
 

 

 
9:00/ Registrace účastníků 
9:30/ P31 Představení výsledků projektu CATCH-EyoU: Constructing Active 
Citizenship with European Youth  
 
11:40/ P31 Diskuzní panel I: Aktivisté a "pasivisté": jak mohou škola a 
společnost podpořit občanské zapojení mladých?  
Hosté: Jan Husák (Česká rada dětí a mládeže), Jakub Ondráček (Generace s 
názorem), Ondřej Horák (Centrum občanského vzdělávání), Jan Šerek (FSS MU) 
Moderuje Jakub Macek 
 
12:40/ Přestávka na oběd 
 
13:40/ Workshopy/aktivity I  
 
U32/ Facilitace – umění práce s různorodou skupinou/ Vojtěch Benda  
U33/ (Ne)schopní čelit výzvám/ Katarína Hozlárová a Nikola Gajdošová  
U34/ Přemýšlet o světě – jak být aktivními už od základní školy/ Zdenka 
Strnadová 
P31/ Kde vzít ty demokraty? / Michal Vyvlečka  
 
15:00/ P31 Diskuzní panel II: V Evropě jako doma? Co víme o vztahu mladých 
Čechů k okolní společnosti? 
Hosté: Michal Murad (EUTIS), Katarína Klingová (GLOBSEC), Václav Kříž (Mladí 
Občané), Petr Macek (FSS MU) 
Moderuje Štěpán Žádník 
 
16:15/ Workshopy/aktivity II  
 
U32/ Mluvíme s mladými lidmi (nejen) o Evropě/ Kateřina Šustrová 
U33/ Jak to ovlivnit/ Zuzana Wildová 
 
17:15/ Závěrečné slovo 
 



 

 

13:40/ U32/ Facilitace – umění práce s různorodou skupinou/  
Vojtěch Benda  
Workshop úspěšného a efektivního vedení skupinové diskuze. Seznámíme se se základními principy, ze 
kterých facilitace vychází. Následně se budeme hlouběji věnovat jednomu konkrétnímu modelu, který 
lze využít v řadě náročných situací. To vše prakticky, bez powerpointu a zážitkově.  

 

13:40/ U33/ (Ne)schopní čelit výzvám/  
Katarína Hozlárová a Nikola Gajdošová 
Workshop zaměřený na politické postavení mladých Slováků. O tom, jaké jsou okolnosti a důvody jejich 
zapojení, promluví Katarína Hozlárová, která se angažuje v hnutí Za Slušné Slovensko. Organizátorka 
simulovaných Študentských volieb, Nikola Gajdošová, se pak zaměří na praktickou stránku organizace 
nátlakových aktivit a zvládání s nimi spojených překážek.  

 

13:40/ U34/ Přemýšlet o světě – jak být aktivními už od základní školy/ 
Zdenka Strnadová 
Během workshopu se seznámíme s možnostmi, jak do hodin ve škole vnášet témata aktivního občanství 
a jak s nimi pracovat. To vše s využitím programů a aktivit portálu Jednoho světa na školách.  

 
13:40/ P31/ Kde vzít ty demokraty? /  
Michal Vyvlečka  
"Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty," řekl kdysi Tomáš Garrigue Masaryk, 
ale jak to s těmi demokraty vlastně je? A může se člověk stát demokratem, když ze školy pochopí, jak 
demokracie funguje? Rozhodně ne, k tomu, abychom se stali plnohodnotnými občany naší země, kteří 
budou zodpovědně volit a aktivně se zapojovat do občanské společnosti, vede dlouhá cesta na jejímž 
konci stojí soubor občanských kompetencí. Během hodiny si vysvětlíme, co kompetence jsou a jak je 
získáme, přičemž se zaměříme hlavně na ty občanské. Především se ale naučíme, jak vymyslet a 
zrealizovat vzdělávací aktivitu, která tyto kompetence rozvíjí.  

 

16:15/ U32/ Mluvíme s mladými lidmi (nejen) o Evropě/  
Kateřina Šustrová a Michal Murad 
Během workshopu si vyzkoušíme metody, které vám přiblíží fungování Evropské unie a ukážou vám, že 
i vy se do debat (nejen) o evropských tématech, která zajímají právě vás, můžete zapojit.   
 
16:15/ U33/ Jak to ovlivnit/  
Zuzana Wildová 
Workshop je zaměřený na možnosti, jak být aktivní ve svém okolí. Popíšete společně konkrétní 
problémy, stanovíte si cíl, uvědomíte si překážky a rizika a hlavně vymyslíte řešení! Zjistíte kudy se 
vydat, abyste změnili, co se vám nelíbí.  


