Poziv na konferenciju
„Strukturirani dijalog u srednjim školama – izazovi i prilike”
Uloga školske zajednice u provedbi Dijaloga EU s mladima i uloga dijaloga u demokratizaciji škole

16. rujna 2019. s početkom u 10:00 sati
Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, Zagreb

Ravnatelj/ica ste u srednjoj školi? Zanima vas kako omogućiti da se glas vaših mladih bolje čuje?
Zanima vas kako osigurati potencijalno financiranje aktivnosti vašeg Vijeća učenika i projekata
uključivanja mladih u dijalog sa stručnjacima i donosiocima odluka u školi u okruženju ? Želite školu u
kojoj vam je važno aktivno sudjelovanje učenika? Zanima vas čuti više o primjerima škola koje su prošle
edukaciju o strukturiranom dijalogu s mladima i sada aktivno koriste znanja u svojoj školi? O svemu
ovome bit će govora na konferenciji o Dijalogu EU s mladima!
Mreža mladih Hrvatske, uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za mobilnost i
programe EU
poziva ravnatelje i ravnateljice srednjih škola da se prijave
na konferenciju „Strukturirani dijalog u srednjim školama – izazovi i prilike”
a na kojoj ćete dobiti informacije o tome što je to strukturirani dijalog/dijalog EU s mladima te kako
ga možete koristiti u svrhu demokratizacije škole.
Organizacijom ove konferencije Mreža mladih Hrvatske želi podržati ravnatelje u području
strukturiranog dijaloga s mladima kao alata te im predstaviti projekt «Strukturirani dijalog u srednjim
školama», a koji ima za cilj stvoriti uvjete za uspješno uključivanje škola u provedbu strukturiranog
dijaloga u Hrvatskoj. Osim toga, konferencijom se želi dodatno motivirati ravnatelje da podrže svoje
nastavnike i stručne suradnike u provedbi konzultacija s mladima tijekom hrvatskog predsjedavanja
Vijećem Europske unije.
Tijekom same konferencije saznat ćete više o Dijalogu EU s mladima te kako ga možete koristiti u
svrhu demokratizacije škole od strane predstavnika Mreže mladih Hrvatske i članova Nacionalne
radne skupinu za dijalog EU s mladima. Predstaviti će se i škole koje su sudjelovale na edukacijama te
će na direktan način iznijeti svoje iskustvo sa strukturiranim dijalogom te kako ga integriraju u svojim
školskim zajednicama. Na konferenciji će biti predstavljen i Priručnik za rad s Vijećima učenika uz
korištenje dijaloga EU s mladima namijenjen srednjim školama te će svaki sudionik dobiti primjerke
priručnika.
Po završetku konferencije svi sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju kao i Youthpass potvrdu.
Što je to Dijalog EU s mladima?
Dijalog EU s mladima je metoda uključivanja mladih u procese donošenja odluka i dijalog s onima koji
odluke donose. Radi se o metodi koja je osmišljena prije 10 godina na razini Europske unije s ciljem
uključivanja najšireg kruga mladih u procese odlučivanja na europskoj razini. Danas se strukturirani
dijalog (Dijalog EU s mladima) primjenjuje i na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, a predstavlja
koristan alat i u školskom okruženju kako bi se prikupila mišljenja učenika o tome što im je važno u

njihovoj školskoj i lokalnoj zajednici. Zajednički dijalog mladih i donositelja odluka odvija se kroz
strukturirani proces u tri faze, a konačni ishod takvog procesa su prijedlozi zajedničkih rješenja u
područjima od važnosti za mlade, osmišljena na mišljenju i prijedlozima mladih koji su sudjelovali u
strukturiranom dijalogu.
Dosad je u Hrvatskoj edukaciju o strukturiranom dijalogu prošlo 40 srednjih škola, odnosno školskih
timova sastavljenih od učitelja ili stručnog suradnika te predstavnika Vijeća učenika. Sve škole aktivno
provode proces Dijaloga EU s mladima u svojoj zajednici.
Prijave su otvorene do 10. rujna 2019. godine, a prijaviti se možete putem sljedeće poveznice:
https://forms.gle/XUJHQwLDBGiArv6W7.
Broj mjesta za sudjelovanje je ograničen, stoga osigurajte svoje mjesto na vrijeme. Odabrani
sudionici će biti kontaktirani po završetku prijava te će im biti poslane upute za sudionike.
Za sva moguća pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.

Mreža mladih Hrvatske
Jovana Kepčija Pavlović
Voditeljica projekata i programska suradnica
jovana@mmh.hr 0992518670

9.30 – 10:00

Program konferencije
Registracija sudionika

10:00 – 10:20

Otvaranje konferencije i pozdravne riječi

10:20 – 10:35

Predstavljanje projekta “Strukturirani dijalog u srednjim školama” i
predstavljanje priručnika “Priručnik za rad s vijećima učenika uz korištenje
Dijaloga EU s mladima”

10:35 – 11:20

Izlaganje “Dijalog EU s mladima: tko, što, gdje, kada, zašto?”

11:20 – 11:40

Pauza za kavu

11:40 – 13:00

Panel rasprava “Dijalog EU s mladima kroz oči učitelja i učenika”

13:00 – 14:00

Pauza za ručak

14:00 – 14:55

Interaktivna radionica: Provedba strukturiranog dijaloga u srednjim školama:
izazovi i prilike
Zatvaranje i evaluacija konferencije

14:55 – 15:00

