POZIV
na sastanak skupštine i međunarodnu konferenciju

„Škola kao mjesto učenja aktivnog građanstva za
roditelje i djecu“
29. i 30. travnja 2016., u Dubrovniku
u organizaciji
Europske udruge roditelja – EPA i Udruge roditelja „Korak po korak“

Roditeljska prava i dužnosti, kao i svrhovito sudjelovanje roditelja u obrazovnom procesu visoko je na
ljestvici prioriteta Europske udruge roditelja (European's Parents' Association - EPA) još od njezina
osnivanja 1985. godine. Zaključak istraživanja provedenog povodom 30-e obljetnice osnivanja
pokazuje da je sudjelovanje roditelja još uvijek siva zona u većini Europskih zemalja. Teroristički napadi
izvedeni u veljači 2015. u Parizu rezultirali su Deklaracijom Ministarstava obrazovanja Europske unije
o važnosti prava, uključivanja i aktivnog građanstva, ali pomaci su na Europskoj razni u ovom području
maleni.
Udruge roditelja diljem Europe znaju da su škole ultimativno sigurno okruženje za učenje aktivnog
građanstva, što ne vrijedi samo za djecu koja pohađaju škole već i za njihove roditelje i učitelje.
Održavanje sastanka u Hrvatskoj, najmlađoj članici Europske unije, koja je ujedno i nekadašnja članica
Jugoslavije, idealna je prilika za razgovor o ovim temama. Stoga će se ovogodišnja prva konferencija
EPA-e osvrnuti na prava i obveze roditelja, aktivno i svrhovito sudjelovanje djece i roditelja u školama
te međusobno razumijevanje.
Rokovi prijave na konferenciju:
-

registracija koja uključuje rezervaciju smještaja otvorena je do 15. ožujka 2016.

-

registracija za sudionike koji smještaj organiziraju samostalno otvorena je do 20. travnja 2016.

Preliminarni program
Konferencija se održava na engleskom jeziku, od petka 29. travnja do subote 30. travnja 2016.
Petak, 29. travnja, 2016
12:00

Posjet osnovnoj školi Lapad

14:00

Ručak i registracija

15:00

Službeno otvorenje konferencije:
 gradonačelnik Grada Dubrovnika, Andro Vlahušić
 izvršna diektorica Udruge roditelja Korak po korak, Silvija Stanić
 predsjednica EPA-e, Eszter Salamon
Glavna izlaganja

15:30

Uloga roditelja u osiguravanju prava djeteta, Ivana Milas Klarić, pravobraniteljica za
djecu Republike Hrvatske

17:00

Ozbiljno shvaćanje sretnog djetinjstva – Vi i Vaše dijete kao kompetentni partneri
škole, Christopher Clouder, obrazovni savjetnik i predavač, suosnivač Saveza za
djecu
Sudjelovanje djece i uključivanje roditelja u upravljanje školom – čeka se potvrda
govornika
Pauza za kavu

17:30-18:30

Okrugli stol – Prava djece, prava roditelja i sudjelovanje u zemljama u regiji

19:00




neformalna večera u Restoranu Gusta Me
šetnja starim gradom uz mogućnost prisustvovanja na lokalnom Festivalu
vina
Subota, 30. travnja, 2016
9:30-11:30

Radionice, 1. blok
Osvrt na glavna izlaganja
Trening: aktivno građanstvo i Europska pismenost
Regionalne radionice na lokalnim jezicima

11:30

Pauza za kavu

12:00-14:00

Radionice, 2. blok
Nastavak prijepodnevnih aktivnosti

14:00

Ručak

15:00-18:00

Sastanak skupštine EPA-e – samo za članice EPA-e (pauza za kavu za vrijeme izbora)

Praktične/dodatne informacije:


Kotizacija za sudjelovanje iznosi:
o 100 eura po osobi za sudionike koji imaju pravo na popust
o 125 eura po osobi za sudionike koji nisu članovi EPA-e te za dodatne sudionike
organizacija članica



Smještaj:
o organizator može osigurati smještaj za registracije zaprimljene do 15. ožujka 2016.
Cijena noćenja s doručkom u jednokrevetnoj sobi uključujući i javni prijevoz iznosi 75
eura.
o Cijena noćenja s doručkom u dvokrevetnoj sobi uključujući i javni prijevoz iznosi 95
eura.
o Otkazivanje je moguće do 15. ožujka 2016. U slučaju kasnijeg otkazivanja dužni ste
podmiriti cijeli iznos kotizacije i rezerviranog smještaja.
o Ukoliko ste si sami osigurali smještaj, na konferenciju se možete prijaviti do 20.
travnja 2016.




Registrirati se možete putem ove poveznice.
Za sva pitanja u vezi organizacije, molimo obratite se Brigitte Haider na e-mail:
GA@euparents.eu ili telefon: +43-664 562 4043

