
       
 

 

 

        

Asociácia Hands On!  

International Association of Children in Museums  
 

Združuje organizácie 45 krajín sveta, ktorých poslaním je mladým návštevníkom 

prezentovať múzea, galérie a centrá vedy ako atraktívne a priateľské miesta zábavy 

a zábavného vzdelávania. Dlhodobo sa snaží zvyšovať povedomie verejnosti o hodnote a 

potenciáli detského návštevníka a kultúrne inštitúcie predstavuje ako miesta 

neformálneho vzdelávania. Asociácia sleduje trendy v mimoškolskom vzdelávaní a 

svojím členom poskytuje štatistiky, informácie o fondoch a projektoch EU a zároveň 

slúži ako platforma pre zdieľanie skúsenosti a nápadov medzi jednotlivými členmi. Ako 

ocenenie inovatívnych a inšpiratívnych prístupov na riešenie expozícií asociácia 

každoročne udelí cenu Children in Museum Award.   

 

Budúcnosť v rukách deti. Neformálne vzdelávanie ako nástroj 

sociálnej zmeny. Konferencia 11. — 14. októbra 2017 
 

Česká republika bude po prvý raz hostiť popredných odborníkov z oblasti pedagogiky 

a psychológie, zameraných na neformálnu mimoškolskú edukáciu. Budúcnosť 

kultúrnych inštitúcií je v rukách našich detí a záleží na nás, či raz bude súčasná mladá 

generácia formovať spoločnosť s hlbokým vzťahom k histórii, umeniu, kultúre a vlastnej 

jedinečnosti vôbec. Pretože hlavnú úlohu vo vzdelávaní detí hrá škola, kultúrne 

inštitúcie by s nimi mali spolupracovať, reflektovať ich možnosti a požiadavky a múzeá, 

galérie ponúknuť školám ako alternatívne miesta vzdelávania. 

 

Cieľom konferencie, ktorá je plánovaná ako putovná — v Plzni, v Písku a v Prahe, je 

ponúknuť udalosť plnú neobyčajných zážitkov, zaujímavých odborníkov a kvalitných 

workshopov. Účastníci sa zoznámia s príkladmi dobrej praxe kolegov zo západnej aj 

východnej Európy, prehĺbia si vedomosti o práci s deťmi a získajú praktické tipy pre 

vlastnú činnosť. Cenná je možnosť zapojiť sa do medzinárodnej siete kultúrnych 

inštitúcií pracujúcich s deťmi a nájsť partnerov pre medzinárodné projekty, stáže 

a výmeny.  

 

Hoci sa postupne rozdiely medzi „východom“ a „západom“ stierajú, isté špecifiká stále 

zostávajú. Konferencia nechce zdôrazňovať odlišnosti, ale hľadať spoločné cesty s 

inovatívnymi prístupmi a smermi pre obe strany. Česká republika má vďaka polohe  

uprostred Európy ideálne postavenie. Od stredoveku je kultúrnou križovatkou, miestom 

politických, ekonomických aj umeleckých vplyvov. Je unikátnou ako rodisko osobnosti, 

ktorá je zakladateľom európskej pedagogiky, autora vrcholného diela didaktiky Orbis 



       
 

 

 

        

Sensualium Pictus a otca myšlienky škola hrou, ktorá je doslova základom „hands on“ 

prístupu — Jána Ámosa Komenského. Postava tohto učenca bude spájať toto stretnutie 

ako leitmotív od začiatku do konca.  

 

Konferencia bude v angličtine, so simultánnym tlmočením hlavných programových 

bodov do češtiny. 

 

Základné časové rozdelenie 
 

Utorok 10. 10. 2017 Plzeň:  

Registrácia / Welcome drink, voľný program, priestor na stretnutie, konverzáciu a 

neformálnu zábavu. 

 

Streda 11. 10. 2017 Plzeň:  

TECHMANIA SCIENCE CENTRUM / ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI / DEPO 2015. 

Open ceremony / udelenie cien Children in Museums Award 

 

Štvrtok 12. 10. 2017 Písek:  

Transfér do Písku / SLADOVNA PÍSEK / Večer transfér do Prahy 

 

Piatok 13. 10. 2017 Praha:  

NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE / Večer Farewell party 

 

Sobota 14. 10. 2017 Praha:  

Post-konferenčný deň / Ponuka výletov  

 

Program 
 

Deň 1 — Plzeň  

Téma dňa: Technológie a humanita / Ako technológie ovplyvňujú ľudskosť? Ako k nej v 

digitálnej dobe vychovávať naše deti? Je humanizmus tradičnej Európy stále aktuálnou 

témou pre súčasné deti? Čím je Ján Amos Komenský nadčasový?  

 

Deň 2 — Písek  

Téma dňa: Vzdelávanie srdca / Výchova detí interaktívnou hrou a ich zapojením do 

rozprávania príbehov (storytelling) / Deti ako hrdinovia budúcnosti. Program v 

Sladovni Písek bude zameraný na príbehy (prežívanie, odovzdávanie) – nadväznosť na 

výstavu „Děti lví srdce“, ktorá sa tu bude v čase konferencie konať. 



       
 

 

 

        

 

Deň 3 — Praha  

Téma dňa: Múzeá a galérie ako miesta sociálnej angažovanosti / Pracovať s deťmi 

znamená stať sa prostredníkom sociálnej zmeny / Reflexie globálnych sociálnych zmien. 

Národní galerie v Prahe – program bude zameraný na kreativitu, toleranciu, 

humanizmus, rešpekt, humor, a na praktické otázky ako je tvorba expozícií, 

financovanie, business plán, marketing. 

 

Zvýhodnené prihlásenie na konferenciu – do 30.07. 2017 
 

Prihlášku na konferenciu nájde na  

http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/register-for-

the-conference/  

 

Viac info na  

http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/           

http://www.sladovna.cz/cs/handson  

            

 

 
 

http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/register-for-the-conference/
http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/register-for-the-conference/
http://www.hands-on-international.net/conferences/conference-2017/
http://www.sladovna.cz/cs/handson


       
 

 

 

        

Outline of sessions and workshops 
 

First Day 

TOPIC: Science/Technology and Humanity 

We look for sessions: 

 Reflecting children vs. technologies 

 Practical usage of technologies / digital medias  

We look for good practices of:  

 Children’s museums working with new technology or in the field of science 

 Children’s museums, which try to be “technology free” 

Second Day 

TOPIC: Art, stories and play as tools to foster children in their social and personal 

development 

We look for proposals for: 

 Session dedicated to small children (0-6 yrs) 

 Session dedicated to Children Books 

 Session dedicated to Physical Play 

 Creative Laboratory Session 

We look for good practices of: 

 Enhancing children’s creativity and imagination 

 Engaging children physically 

 Approaching ethical topics in multicultural societies 

 Working with stories and children books 

 Engaging teens  

 

Third Day 

TOPIC: Museums and galleries as places of social engagement and their role in the future 

We look for good practices of: 

 Socially responsible institutions 

 Projects dedicated to topics such as peace, social issues, prejudice, ethnics, 

etc. 

We look for insights on envisioning the cultural educating center for children of 21st 

century 

 

Questions to get related to: 

1) Today’s children living reality: Labyrinth of technologies and networks – what is 

it, is it good or bad, how can we deal with it, how can we support children in this 

reality?  

2) Approaching ethical topics in a multicultural society – a need and a challenge   



       
 

 

 

        

3) Children as heroes: societies need for heroes. How can we prepare children for 

roles like this?  

4) Storytelling – the basic human tool of passing on experience - in children books 

and in museums – how can this issue be approached and experienced? 

5) Nourishing imagination and empathy as a the basic tool to create an ideal world 

(just, balanced, beautiful)  

6) Children as physical creatures: how to accept and welcome the body of the child 

in a museum? 

7) Children and art – how can we enable children to accept and be accepted in art?  

8) Vision of the educating center for children in the 21st century – what should it 

be? Where do we stand now? 

 

Practical workshops 
We also want to provide practical workshops. Share what you are good at and help 
your peers to be better!  
 
For example: 

 How to find cheap solutions for expositions? 
 How to run a business plan? 
 How to create a creative environment? 
 How to engage your community 
 Bright marketing tips 
 Fundraising? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


