da su dobro obrazovanje, stručnost i ljudski resursi ključni za 
budućnost Hrvatske. 

Prosvjedom želimo podržati stručni tim i sve učitelje/ice i nastavnike/ice uključene u 
kurikularnu reformu, ali i šire od toga, naglasiti da obrazovanje treba biti društveni 
prioritet. Možda smo odustali od drugih reformi, ali od obrazovanja ne možemo. 
Hrvatska može bolje i mora bolje. Treba nam zajednički dogovor o tome da ćemo 
stručnjacima prepustiti da nose reformu za budućnost naše djece. 

Dok premijer Orešković koji je još u travnju tvrdio da „bez nove kurikularne reforme 
nema budućnosti“ i ministar obrazovanja izražavaju deklarativnu podršku kurikularnoj 
reformi, saborski zastupnici vladajuće većine pogoduju interesnim skupinama te vrše 
političke pritiske.  

Cjelovita kurikularna reforma je na jednom mjestu okupila stručnost, entuzijazam i 
pozitivnu atmosferu čemu Hrvatska nije svjedočila posljednjih petnaest godina. 

Učiteljice i učitelji su svoju stručnost, svoje iskustvo, znanja i vještine stavili na 
raspolaganje Hrvatskoj da se oblikuje hrvatska škola koja će odgovarati na zahtjeve 
budućnosti, koja će učenike pripremiti da aktivno pridonose dobrobiti Hrvatske, 
Europe i svijeta. „Stručnost iznad politike!“ bila je poruka svih koji su sudjelovali i dali 
svoj doprinos. 

Cijeli proces bio je uključiv, transparentan, demokratski, temeljen na dijalogu i 
argumentaciji. Svatko stručan mogao se prijaviti za sudjelovanje u radu ili sudjelovati 
u stručnoj raspravi. Svatko zainteresiran mogao je dostaviti svoje argumentirane 
komentare i prijedloge. 

Izravni i neskriveni politički utjecaj doveo je u pitanje provedbu Cjelovite kurikularne 
reforme. Pod „argumentom“ navodnog povećanja kvalitete i dijaloga u provedbu 
reforme najznačajnijeg sektora uključuju se ljudi prema političkoj liniji i političkim 
direktivama nasuprot 340 učiteljica i učitelja, stručnjakinja i stručnjaka koji su izabrani 
na temelju javnoga poziva. Hrvatskoj je potrebna upravo ovakva reforma, 
transparentno vođena sa stručnjacima iz obrazovanja koji ju nose. 

Želimo da obrazovanje bude prioritet društva, ono je, uz stručnost i ljude, ključno za 
budućnost ove zemlje. Obrazovna reforma je javni interes, hrvatski interes, interes 
naših građana, djece,  način da se živi ljubav prema ovoj zemlji i društvu. 

U organizaciju prosvjeda uključene su građanke i građani, inicijative i organizacije 
mladih, roditelja i druge organizacije civilnog društva, sindikati, osobe iz kulturnog i 



javnog života. Popis podržavatelja koji su pozvani i na uključivanje u organizaciju 
dostupan je na http://hrvatskamozebolje.org/tko-podrzava-ovu-inicijativu/  

Pozivamo sve da nam se pridružite u organizaciji velikog zagrebačkog prosvjeda, a 
ljude iz drugih  mjesta u Hrvatskoj koji ne mogu biti s nama u Zagrebu pozvali smo da 
nam se jave ako paralelno žele organizirati manje prosvjedne akcije u svojim 
sredinama. 

Na prosvjedu na Trgu bana Josipa Jelačiča u Zagrebu, 1. lipnja 2016. godine u 18 
sati, na Dan roditelja, iskazat ćemo svoju podršku Cjelovitoj kurikularnoj reformi 
temeljnoj na stručnosti, učiteljicama i učiteljima koji su sudjelovali u kurikularnoj 
reformi te Ekspertnoj radnoj skupini pod vodstvom dr. sc. Borisa Jokića. 

Pitanje obrazovanja je pitanje budućnosti naše djece i naše domovine. Dođite na 
prosvjed. Pozovite svoje ukućane, susjede, prijatelje, kolege s posla, . 
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