Projektové dny 2021/2022
Ročník: 1. – 3.
Název projektu

SIMULAČNÍ A DRAMATIZAČNÍ HRY
PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ
– Nejistota, nebezpečí, tlaky z neznáma
– Jak v tom všem přežít, najít smysl, uvidět systém
– Jak mít kritičnost, vlídnost a odvahu

Vedoucí projektu

PhDr. Linda Taláčková

Druhý učitel

Mgr. Filip Konvalinka

Anotace 1. den

výběr:
a) Hra s nulovým součtem – o ozbrojených
konfliktech

12.dubna 2022

HTTPS://WWW.NAZEMI.CZ/CS/HRA-S-NULOVYM-SOUCTEM

b) Jak se do lesa volá – o manipulaci v médiích –
o směšování faktů a názorů
HTTPS://WWW.NAZEMI.CZ/CS/JAK-SE-DO-LESA-VOLA-I-ONLINE

c) Zprávy ze světa – o zneužívání zprávy o
nebezpečích k záměrnému šířením strachu
HTTPS://WWW.NAZEMI.CZ/CS/ZPRAVY-ZE-SVETA

a) Zbraně jsou zábava. Zbrojařskému průmyslu se daří. Na
příkladech prodiskutujeme souvislosti – v čí prospěch
sloužíme, kdo stojí za válkou, jak souvisíme s konfliktem jinde
na Zemi, dají se globální problémy řešit beze zbraní?
b) Mluví se v médiích o teroristech nebo o bojovnících za
svobodu? Co je fakt, a co názor? Kdo stojí za jiným vyzněním
v médiích?
c) Kdy v nás zpráva vyvolá strach, čím? Jak nás zpráva
ovlivňuje ve vnímání zprávy? Do jaké míry je znepokojivá
zpráva o nebezpečí a do jaké je pro někoho výhodné,
abychom se báli? Kde je skutečné nebezpečí?
Lektor: Na Zemi. Cena: 100,- Kč + asi 300,- Kč za bus.

Místo

Gymnáz.

Anotace 2. den
2. květen 2022

Simulační hra Fish Banks
HTTPS://CS.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FISH_BANKS

Brno
nebo
Jihlava

Ekonomika. Environment. Etika. Chování skupin lidí, firem.
Uživí nás Planeta? Jak se zachránit? Systémové myšlení. Je
udržitelnost lidstva možná? Na příkladu rybolovu firem. Podle
skutečných událostí. Lektor: Chaloupky, Cena: 120,- Kč

Anotace 3. den
3. květen 2022

Dramatizační hra Tak tohle neprojde
HTTPS://SKOLY.PAMETNARODA.CZ/WORKSHOPY/TAK-TOHLE-NEPROJDE/

Brno
nebo
Jihlava

Rozhodování se je někdy tak těžké. Být svobodný, necítit
úzkost v komunikaci? Jak s námi lidé přes skupinový nátlak
manipulují. Podle skutečných událostí. S literárním pozadím
divadelní hry Largo Desolato. Lektor: Post Bellum – Paměť
národa. Cena: 100,- Kč + asi 300,- Kč za bus.

Studentů

minimum 20 – maximum 60

Cena

320–920 Kč (upřesnění při první konzultaci)

Poznámky

1. konzultace – 26. 10., pak možný přestup, do 31. 10. závazná přihláška.
Metoda – workshopy a hry, inspirované skutečnými událostmi a příběhy.
Studenti budou prožitkově vystupovat v kůži lidí skutečných událostí.
V roli postavy se však mohou volně rozhodovat, využívat dnešních
znalostí, a vyzkoušet si nanečisto, jak by se zachovali, až by se jim
podobná konfliktní situace v životě přihodila.
Počet účastníků – v jedné herní skupině může být 20–30 studentů,
v případě více přihlášek budou žáci rozděleni do dvou herních skupin.
Klasifikace – za účast a aktivní přístup, na závěr skupinová reflexe.

