UDRUGA DELTA
SAŽETAK PROJEKTA:
U vremenu velikih promjena u odgojno-obrazovnom procesu zbog COVID-19 bolesti, glas učenika se u
velikoj mjeri ne uzima u obzir. Tako su narušeni demokratski procesi u školama, kao i dobrobit učenika
i sama uspješnost mjera za suzbijanje epidemije COVID-19 u školama. Ovaj projekt želi ojačati
zagovaračku uloga civilnog društva i Vijeća učenika kao predstavničkog tijela učenika u praćenju i
upravljanju odgojno-obrazovnim politikama u doba pandemije COVID-19, kao i naglasiti važnost Vijeća
učenika u pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika.

To se planira postići kroz provedbu zagovaranja učeničke participacije prema relevantnim tijelima vlasti
na nacionalnoj i lokalnim razinama, kao i provedbu istraživanja o uključivanju učenika u procese
odlučivanja o pitanjima vezanima uz prava i obaveze učenika u školama na razini cijele Hrvatske. Kroz
zagovaranje pratit će se i naglašavati važnost provedbe relevantnih odredbi Zakona vezanih uz učeničku
participaciju. Podaci prikupljeni istraživanjem, osim što će dati sliku o učeničkoj participaciji u uvjetima
vezanima za COVID-19, iskoristit će se i za formiranje Preporuka za uključivanje Vijeća učenika u
donošenje odluka koje se tiču učenika u kriznim situacijama.

Ovaj projekt usmjeren je prije svega na relevantna tijela vlasti, koja se želi osvijestiti i mobilizirati za
podršku radu Vijeća učenika u uvjetima vezanima uz COVID-19. Nadalje, projekt će obuhvatiti odgojnoobrazovne djelatnike u Hrvatskim školama, kao i predstavnike Vijeća učenika, čija se mišljenja i prijedlozi
za povećanje participacije učenika namjeravaju prikupiti istraživanjem. Učenici će sudjelovati u pisanju
Preporuka, koje će biti javno dostupne za korištenje odgojno-obrazovnim ustanovama, drugim OCDima,
kao i javnosti.

Prijavitelj i partneri uključeni su u sve aktivnosti projekta, koje provode u svojim regijama. Prijavitelj
koordinira proces i zadužen je za administraciju projekta.

REZULTATI PROJEKTA:
Istraživanje je obuhvatilo preko 300 ustanova iz cijele Hrvatske, čime se dobio dobar uvid u rad Vijeća
učenika u 2020. godini.

Uspješnom suradnjom u partnerstvu 5 udruga iz Hrvatske stvorila se mreža intrinzično motiviranih
stručnjaka/inja iz civilnog društva koji su iskazali namjeru za suradnjom u području participacije djece i
mladih, točnije Vijeća učenika.

Rezultati istraživanja dobra su podloga za daljnji rad u području u bilo kojem kutku Hrvatske, a
Preporuke su materijal koji će partneri predlagati kao materijal u svojem daljnjem radu sa školama, kao
i institucijama.

Prema riječima recenzentice istraživanja, ovo je jedno od rijetkih, ako ne i jedino istraživanje rada Vijeća
učenika u novijoj povijesti i kao takvo je vrijedan izvor informacija i uvid u rad u području, a i participaciji
mladih općenito.

Naputci dobiveni istraživanjem, kao i suradnjom mladih sadržani u Preporukama pružaju dobru podlogu
za daljnji rad nositelja i partnera u više nabrojanih područja:
-

razvoj kvalitetnih naputaka za rad Vijeća učenika,

-

zagovaranje podizanja kvalitete rada Vijeća učenika na nacionalnoj razini,

-

povezivanje Vijeća učenika sa zajednicom,

-

promicanje rada Vijeća učenika među svim dionicima...

Preporuke su od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja prepoznate kao vrijedne te će ih predstaviti
ravnateljima/icama kako bi se podigla kvaliteta rada Vijeća učenika. Ovo smatramo najvećim uspjehom
u zagovaračkom procesu, čemu je kvaliteta Preporuka zasigurno doprinijela.

Udruga „Delta“ i Info zona u pregovorima su oko daljnjeg postupanja oko diseminacije rezultata, kao i
fundraising-a za provedbu aktivnosti kojima bi se dani naputci pretvorili u praksu, naravno, u suradnji s
mladima.

