ODRŽANO
DRŽAVNO NATJECANJE „GOVORITE LI EUROPSKI?“
U TOPUSKOM, 12.3.2010.
POBJEDNICI – BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA

U petak, 12. ožujka 2010. godine u Lječilištu Topusko održano je, u organizaciji Upravnog
odjela za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima, državno natjecanje
„Govorite li europski?“.
Na državnom natjecanju su sudjelovale škole sa područja Krapinsko-zagorske, Meñimurske,
Ličko-senjske, Brodsko-posavske, Varaždinske i Sisačko-moslavačke županije, te Grada
Zagreba.
Natjecanje je pratio i ocjenjivao Ocjenjivački odbor sastavljen od predstavnika krovnih
institucija Republike Hrvatske i Europske Unije za područje europskih integracija i to:
Delegacije Europske Unije u RH, Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija,
Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva i Središnje agencije za
financiranje i ugovaranje projekata EU.
Na natjecanju je pobijedio tim Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ iz Slavonskog
Broda iz Brodsko-posavske županije. U timu su sudjelovali Andrija Rizvić, Dora Decorti,
Silba Knežević, Karla Miškić i Domagoj Mitrović, a predvodila ih je prof. Rozalija Baričević i
predstavnica Županije Lidija Vukojević.
Drugo mjesto osvojio je tim Srednje škole Krapina iz Krapinsko-zagorske županije. Treće
mjesto osvojio je tim Gimnazije Sisak iz Sisačko-moslavačke županije, a sve ostale škole
osvojile su četvrto mjesto.

Nakon provedenih županijskih i državnih natjecanja, pobjednike očekuje europska završnica
u svibnju 2010. u Bruxellesu.

Tim OŠ „Ivan Goran Kovačić“ – Slavonski Brod sa
članovima Ocjenjivačkog odbora
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ŽUPANIJSKO NATJECANJE „GOVORITE LI EUROPSKI?“
ODRŽANO 11.12.2009.

U petak, 11. prosinca 2009. godine u Srednjoj školi Petrinja (Gundulićeva 3) s početkom
u 10,00 sati održano je Županijsko natjecanje „Govorite li europski?. U natjecanju su
sudjelovali učenici Srednje škole Ivana Trnskog iz Hrvatske Kostajnice, Srednje škole Glina,
Srednje škole Topusko, Gimnazije Sisak, te Srednje škole Petrinja.
Natjecanje se inicijativom Skupštine europskih regija, čija je Sisačko-moslavačka županija
članica, po drugi puta održava diljem Europe na tri razine: županijskoj, državnoj i europskoj,
te omogućuje timovima mladih u dobi izmeñu 14 i 18 godina predstavljanje svojih pogleda o
tome što im znači Europa. Nakon provedenih županijskih i državnih natjecanja, pobjednike
očekuje europska završnica u svibnju 2010. u Bruxellesu.
Pobjednici državnog natjecanja 2008. godine bili su učenici Gimnazije Sisak, te su
predstavljali Sisačko-moslavačku županiju i Republiku Hrvatsku na europskoj završnici 3.
prosinca 2008. godine u Bruxellesu gdje su se natjecali pobjednički timovi iz jedanaest
europskih zemalja.

Tim Gimnazije Sisak, 11.12.2008.
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EUROPSKA ZAVRŠNICA PROJEKTA "GOVORITE LI EUROPSKI?" U
BRUXELLESU
U srijedu, 3. prosinca 2008. godine u Bruxellesu je održana europska završnica natjecanja
„Govorite li europski?“, koje je pokrenuto inicijativom Skupštine europskih regija. Ukupno se
natjecalo jedanaest pobjedničkih timova iz europskih zemalja, koji su svojim prezentacijama
prikazali svoje poglede o tome što im znači Europa. Na natjecanju je pobijedio tim iz
rumunjske regije Dolj.
U europskoj završnici Hrvatsku i Sisačko-moslavačku županiju predstavljao je tim Gimnazije
Sisak koji je pobijedio na državnom natjecanju 9. svibnja ove godine u Zagrebu. Državnom
natjecanju prethodilo je županijsko održano 5. svibnja 2008. godine u Sisku u okviru
obilježavanja Europskoga tjedna 2008. od strane Sisačko-moslavačke županije. U timu
Gimnazije Sisak natjecali su se Božidar Nikša Tarabić, Juraj Božić, Krešimir Tuškanac,
Sarah Farkaš i Dora Fodor pod vodstvom prof. Marine Kase, a prikazali su razvoj
demokracije u Europi kroz likove Sokrata, Marka Marulića, Robina Hooda, te francuskih
prosvjetitelja.
Natjecatelji su posjetili i upoznali se s radom Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, Europskog
parlamenta, te drugih važnih institucija Europske unije. Boravak tima Gimnazije Sisak u
Bruxellesu i sve navedene aktivnosti pratile su pročelnica Upravnog odjela za upravljanje
pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima Sisačko-moslavačke županije Tatjana Puškarić
i stručna suradnica Kristina Štimac.

Tim Gimnazije Sisak
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ODRŽANO NATJECANJE SKUPŠTINE EUROPSKIH REGIJA
„GOVORITE LI EUROPSKI?“
Natjecanje Skupštine europskih regija „Govorite li europski?“ (“Do you speak european?“) po
prvi puta se održalo tijekom 2008. godine diljem Europe na tri razine: županijskoj, državnoj i
europskoj.
Sisačko-moslavačka županija organizirala je županijsko natjecanje koje je održano 5.
svibnja 2008. godine u Hotelu „Panonija“ u Sisku. Natjecanje je omogućilo timovima mladih
u dobi izmeñu 14 i 18 godina prezentaciju svojih pogleda o tome što im znači Europa.
Prezentacije su mogle biti pripremljene u bilo kojem obliku, kao što su drama, interakcija,
video, rap ili PowerPoint, tj. mogli su izabrati bilo koju metodu kojom bi najbolje izrazili svoju
poruku.
Županijsko natjecanje ocjenjivao je odbor sastavljen od dužnosnika, novinara i županijskih
predstavnika mladih. Odbor je ocjenjivao svaku prezentaciju prema sadržaju, stilu i načinu
prezentacije.

Pobjednici županijskog natjecanja su – tim Srednje škole Glina (prvoplasirani) i Gimnazije
Sisak (drugoplasirani). Oni su se zatim natjecali sa pobjedničkim timovima drugih hrvatskih
regija koje je održano na državnoj razini u Zagrebu 9. svibnja 2008. godine, gdje je pobijedio
tim Gimnazije Sisak pod vodstvom prof. Marina Kasa.

Državni pobjednici – tim Gimnazije Sisak, sudjelovat će u europskoj završnici koja će biti
održana u 3. prosinca 2008. godine u Bruxellesu, gdje će biti proglašeni pobjednici
natjecanja „Govorite li europski?“.
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