Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
Zväz múzeí na Slovensku

Plán činnosti odbornej komisie v zmysle stratégie rozvoja múzejnej
pedagogiky
Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách
pri Zväze múzeí na Slovensku
(ďalej len „OKVAV“ a „ZMS“)

na roky 2021 – 2023
Publikačná a propagačná činnosť
•

Séria článkov v digitálnej podobe o období pandémie v praxi múzejnej
pedagogiky. Súčasné problémy a ich reflexia.
Múzejná pedagogika čelí v súčasnosti komplikáciám spojených s pandémiou
koronavírusu, nemožnosti praxe a prehodnocovania doterajšieho fungovania. Cieľom
tejto série je zozbierať poznatky, skúsenosti a názory oslovených múzejných
pedagógov, ktoré môžu v tejto forme poslúžiť ako vyhodnotenie danej témy a cenné
poznatky pre budúcnosť. Úloha bude realizovaná vo forme postupne pridávaných
článkov, ktoré sa uverejnia na webovej stránke a facebooku. Môžu tak zároveň
poslúžiť ako propagácia práce múzejných pedagógov a informovanie verejnosti o nej.
Úlohy komisie spočívajú vo vytvorení konceptu, príprave textov, oslovení
zainteresovaných, vizuálnom a grafickom riešení.
Priebežne by sa uverejňovali poznatky práce a fungovania múzejných pedagógov
počas obdobia pandémie (zatvorenie múzeí, tvorba programov v online priestore,
komunikácia s pedagógmi a pod.), ktoré by zasielali členovia komisie.
Zodpovedná/ý: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD., členovia komisie (konkrétni členovia
doplnení po dohode)
Termín: rok 2022
• Pravidelná aktivita na facebooku a webovej stránke komisie
Po minulé roky bolo vytvorené facebookové konto komisie, ktoré informovalo členov
a ďalších priaznivcov o novinkách, podujatiach, inšpiráciách pre prax múzejnej
pedagogiky a v neposlednom rade o fungovaní komisie. V poslednom čase avšak
aktivita na facebooku stagnovala. Naším cieľom je aktivitu na sociálnych sieťach
a webovej stránky komisie nakopnúť a využívať aj tieto cesty komunikácie.
Zodpovedná/ý: Mgr. Zuzana Kunšteková (facebook), Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
(formálne náležitosti webovej stránky, aktuality na webovej stránke)
Termín: priebežne
• Propagácia komisie a práce múzejných pedagógov prostredníctvom článkov

Tak ako po minulé roky, aj naďalej zostáva v platnosti bod publikovania členov
komisie o svojich edukačných aktivitách a o aktivitách komisie v odborných
časopisoch či mienkotvorných médiách.
Zodpovedná/ý: členovia komisie (konkrétny člen doplnený po dohode)
Termín: priebežne
Nadviazanie spolupráce s inštitúciami
• Nadviazanie spolupráce so vzdelávacími inštitúciami
Komisia má za cieľ napredovať a hľadať možnosti spolupráce s inštitúciami, ktoré sa
spolupodieľajú na vzdelávacích stratégiách v spoločnosti. Prostredníctvom
nadviazania komunikácie s vysokoškolským prostredím, ktoré kreuje budúcich
múzejných pedagógov, je našou snahou prepojiť teóriu s praxou a naopak.
Zodpovedná/ý: členovia komisie (konkrétny člen doplnený po dohode)
Termín: priebežne
Organizácia stretnutia múzejných pedagógov na vopred zvolenú tému
• Kolokvium – 2. Etapa
Cieľom komisie je pokračovať v osvedčenom formáte kolokvia, ktoré sa realizovalo
v roku 2017. Tematicky by sa budúce kolokvium venovalo rozpracovanej téme
(Inštitucionálne prostredie v múzeách a školách, Múzejná pedagogika v praxi atď.),
alebo by si komisia stanovila nové témy. Pre zabezpečenie všetkých potrebných
náležitostí je táto úloha spojená s financovaním prostredníctvom podania žiadosti,
projektu (FPU).
Zodpovedná/ý: výbor OKVAV
Termín: 2021 (podanie žiadosti o grant), 2022 (príprava a realizácia)
Čerpanie inšpirácie a príklady dobrej praxe
• Organizácia exkurzie
Tak ako po minulé roky, obľúbenou a dotazovanou aktivitou zostáva organizácia
exkurzie zameraná na spoznávanie aktivít múzeí, ktoré sa dlhodobo venujú prezentácii
svojej zbierky prostredníctvom vzdelávacích aktivít. V závislosti od vývoju
pandemickej situácie sa uskutoční výber týchto inštitúcií, na Slovensku alebo
v zahraničí. Ide o dlhodobú úlohu, ktorá môže byť realizovaná v rámci niektorého zo
stretnutí komisie v hosťovských múzeách.
Zodpovedná/ý: výbor OKVAV, členovia komisie (konkrétni členovia doplnení po
dohode)
Termín: priebežne
• Interný seminár pre členov komisie „Ako pracujú múzejní pedagógovia“
Aby mali jednotliví členovia komisie prehľad o práci svojich kolegov, v rámci
niektorého z pravidelných stretnutí členov bude jeden blok programu venovaný
prezentáciám múzejných pedagógov, ktorí takto poskytnú príklad dobrej praxe,
priestor pre následnú diskusiu a výmenu skúseností.
V prípade pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii, ktorá by znemožnila
prezenčné stretnutie, bude online zasadnutie na jar zorganizované v online priestore.
Súčasťou zasadnutia bude seminár s niekoľkými vybranými príspevkami, ktorých
autormi budú členovia komisie. Príspevky seminára sa budú venovať posledným

zrealizovaným aktivitám členov vo svojich múzeách. Cieľom je navzájom sa
inšpirovať, zostať v kontakte a predstaviť ostatným členom, ako sa pracuje počas
výnimočnej situácie, ktorá výrazne ovplyvnila prácu s verejnosťou v múzeách.
Zodpovedná/ý: výbor OKVAV, členovia komisie (konkrétni členovia doplnení po
dohode)
Termín: Zasielanie podkladov a ich príprava – do konca marca 2022 , realizácia
online stretnutia – apríl 2022
Pravidelné dopĺňanie tlačených výstupov do Fondu múzejno-vzdelávacích materiálov
Na webovej stránke komisie členovia a ďalší záujemcovia môžu nájsť databázu
výstupov, ktoré sa viažu k vzdelávaniu v múzeu. Úlohou komisie je i naďalej túto
databázu dopĺňať a sprístupňovať verejnosti. Cieľom výboru je podnecovať členov
k pravidelnému zasielaniu týchto dokumentov v digitálnej forme, ktorú je možné
zverejniť, či už z technického alebo legislatívneho hľadiska.
Zodpovedná/ý: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Termín: priebežne
MuzPed
Napriek tomu, že portál MuzPed bol vytvorený tak, aby potreboval pre správne
fungovanie rolu administrátora v čo najmenšom rozsahu, je nutné, aby bola v rámci
komisie vyčlenená osoba, ktorá bude mať prístup k administrátorskému účtu. Úlohou
zodpovednej osoby je takisto informovať sporadicky verejnosť o aktivitách portálu,
jeho propagácia. Ďalej je potrebné vypracovať správu o fungovaní, odhaliť nedostatky
a hľadať cesty k efektívnejšej funkčnosti stránky.
Zodpovedná/ý: členovia komisie (konkrétni členovia doplnení po dohode)
Termín: priebežne

