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2. setkání pracovní skupiny stěžejního tématu  

„Mládež utváří budoucnost” 

13. – 14. 4. 2021, online  

  

Program 

  

Úterý, 13. dubna 2021   

  

14.45   přihlášeni do platformy DINA.international, kontrola funkčnosti 

 

15.00   Začátek akce 

Informace k tlumočení 

Uvítání a představení cílů setkání 

Informace k funkcím a využití platformy DINA.international 

Představení účastníků 

Představení programu a organizačních záležitostí 

15.45  Přestávka 

 

15.55  Novinky ve stěžejním tématu Tandemu 

- přidělení finančních prostředků na podporu projektů 

- rozšíření pracovní skupiny o nové účastníky 

- koncepční upřesnění – pět tematických oblastí  
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- uskutečněné online akce: On-line modul diverzity, školský 

seminář   

  - II. metodický sborník ke vzpomínkovým místům v obou zemích 

  - první naplánovaná spolupráce (odborné praxe + Evropský 

parlament mládeže v ČR) 

  

16.15 - 16.45 Novinky od účastníků pracovní skupiny 

16.45  Přestávka 

 

17.00 - 17.25 Dr. Liane Pluto (DJI): Zjištění ze 16. zprávy o dětech a 

mládeži se zaměřením na mezinárodní aspekty 

17.25  Přestávka 

17.25 - 17.50 Diskuse (mj. jak mohou být tato zjištění zohledněna ve stěžejním 

tématu) 

17.50   Přestávka 

 

18.05  Rozehřívací aktivita 

18.10 - 18.35 Karel Strachota (JSNS): Zjištění z Výzkumu postojů 

středoškoláků v ČR 2020 

18.35  Přestávka 

18.45 – 19.00 Diskuse (mj. jak mohou být tato zjištění zohledněna ve stěžejním 

tématu) 

 

19.00  Závěrečné shrnutí, příprava na program následujícího dne 

20.00   Online na slovíčko – prostor pro neformální debatu 

 

Středa, 14. dubna 2021 

  

od 9.15  přístup do online místnosti 

09.30 Uvítání 

 

09.35 – 09.55 Diskuse v plénu 

  Poznatky z předchozího dne, plánované akce v rámci stěžejního 

tématu, očekávání účastníků -> úvod k následujícímu programu 

09.55  Přestávka 
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10.05  Rozehřívací aktivita 

10.10  Zadání práce ve skupinách 

10.15 - 11.00 Práce v tematických skupinách: 

  - Přeshraniční projekty pro demokratickou Evropu a proti 

pravicovému extremismu a nacionalismu 

  - Participace a motivace mladých lidí k účasti na veřejném dění 

  - Mediální kompetence, kritické myšlení 

  - Udržitelnost a ochrana životního prostředí 

 

  Práce ve skupinách se bude orientovat na následující 

otázky: 

  Jakými konkrétními způsoby lze toto téma zapojit do cílové 

skupiny mladých lidí a do česko-německé výměny? (obecně) 

  Jaké spolupracující partnery by bylo možné do tématu přizvat? 

  Jakým způsobem s tímto tématem pracujete ve své organizaci  

  (v mezinárodním/česko-německém kontextu)? 

  Jak Vás/Vaši organizaci může Tandem podpořit v realizaci 

tematických česko-německých projektů? 

  Je k tématu potřeba vytvořit metodický materiál? 

 

11.00  Přestávka 

  

11.15 Shrnutí v plénu – co přinesla skupinová práce 

12.00 Další kroky v pracovní skupině a ve stěžejním tématu, hodnocení 

12.30 Konec akce 

  

Akce bude simultánně tlumočena. 

  

  

 


