
 

 

OBRAZOVANJE KAO CILJ, ŽELJA I NADA 

Završna konferencija istraživačkog projekta  

„Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: 
priroda, odrednice i promjene (COBRAS)“  

29. siječnja 2019. – Novinarski dom, Zagreb 

10:00 – 12:30 

10:00 – 10:30 – „Obrazovanje kao cilj, želja i nada“ 

Prezentacija rezultata istraživačkog projekta- Boris Jokić (IDIZ – COBRAS – Istraživački tim) 

U razdoblju od veljače 2016. do veljače 2019. godine Institut za društvena istraživanja u Zagrebu proveo je 
uspostavni znanstveno-istraživački projekt, koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ), pod 
nazivom „Obrazovne aspiracije učenika u prijelaznim razdobljima hrvatskog osnovnoškolskog obrazovanja: 
priroda, odrednice i promjene (COBRAS)“. U istraživanju je u dvjema školskim godinama sudjelovalo 28 
zagrebačkih osnovnih škola te više od 2700 učenika, roditelja i nastavnika. Istraživanje je osmišljeno i 
provedeno kao istraživački nacrt miješanog modela u kojem se kombiniraju kvalitativne i kvantitativne 
istraživačke metode. Kvalitativna faza istraživanja bila je usmjerena dubinskom ispitivanju obrazovnih 
aspiracija putem 1034 polustrukturirana intervjua provedena na 120 trijada sudionika sastavljenih od 
učenika, njihovih roditelja i učitelja iz pet zagrebačkih škola tijekom dviju školskih godina. Kvantitativna 
faza istraživanja sastojala se od ponavljanih primjena upitnika na učenicima iz 23 zagrebačke škole u trima 
različitim točkama mjerenja tijekom školskih godina 2016./2017. te 2017./2018. Istraživanje predstavlja 
prvi sustavni pokušaj longitudinalnog istraživanja ove teme u Republici Hrvatskoj i ovom dijelu Europe. 

10:30 – 11:30 – Okrugli stol - Što škola čini i što sve može činiti za aspiracije djece i mladih?  
Sudionici:  
Ravnatelji, stručni suradnici, učitelji iz OŠ Augusta Harambašića, OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Izidora 
Kršnjavoga, OŠ Jure Kaštelana i OŠ Horvati 
Članovi COBRAS istraživačkog tima  

U prvom okruglom stolu raspravit će se rezultati COBRAS istraživanja o prirodi i promjeni obrazovnih 
aspiracija učenika. Posebno će biti istaknuto pitanje sveprisutnosti obrazovnih aspiracija učenika prema 
visokom obrazovanju. Ovi će se rezultati komentirati i u vidu  neredovitost učenja i izvršavanja školskih 
obveza učenika. Raspravit će se i pozitivni rezultati istraživanja koji ukazuju na relativno zadovoljstvo 
učenika školskim okruženjem. Odgojno-obrazovni radnici i istraživači će predstaviti dobre prakse u razvoju 
znanja i vještina upravljanja obrazovnim putovima učenika u Hrvatskoj i svijetu.  

11:30 – 12:30 – Okrugli stol - Roditelji i obrazovne aspiracije u Republici Hrvatskoj – poticaj ili 
prepreka? 

Sudionici:  
Roditelji i učitelji iz OŠ Augusta Harambašića, OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Izidora Kršnjavoga, OŠ 
Jure Kaštelana i OŠ Horvati  
Članovi COBRAS istraživačkog tima 

U ovome okruglom stolu raspravit će se rezultati istraživanja vezanih uz obrazovne aspiracije koje roditelji 
imaju za svoju djecu. Otvorit će se  pitanja uloge i uključenosti roditelja u obrazovanje u Hrvatskoj te 
očekivanja koje oni imaju od škole. Neka od dodatnih pitanja na koja će sudionici pokušati dati odgovor su: 
Što su glavne prepreke boljoj suradnji obitelji i škole u Hrvatskoj? Kako obrazovni sustav može pridonijeti 
konstruktivnom uključivanju roditelja u obrazovanje? Kako digitalne tehnologije koje su omogućile e-
komunikaciju s roditeljima i korištenje e-dnevnika utječu na suradnju roditelja i škola? Što je moguće i 
potrebno učiniti na razini škole da se veza škole i roditelja osnaži? 

12:30 – 13:00 - Domjenak  

      


