Mini-Plzeň město dětí 2015
eň Slovany
Městská hala TJ Lokomotiva, Plz
ek od 10 do 17 hodin
29. 6. - 17. 7. 2015, pondělí - pát
Vstup zdarma, otevřeno dětem od

8 do 15 let

První tři prázdninové týdny si vaše děti mohou užít ojedinělou a velkolepou
hru na město. Přihlašovat předem je nemusíte, nemusíte ani nic platit.
Sedm hodin denně budou mít zajištěnou zábavu, a to jako první a také
jako jediné v republice. Město dětí má v Plzni svoji premiéru!
Kapacita 500 dětí denně (z toho 100 míst vyhrazeno pro děti z Plzeňského
kraje a pro delegace ze zahraničí)
Rezervace jednotlivých míst není možná, skupiny (od 6 dětí) nelze bez
předchozí domluvy s pořadatelem do Mini-Plzně vpustit
Pořadatelé nepřebírají zodpovědnost za děti v Mini-Plzni, ta zůstává na
rodičích
www.miniplzen.eu
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Co je to Mini-Plzeň? Velký prázdninový projekt hry na MĚSTO. Děti se v ní
stanou občany města se všemi právy i povinnostmi a budou odpovědné
za všechna svá rozhodnutí. Budou si hrát, ale samy, bez rodičů. V hale
TJ Lokomotiva v Plzni na Slovanech vznikne městský úřad, univerzita,
úřad práce, banka, řemeslné dílny, restaurace nebo kino. Bude se tu vařit,
psát, tančit, pracovat i odpočívat, umělecky tvořit.
Město dětí vyroste v zastřešeném objektu z příček a kulis, děti se stanou jeho
občany se vším všudy. Najdou v něm instituce, které znají ze skutečnosti:
městský úřad, univerzitu, úřad práce, banku, řemeslné dílny, restauraci,
kino atd. Mohou v nich pracovat, studovat. Stát se, čím chtějí. Mají práva
a povinnosti, dostávají za studium a odvedenou práci plat, dohadují se
o zákonech a předpisech, odvádí daně, mají volební právo. Město dětí utváří
a spravují právě děti. Dospělí a pedagogičtí spolupracovníci zasahují jen
v případech, kdy je nutné zajistit plynulý a bezpečný průběh hry. Inscenované
město je veřejně přístupným prostorem. Do Mini-Plzně mohou děti přicházet
bez přihlášení a neplatí žádné vstupné. Nikdo je k ničemu nenutí. Rodiče jsou
vítáni jenom v roli nezúčastněných pozorovatelů.
Děti během hry porozumí událostem, které znají z reálného města. Poznávají
fungování institucí, do nichž v běžném životě nemají přístup, nebo se
s nimi setkávají pouze v roli pasivních diváků. Zjistí, jak spolu věci souvisejí.
Například řídící a kontrolní funkce politiky a státní správy, co se stane, když
se poruší určitá pravidla, jak je možné sladit individuální potřeby se zájmy širší
společnosti.
Učí se věci měnit a spolurozhodovat
o nich. Pracují s principy demokracie.
Ve vzájemné interakci s ostatními
dětmi a dospělými tvoří, zkoumají
a experimentují podle své fantazie,
představ i zkušeností ze života. Cítí, že
jsou brány vážně – mohou rozhodovat
a nesou za své jednání odpovědnost.
Hra na město je možná právě proto tolik
fascinuje. Těšíme se na vaše děti, jejich
elán a nápady!
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