
9.30 Registrace účastníků
10.00 Úvodní slovo - Odborný referent Erasmus+ mládež
10.30 Odborný příspěvek: Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 
 - prezentace projektu CATCH-EyoU a jeho výstupů
12.00 Workshopy:
 - Cestou neformálního vzdělávání k aktivní mládeži
 - Začít s myšlenkou na konec
13.00   Oběd
14.00   Představení nové publikace
 Strukturovaný dialog a participace mládeže
14.15 Sdílení dobré praxe metodou Živé Knihovny: 
 můžete se těšit na informace o fungování participativních
 rozpočtů, simulací fungování demokratických institucí, 
 využívání metody Živé knihovny a jiných participativních   
 metod a projektů
15.45 Slavnostní zahájení VI. cyklu veřejných konzultací 
 strukturovaného dialogu s praktickou ukázkou konzultací
16.30 Zakončení programu

prOgrAm 
kOnfErEnCE

Dialog
... a co dál ?

KA 3

Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. 
působí jako výzkumný pracovník a vyučující na In-
stitutu výzkumu dětí, mládeže a  rodiny a  katedře 
psychologie fakulty sociálních studií masarykovy 
univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá především 
oblastí politické socializace a  občanské participace 
mladých lidí.

CATCH-EyoU 
Je mezinárodní multidisciplinární výzkumný projekt 
financovaný Evropskou komisí v  rámci programu 
Horizon2020. Jeho cílem je porozumět faktorům, 
které ovlivňují pohled mladých lidí na evropská té-
mata a  zapojení mladých lidí do veřejného života 
(více informací na www.catcheyou.eu).

Workshop 1
Cestou neformálního vzdělávání k aktivní mládeži
neangažovanost mládeže a  celkový nezájem mla-
dé generace o  veřejný život a  aktivní participaci 
jsou problémy, se kterými se potýká celá Evropa. 
Workshop pod vedením zástupců z národního par-
lamentu dětí a mládeže se proto bude zabývat me-
todami neformálního vzdělávání zaměřenými právě 
na aktivizaci mládeže. představíme Vám tipy, jak pro-
blematiku neangažovanosti mládeže řešit, a některé 
z  metod si budete moci vyzkoušet na vlastní kůži. 
Celým workshopem Vás provedou michaela Dole-
žalová a Šimon Horký z národního parlamentu dětí 
a mládeže.

Workshop 2
Začít s myšlenkou na konec
klíčovým prvkem v  participačních projektech ur-
čených mladým lidem je následná práce s  výstupy 
a  výsledky. Způsob, jakým předáváme názory mla-
dých na správná místa a jak jsme úspěšní v pokra-
čování dialogu, který jsme začali, ovlivňuje dosažení 
cílů projektu. Ve workshopu se kromě teorie, zamě-
říme na přenos zkušeností - jaké strategie fungují 
a nefungují. Dále se budeme věnovat otázkám:
Jak to, co je na vstupu, ovlivňuje to, co je na výstupu?
Jaký je rozdíl mezi výstupy, výsledky a dopady?
Jaké faktory ovlivňují náš úspěch a dopad?
kde a jak začít, abychom pozitivně ovlivnili celkový 
dopad projektů a aktivit?
Workshopem Vás bude provázet lektorka neformál-
ního vzdělávání Lucie Schubert.

http://www.catcheyou.eu

