INTERVIEW
Workshop z cyklu Média v měnícím se světě

VĚKOVÁ SKUPINA
POČET ÚČASTNÍKŮ
PROSTŘEDÍ
DÉLKA

10 až 15 let
cca 20
rozlehlé území venku
45 minut

POMŮCKY

Předtištěné šablony na rozhovory, psací potřeby, mikrofony (vyrobené z vařeček a molitanu),
hlasovátka „like“ ve dvou barvách

PERSONÁLNÍ NÁROČNOST

cca 4 vedoucí (respondenti + kancelář) do pole

CÍL
CO AKTIVITA ROZVÍJÍ

Vyzkoušet si práci novináře, naučit se klást
otázky vhodné pro rozhovor
Komunikační dovednosti

Workshop pro Skautský institut připravila Pavla Kafková

PŘÍPRAVA
Vytiskněte šablony pro psaní rozhovorů a připravte si hlasovátka like ve dvou barvách. Případně
též připravte atrapy mikrofonů, které pomohou dětem vžít se do role reportéra.

ORGANIZACE
V herním prostoru se nachází “kancelář”, kde je možné vyzvednout nové formuláře. Skupina
si zde formulář vyzvedne a pak se může vydat za kterýmkoli vedoucím, který se hry účastní a
položit mu 4 otázky. Po zapsaní otázek i odpovědí odevzdá skupina hotový rozhovor zpět do
kanceláře. Vedoucí pak rozhovory rozvěsí tak, aby si každý mohl všechny přečíst.

POPIS AKTIVITY
Úvod
Dříve než hra začne, je možné ve skupinkách vysvětlit, co to je interview a jaké otázky jsou
vhodné (raději otevřené), na jaké téma by se děti měly ptát.
Hra
Skupina během omezeného času navštíví různé vedoucí a udělá s nimi rozhovor o maximálně
4 otázkách.
Výsledek
Rozhovory jsou vyvěšené v prostoru tak, aby na ně každý viděl. Každé dítě dostane 3 lajky od
každé barvy. Jednou barvou hodnotí zpracování rozhovoru skupinou a druhou barvou hodnotí
dotazovaného (nejzajímavější odpovědi).
Pokud uznáte za vhodné, hodnocení rozhovorů můžete svěřit pouze vedoucím.
V závěru hry je vyhlášena skupina s nejvyšším hodnocením a rozhovor, který se stal nejoblíbenějším.

ŠABLONA ROZHOVORU
Název redakce:
Jméno a příjmení redaktora:
Jméno a příjmení respondenta:
Místo a datum narození:
Věk:
Místo bydliště:
Otázka č. 1:
Odpověď:

Otázka č. 2:
Odpověď:

Otázka č. 3:
Odpověď:

Otázka č. 4:
Odpověď:

Hodnocení redakce:

Hodnocení respondenta:

„LAJKY“

