Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

MINISTARSTVO ZNANOSTI,
OBRAZOVANJA I SPORTA

Poštovana/i,

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na okrugli stol posvećen učenju o djelovanju Europskog suda za ljudska prava,
koji će se održati u Zagrebu, 21. rujna 2012. godine (petak) u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar (Marulićev
trg 19/I, Zagreb), a u organizaciji Instituta Pilar i Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko
građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta te uz financijsku potporu Vijeća Europe.
Okrugli stol je dio provedbe novog projekta Vijeća Europe Learning the Key Principles and the Functioning of the
European System of Human Rights Protection (Učenje o praksi Europskog suda za ljudska prava u srednjim
školama), kojemu je cilj promicati znanja o Europskom sudu za ljudska prava u srednjim školama u zemljama
članicama Vijeća Europe. Aktivnosti u projektu prvenstveno su usmjerene na izradu nastavnih materijala za
srednje škole u kojima se rad Europskog suda za ljudska prava obrađuje kroz njegove presude, pri čemu je
uključena pravna i pedagoško-metodička komponenta. Nastavne materijale izrađuju studenti nastavničkih i
pravnih fakulteta iz Švicarske, Velike Britanije i Hrvatske. U hrvatski tim uključeno je 20 studenata završnih
godina Pravnoga i Filozofskog fakulteta te Hrvatskih studija, a vode ga prof. dr. sc. Vedrana Spajić – Vrkaš i doc.
dr. sc. Ivana Radačić
Okrugli stol se organizira kako bi se širokom profilu stručnjaka u odgoju i obrazovanju, kao i onima koji djeluju u
područjima bitnim za osiguranje dobrobiti djece i mladih, predstavio projekt Vijeća Europe i nastavni materijali
koje je izradio hrvatski tim, te kako bi se otvorila rasprava o mogućnostima uključivanja rezultata projekta u
srednje škole u sklopu provedbe kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja i nastave drugih odgovarajućih
predmeta.
Imajući na umu Vaše dugogodišnje iskustvo i osobni angažman u promicanju zaštite ljudskih prava i/ili
obrazovanja za ljudska prava i građanstvo, bila bi nam izuzetna čast ukoliko biste se odazvali ovom pozivu.
Uvjereni smo da će Vaše iskustvo, prijedlozi i savjeti značajno pridonijeti uspješnom okončanju projekta i njegovoj
djelotvornoj provedbi na hrvatskoj i europskoj razini.
Sudionicima koji dolaze izvan Zagreba bit će nadoknađeni troškovi javnog prijevoza, a onima koji dolaze iz
mjesta koja su od Zagreba udaljena više od 200 km, bit će osiguran hotelski smještaj za jednu noć od 20. na 21.
rujna.
Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite najkasnije do srijede, 19. rujna 2012. Blaženki Markeš e-mailom
(blazenka.markes@pilar.hr) ili telefonom (01 4886 800). Ukoliko trebate smještaj, molimo Vas da svoj dolazak
potvrdite do 14:00 sati u ponedjeljak, 17. rujna 2012., na istu adresu.
S poštovanjem,
Organizatori skupa
Privitak:
Program okruglog stola

