německo - český seminář:

Střetnutí s pravicovým populismem!
část druhá: Forumtheater a Konfliktbearbeitung
pátek 02.11.2018 – pondělí 05.11.2018

Volby v roce 2017 jak v Česku, tak v Německu ukázaly, že obě země jsou spíše pravicově zaměřené.
Babiš získal téměř 30% hlasů se svou stranou ANO a AfD s 13% hlasy se dostala do spolkového
sněmu. Populisté, euroskeptici a xenofobní politici dostali silnou podporu a podnítili EU
euroskeptismu a i strach z přistěhovalců.
Během listopadových seminářů se blíže zaměříme na konflikty, které vedou k podněcování
pravicového populismu: Můžeme tyto konflikty pozorovat i během našich německo-českých
případně mezinárodních výměn? Jakou váhu jim dáváme? Jakými metodami je můžeme řešit? Těmto
a dalším otázkám se budeme ve spolupráci s Forumtheaters z Boalu a Konfliktbearbeitung.
V Forumtheater se rozvíjejí scény z reálného života, v kterých hraje roli jedna, či více osob.
Nedopadají však tak, jak bychom chtěli. Publikum je poté vyzváno, aby navrhlo změny a sehrálo
příběh znovu. Touto metodou se pak ukážou různé možnosti řešení.
Konfliktbearbeitung nabízí kromě toho analýzy jednotlivých rovin konfliktu a možnosti zpracování
jejich náznaků. Workshopy budou vedeny paní Danou Moree und Marií Krisinger.
Ke vstupům bude v obou seminářích prostor k vytvoření vlastních (mezinárodních) setkání mládeže
v této oblasti. Ty by měly být prováděny s odbornou podporou v následujícím roce.
Série seminářů je zaměřená na multiplikátory z djo-členské organizace a externích zájemců žijící
v Německu a České republice. Událost je pořádána djo-Deutsche Jugend in Europa, Bundesverband
e.V. ve spolupráci s centrem volného česu Arabela

ORGANIZAČNÍ POKYNY
Účastnický poplatek:

20 € pro djo-členy, 30 € pro externí
Účastnický poplatek je zaplacen v hotovosti na místě. Nejsou žádné
další náklady.

Příjezd:

Příjezd je individuální. Náklady na dopravu budou do částky 60 €
uhrazeny. Při vyšších nákladech může vzniknout možnost náhrady
nákladů po události.
Vezměte prosím na vědomí informace o cestovních výdajích na našich
webových stránkách!

Místo konání:

Začátek: pátek v 18:00 hod
Konec: pondělí ve 14:00 hod
djo-Jugendbildungsstätte Spukschloss Bahratal
Buchenhain 34 f
01816 Bad Gottleuba – Berggießhübel
http://www.kasimir.de/de

Přihlášení:

www.djo.de/content/rechtspopulismus-begegnen

Uzávěrka přihlášek:

12. 10. 2018

KONTAKT A DALŠÍ INFORMACE:
Theres du Vinage
Referentin für Kulturelle Jugendbildung
Mail: theres-duvinage@djo.de
Tel: 030 / 446 778 12
Semináře jsou podpořeny:

Semináře jsou událostí:

