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DIALOŠKA
SREČANJA

KAKO DS VPLIVAJO NA ŠOLSKI 
USPEH
Dialoško srečanje (DS) je izobraževalna in 
kulturna dejavnost, kjer se ljudje zberejo, 
da bi ustvarili znanje in dodali pomen 
najboljšim univerzalnim kulturnim in 
znanstvenim spoznaznanjem.

V dialoškem srečanju pozornosti ne namenjamo le temu, kar je avtor, v določeni 
dobi, z uporabljeno tehniko želel sporočiti, temveč je poudarek na različnih 
interpretacijah, razmišljanjih, občutkih in refleksijah, ki jih umetniško, literarno ali 
znanstveno delo ustvarja pri udeležencih.

Znanstvene objave: +300 člankov v uvrščenih revijah, 30 knjig, 45 poglavij
http://crea.ub.edu/index/scientific-excellence/publications/

KAJ SO DS
Dialoško srečanje (DS) je izobraževalna in kulturna dejavnost, kjer se ljudje zberejo, 
da bi ustvarili znanje in dodali pomen najboljšim univerzalnim kulturnim in 
znanstvenim spoznaznanjem.
V dialoškem srečanju pozornosti ne namenjamo le temu, kar je avtor, v določeni 
dobi, z uporabljeno tehniko želel sporočiti, temveč je poudarek na različnih 
interpretacijah, razmišljanjih, občutkih in refleksijah, ki jih umetniško, literarno ali 
znanstveno delo ustvarja pri udeležencih.
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NAČELA DIALOŠKIH SREČANJ
Učenci dosežejo globoko razumevanje predmetnega 
znanja ter se vključijo v procese osebne in družbene 
preobrazbe skozi egalitarne dialoge, prepoznajo in 
izkoriščajo kulturno inteligenco vsakega posameznika, 
iščejo preobrazbo, krepijo instrumentalno razsežnost, 
temeljijo na solidarnosti, delujejo kot viri ustvarjanja 
pomena ter se zanašajo na enakost razlik in jih 
spodbujajo.

DVA POGOJA ZA IZVAJANJE DS
Literatura, ki jo bomo uporabljali za dialoška  srečanja mora biti vzeta iz 
klasične literature iz področij Literature, Glasbe, Umetnosti, Znanosti 
in Matematike. Knjižnico primernih del za DS bomo sprva pripravili 
znotraj partnersktva, ki pa se bo sčasoma dopolnjevala s klasičnimi 
deli držav, kjer se bodo DS izvajala.
Drugi pogoj je, da se dialoškega sreačnja lahko udeleži VSAK 
POSAMEZNIK, prednostno pa osrasli, dijaki, učenci in otroci, ki imajo 
težave z branjem, izražanjem ali so na kak drug način socialno groženi.

POTEK USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE DS
Osnovno dvodnevno uvajanje bo potekalo v Barceloni leta 2022, kjer bomo bodoče mentorje 
seznanili s podrobnejšimi navodili za izvajanje samih DS. Nato bodo mentorji (učitelji) 
samostojno izvajali DS. Partnerji projekta bodo učinke izvedb merili. Sledi Poglobljeno uvajanje 
mentorjev, ki bo potekalo v S Makedoniji. Od mentorjev se pričakuje tudi prenos pridobljenih 
znanj znotraj ustnov, kjer so zaposleni (faza notranjega repliciranja). Ob zaključku projekta se 
od partnerstva pričakuje večanje projektnih rezultatov s intentivno diseminacijo.

PRIČAKOVANI UČINKI DS
Učenci dosežejo globoko razumevanje 
predmetnega znanja ter se vključijo v procese 
osebne in družbene preobrazbe skozi dialoge, ki 
so egalitarni, prepoznajo in izkoriščajo kulturno 
inteligenco vsakega človeka, iščejo preobrazbo, 
krepijo instrumentalno razsežnost, temeljijo na 
solidarnosti, delujejo kot viri ustvarjanje pomena 
ter se zanašajo na enakost razlik in jih spodbujajo.


