Výsledky unikátních výzkumů o participaci, tvorba metod k rozvoji sociálních a občanských kompetencí i
workshopy argumentace, porozumění médiím a další. Pardubický barcamp 16. září.

Zveme vás!
Pardubický barcamp strukturovaného dialogu s mládeží je tady.
Neformální konference pro mladé aktivní lidi od 16 do 30 let a pracovníky s mládeží.
S účastí zdarma. Je to to pravé pro vás? PŘIHLASTE SE.
Program bude celou sobotu 16. září nabitý
Dozvíte se například


výsledky v ČR unikátních výzkumů, jak jsou na tom mladí Češi se vztahem k politice a
politické aktivitě



jak ovlivňovat dění na své škole, ve městě, nebo na půdě Rady Evropy či OSN



jak vystavět akci či projekt na míru svému městu



co dělat při rasistické mobilizaci



jak se nestat loutkou propagandy a pracovat s mediálními sděleními



nové metody k rozvoji občanských a sociálních kompetencí



jak vést efektivně jednání nebo dobrý rozhovor



jak argumentovat



jak uspořádat besedu, která vtáhne



a řadu dalšího!

Ze známých osobností se můžete těšit na setkání s Filipem Horkým, Jakubem
Čechem či Andreou Procházkovou. Kompletní program najdete zde.
Tady najdete přihlášku

Mladí Češi společnosti a politice nerozumí. Jsou
na tom nejhůře v rámci zemí V4
"Takřka polovina (46 %) mladých Čechů ve věku 15–24 let nerozumí společnosti a politice, je
to nejhorší výsledek v rámci zemí Visegrádské skupiny." Více... nebo na Pardubickém
barcampu, rovnou s autorem výzkumu.

Výzva!
Přijedete na barcamp? Nebo máte ve svém okolí mladé lidi či pracovníky s
mládeží, kteří by mohli barcamp obohatit a/nebo on obohatí je?
Pak jim prosím sdílejte odkazy níže, nebo rovnou celý newsletter. Ještě stále máme
volná místa - a řekněte, nebyla by škoda je nenaplnit?
Hlásím se a chci sdílet odkaz dále

Program
Od 9:00 do 21:30 budete
čerpat nové znalosti,
sdílet své zkušenosti a
síťovat se s dalšími
mladými aktivními lidmi a

pracovníky s mládeží.
To vše
neformálně,žádné
obleky a kostýmky! :-)
Závěr dne bude patřit
SmartUp Talks Nadace

Kdy, kde, jak?

O2 a party s DJ.

V sobotu 16. září v

Workshopy

budově Auly Univerzity

Přihlašování na

Pardubice. Zastávka

workshopy je v plném

MHD Hradecká je přímo

proudu! Nenechte si ujít

před budovou. Program,

možnost učit se od

občerstvení na místě

odborníků na facilitaci

(bagety, sladké pečivo,

z Edutica, od vedoucích

čaje, káva,

projektů Zvol si

voda), oběd v blízké

info nebo Demagog.cz.

jídelně, večeři a střechu

A od řady dalších

nad hlavou pro nocleh

neméně zajímavých

od pátku do neděle pro

lektorů.

Celý program

vás máme zdarma.

Detaily

Přihlašování na
workshopy
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