Správa o činnosti Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie
v múzeách pri ZMS
od 27. VZ (29. 3. 2017) do 28. VZ (3. 5. 2018)
OKVAV sa v predmetnom období venovala nasledovným aktivitám:
Projekt „Na spoločnej ceste – kolokvium a metodika na spoluprácu medzi múzejnými a školskými
pedagógmi“ – Modrý Kameň
Na projekt bol získaný finančný príspevok z Fondu na podporu umenia vo výške 4527 €. Kolokvium sa
uskutočnilo 3. júla 2017 na hrade Modrý Kameň. OKVAV usporiadala stretnutie múzejných a
školských pedagógov (12 rečníkov, 80 účastníkov). Ústrednou témou moderovanej diskusie bolo
hľadanie priesečníkov múzejného a školského vzdelávania, pomenovanie prekážok vo vzájomnej
spolupráci a hľadanie ich riešení. Ako výstup z projektu vyšla v decembri 2017 rovnomenná brožúra
(ISBN 978-80-971748-3-5), v ktorej sú naznačené problémy a prekážky vzájomnej spolupráce škôl a
múzeí. Zároveň naznačuje možné riešenia uvedených problémov. V rámci projektu bola tiež
nadviazaná spolupráca a komunikácia so Štátnym pedagogickým ústavom a Metodickopedagogickým centrom.
Zasadnutie OKVAV v Dolnej Krupej
V dňoch 27. – 28. novembra 2017 sa v SNM – Hudobnom múzeu, kaštieli Dolná Krupá uskutočnilo
zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a vzdelávanie v múzeách ZMS. Rokovania sa okrem členov
a priaznivcov komisie zúčastnili aj hostia – študenti a profesori Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave, ako aj riaditeľka ZŠ s MŠ v Dolnej Krupej. Zápis je zverejnený na stránke OKVAV.
Pracovná cesta na konferenciu Hands On! v Plzni, Písku a Prahe
V Českej republike sa v dňoch 11.–14. októbra 2017, konala veľká medzinárodná konferencia
„Budúcnosť v rukách detí“ pod hlavičkou Hands on! International. Predseda OKVAV v príspevku
predstavil múzejnú pedagogiku pod Slovenským národným múzeom a Zväzom múzeí na Slovensku.
Report z cesty je zverejnený na webovej stránke OKVAV.
Centrálny portál edukačných aktivít
V decembri 2017 bola na FPU podaná žiadosť o grant na projekt Centrálneho portálu edukačných
aktivít múzeí SR určený najmä pre učiteľov, aby sme im uľahčili prístup k ponuke múzeí s výberom
podľa rôznych filtrov. Projekt bol podporený sumou 2000 € a bude realizovaný v roku 2018.
Odovzdanie prvej časti Fondu múzejno-pedagogických materiálov do Kabinetu SNM
Vo februári bola odovzdaná prvá časť Fondu do Muzeologického kabinetu SNM. V tejto časti sa
nachádza 26 titulov a tlačovín MP charakteru (z 8 múzeí). Druhá časť fondu (približne rovnakého
rozsahu) prebieha scanovaním a evidovaním. Predpokladá sa jeho odovzdanie v priebehu leta 2018.

Zasadnutie OKVAV v Bratislave
V dňoch 26. a 27. februára 2018 sa uskutočnilo jubilejné zasadnutie Odbornej komisie pre výchovu a
vzdelávanie v múzeách ZMS. V Múzeu mesta Bratislavy sme si pripomenuli okrúhle výročie nášho
prvého zasadnutia, ktoré sa konalo pred desiatimi rokmi práve v tomto múzeu. Vo viacerých
príspevkoch bola predstavená činnosť OKVAV od jej vzniku a tiež programy MMB.
Druhý deň sa účastníci stretli na Bratislavskom hrade v priestoroch SNM – Historického múzea.
Témou dňa boli voľby vedenia OKVAV na najbližšie trojročné obdobie. Nový výbor OKVAV na roky
2018 – 2020 bude pracovať v zložení:
Predseda: Jaroslav Hanko
Tajomníčka: Jarmila Ďurišová
Členovia výboru: Juraj Kucharík, Zuzana Kunšteková, Vanda Kráľovičová, Stanislava Šikulová,
Agáta Lešková + traja náhradníci.
Ďalej nasledovalo predstavenie vzdelávacích programov SNM – HM. Podrobný report zo zasadania
a výsledkov volieb je na stránke OKVAV.

Vypracoval: PhDr. Jaroslav Hanko, predseda OKVAV pri ZMS

Kontakty: sekcia.vzdelavacia@gmail.com, jaroslav.hanko@snm.sk, tel.: 0918 999 609

