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ART – INVEST

Sout ž jednotlivc . V simulovaném prost edí hrá i p edkládají um lecké projekty do konkurzu 
a následn  je vybráno n kolik projekt , které jsou realizovány.

Motivace:

Papíry A4, tužky/pera, kolí ky, provázek, žetony, obálky, výtvarné pot eby a pom cky, p íp. další 
materiál dle druhu zadání.

Pot eby:

Planeta Poznání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Aktivita je rozd lena do n kolika fází, se kterými musíme ú astníky na za átku seznámit.

1. fáze KONKURZ – Ú astníky seznámíme s podmínkami konkurzu a p edáme jim je v tišt né podob . Zadání 
p ipravíme podle výsledku, jehož chceme dosáhnout, a materiálu, který máme k dispozici. P íkladem zadání m že být 
výzdoba místnosti i konkrétního objektu, vytvo ení obrazu, sochy, monumentu i jiného díla, jež použijeme v jiném 
programu nebo p i jiné aktivit . Zmíníme se o možnostech realizace – výtvarných pom ckách a materiálu.

2. fáze PROJEKT – Každý „um lec“ vypracuje a p edloží vlastní projekt, jehož tvorba je ohrani ená limitem 30–45 
minut. Všechny projekty (popisy, ná rty…) formátu A4 jsou potom zve ejn ny a vystaveny. 

3. fáze VÝB R – Všichni ú astníci obdrží stejný po et žeton  (5–10), které podle svého uvážení rozd lují mezi 
projekty, do obálek, jež jsou pod každým zve ejn ným projektem. Kritériem výb ru je zájem podílet se na realizaci. 
Uskute n no bude totiž pouze n kolik projekt , které obdrží nejvyšší po et žeton . V této fázi, trvající 30 minut, mezi 
sebou auto i projekt  diskutují a argumentují ve snaze prosadit své plány i p edjednat spolupráci na cizích. 

4. fáze TVORBA TÝMU – Vyv síme výsledkovou tabuli, kde jsou podle úsp šnosti se azeni auto i a jejich projekty. 
Auto i 3–5 nejlépe ohodnocených projekt  mezi sebou licitují o možné spolupracovníky pro realizaci projektu. 
Mají k dispozici žetony získané za své projekty. Vybraní lenové týmu pak s sebou p inášejí nejen své schopnosti, 
dovednosti, ale i reinvestovatelné žetony. Licitace je ízena režisérem hry. 

5. fáze REALIZACE PROJEKT  – V této fázi je t eba zejména hlídat as, koordinovat p id lování materiálu a zap j ování 
nástroj . 

6. fáze VERNISÁŽ – Vhodnou podmínkou zahájení záv re né vernisáže je uklizení „epicenter tvo ivosti“ jednotlivých 
realiza ních tým . Každý tým p edstaví sv j objekt tvorby a p ítomným „znalc m um ní“ nechá dostate ný prostor 
pro vst ebání dojm , otázky a vyslovení názor  k dílu.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání a Pravda. 

Provedení:

Zrakov  postižení – hra pouze pro leh í stupe  postižení. Jedinci 
s t žším postižením budou pot ebovat pomoc další osoby.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího. Názorná ukázka vhodná.

Pohybov  postižení – záleží na stupni postižení, jednodušší zadání. 

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení hry v jednoduchých krátkých v tách. Názorná ukázka a jednodušší 
zadání.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy, vyslyšet je.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

as p ípravy

30 minut

as realizace

120 minut

Prostor

uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

10–15

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, ke komunikaci a k u ení.

Rozvoj tvo ivosti, argumentace, asertivity, p íp. týmové spolupráce.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Po skon ení hry doporu ujeme za adit rozbor hry s cílem rozebrat zkušenosti, prožitky a pocity 
z jednotlivých fází programu.

Pozor na:

Moje poznámky:


