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Vøková kategorie: 15+

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

120 minut

uvnitį

kdykoliv

10–15

15+

ART – INVEST
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: pracovní, ke|komunikaci a|k|uêení.

Konkrétní cíl:|||

Rozvoj tvoįivosti, argumentace, asertivity, pįíp. týmové spolupráce.

Motivace:||| Soutøž jednotlivcŃ. V| simulovaném prostįedí hráêi pįedkládají umølecké projekty do| konkurzu
a|následnø je vybráno nøkolik projektŃ, které jsou realizovány.
Legenda:||| Planeta Poznání – viz pįíbøh v|úvodu metodiky.
Potįeby:||| Papíry A4, tužky/pera, kolíêky, provázek, žetony, obálky, výtvarné potįeby a| pomŃcky, pįíp. další
materiál dle druhu zadání.
Provedení:|||

Aktivita je rozdølena do|nøkolika fází, se kterými musíme úêastníky na|zaêátku seznámit.

1. fáze KONKURZ – Úêastníky seznámíme s| podmínkami konkurzu a| pįedáme jim je v| tištøné podobø. Zadání
pįipravíme podle výsledku, jehož chceme dosáhnout, a|materiálu, který máme k|dispozici. Pįíkladem zadání mŃže být
výzdoba místnosti êi konkrétního objektu, vytvoįení obrazu, sochy, monumentu êi jiného díla, jež použijeme v|jiném
programu nebo pįi jiné aktivitø. Zmíníme se o|možnostech realizace – výtvarných pomŃckách a|materiálu.
2. fáze PROJEKT – Každý „umølec“ vypracuje a|pįedloží vlastní projekt, jehož tvorba je ohraniêená limitem 30–45
minut. Všechny projekty (popisy, náêrty…) formátu A4 jsou potom zveįejnøny a|vystaveny.
3. fáze VÝB÷R – Všichni úêastníci obdrží stejný poêet žetonŃ (5–10), které podle svého uvážení rozdølují mezi
projekty, do|obálek, jež jsou pod každým zveįejnøným projektem. Kritériem výbøru je zájem podílet se na|realizaci.
Uskuteênøno bude totiž pouze nøkolik projektŃ, které obdrží nejvyšší poêet žetonŃ. V|této fázi, trvající 30 minut, mezi
sebou autoįi projektŃ diskutují a|argumentují ve|snaze prosadit své plány i|pįedjednat spolupráci na|cizích.
4. fáze TVORBA TÝMU – Vyvøsíme výsledkovou tabuli, kde jsou podle úspøšnosti seįazeni autoįi a|jejich projekty.
Autoįi 3–5 nejlépe ohodnocených projektŃ mezi sebou licitují o| možné spolupracovníky pro realizaci projektu.
Mají k| dispozici žetony získané za| své projekty. Vybraní êlenové týmu pak s| sebou pįinášejí nejen své schopnosti,
dovednosti, ale i|reinvestovatelné žetony. Licitace je įízena režisérem hry.
5. fáze REALIZACE PROJEKTł – V|této fázi je tįeba zejména hlídat êas, koordinovat pįidølování materiálu a|zapŃjêování
nástrojŃ.
6. fáze VERNISÁŽ – Vhodnou podmínkou zahájení závøreêné vernisáže je uklizení „epicenter tvoįivosti“ jednotlivých
realizaêních týmŃ. Každý tým pįedstaví svŃj objekt tvorby a|pįítomným „znalcŃm umøní“ nechá dostateêný prostor
pro vstįebání dojmŃ, otázky a|vyslovení názorŃ k|dílu.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįekonání a|Pravda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Zrakovø postižení – hra pouze pro lehêí stupeĢ postižení. Jedinci
s|tøžším postižením budou potįebovat pomoc další osoby.

Sluchovø postižení – dát si pozor na| to, aby úêastník byl poblíž a| mølo možnost pįi vysvøtlování odezírat ze rtŃ
vedoucího. Názorná ukázka vhodná.
Pohybovø postižení – záleží na|stupni postižení, jednodušší zadání.
Mentálnø postižení – srozumitelné vysvøtlení hry v| jednoduchých krátkých vøtách. Názorná ukázka a| jednodušší
zadání.
Įeêovø postižení – bez omezení. Jen dát dostateêný prostor na|dotazy, vyslyšet je.
Obtížnø vychovatelní – striktní hranice a|pravidla.
Jedinci se speciɅckými poruchami uêení a|chování – bez omezení, záleží na|typu postižení.
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Pozor na: Po| skonêení hry doporuêujeme zaįadit rozbor hry s| cílem rozebrat zkušenosti, prožitky a| pocity
z|jednotlivých fází programu.
Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
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