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Hra Mezinárodní vztahy v akci
Hra je vytvořena jako vynikající praktické herní cvičení, kdy v rámci hypotetických simulací

dojde formou zábavné, jedinečné a velmi motivující hry k procvičení aktuálních komplikovaných
situací z oblasti mezinárodních vztahů.
Cílem je aktivní zapojení posluchačů do hry, kdy formou diskuse a na základě vyjednávání

budete řešit aktuální problematické situace z mezinárodních vztahů. Společně v rámci zadaných
simulací je hledáno řešení v oblastech, které jsou pro dosažení korektních vztahů mezi aktéry
v mezinárodní aréně nezbytné. Hypotetické herní simulace jsou funkčně propojeny s reálnými
situacemi tak, aby reflektovaly současné mezinárodní dění.
V průběhu kurzu si procvičíte své vyjednávací schopnosti, budete schopni analyzovat
aktuální vývoj a průběh bezpečnostních, zahraničních, politických, ekonomických a sociálních
vztahů na mezinárodní úrovni.
V průběhu kurzu si procvičíte své vyjednávací schopnosti, budete schopni analyzovat
aktuální vývoj a průběh bezpečnostních, zahraničních, politických, ekonomických a sociálních
vztahů na mezinárodní úrovni.
Nejprve vám budou vysvětlena pravidla a následně se přímo do hry pustíme. V rámci hry
můžete volit z uvedených zadání pro jednotlivé simulace, v průběhu jednoho dne jsme schopni
stihnout 5 až 6 zadání ze seznamu níže (č. 1 – č. 10). Je garantováno nezávislým arbitrem, že vás
hra doslova pohltí.
Hra Mezinárodní vztahy v akci je určena minimálně pro 8 posluchačů v tomto
harmonogramu:
4 x 90 min. s přestávkami (9-10:30, 10:45-12:15, 13:15-14:45, 15:00-16:30)
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Harmonogram:
Úvodní slovo, počátek hry, zadání simulací, podrobné seznámení s pravidly hry, praktická
zkouška, dotazy

Témata simulací:
1. Obchodní spolupráce
2. Právo na sebeurčení
3. Spor o přírodní zdroje
4. Polarizace moci
5. Rozvojová pomoc
6. Organizace kolektivní bezpečnosti
7. Pandemie
8.

Atlantské olympijské hry

9.

Proliferace nukleárních zbraní

10. Spor o klíčové teritorium

Cena celodenní hry
Kurz je určen pro skupinu min. 8 posluchačů
Pro školy a vzdělávací instituce

9.900 Kč / skupina do 16 osob

Pro firmy (při účasti min. 8 osob)

2.500 Kč / osoba

Kurzy se konají v Praze. Při konání kurzů mimo
Prahu bude připočteno cestovné dle domluvy.

V případě většího počtu posluchačů cena
dohodou.
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