
online edukace

M gr . Ver on i ka S to j anovová



před covidem

během covidu

• široká nabídka edukačních programů 
pro mnoho cílových skupin 

• zvyšující se návštěvnost edukačních 
programů

• stále se rozvíjející edukační oddělení a 
edukační pracoviště

• učitelka  Vv - 7 let praxe na ZUŠ 
(kresba, malba a grafika - diigitální fotografie -
animace - základy filmové tvorby)

• grafička
(Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, 
After Effects aj.)

• online dostupná díla ve sbírkách 
GHMP + veřejná plastika

• výstupy z mezinárodního projektu 
App Your School

• online výuka Vv na ZUŠ

edukační videa

vývoj animačního stolku

edukační listy



• mezinárodní edukační projekt, 
na kterém se podílelo 8 evropských 
zemí, včetně ČR 

• akreditovaný projekt v rámci 
programu Erasmus+ 
byl organizován italským vzdělávacím 
centrem Zaffiria ve spolupráci s 
Univerzitou v Bologni (2016–2019)

• zaměření na testování a 
implementaci inovativních metod
a postupů v oblasti vzdělávání 
(2.stupeň ZŠ)

• cílem bylo smysluplné a kreativní 
využití nových médií v edukaci 
a k efektivnímu zprostředkování 
vzdělávacího obsahu

Evropský manuál
40 konceptů workshopů

Národní toolkit
15 vybraných workshopů, 
doplněno návody,
fotodokumentací i
odkazy na videa z 
realizovaných akcí

VÝSTUP: 
2 METODICKÉ

PŘÍRUČKY

AJ

ČJ

Metodické materiály jsou dostupné na webu GHMP v Artotéce.





modifikovatelné učitelem

kontakty na cca 10 000 učitelů
a cca 1000 VIP učitelů online dostupnost materiálů:

kdykoliv a komukoliv

mnoho cílových skupin 
a vzrůstající návštěvnost

edukačních programů do března 2020

edukační listy edukační videa

široký dosah1 2 podpora distanční výuky



edukační listy

• pestrá škála témat a okruhů: např. fotografie, malba, 
veřejná plastika, animovaný film, sochařství a písmo 
(František Bílek), architektura (téma město), 
konceptuální umění atd.

• východiskem jsou díla ze sbírek a ze souboru veřejné 
plastiky, expozice i objekty GHMP

• úkoly jsou realizovatelné doma s běžně dostupnými 
materiály a vybavením

• pro rodiny s dětmi, žáky, studenty a pedagogy,
pro dospělé a seniory

https://www.ghmp.cz/wp-content/uploads/2021/01/edukacni-listy_pomnik-jana-palacha-1.pdf


online procházky

• zaměřené na veřejnou plastiku ve správě GHMP

• trasy s komentářem a aktivizačními otázkami  
nebo úkoly formou edukačních listů

• pro dospělé a seniory, pro rodiny s dětmi,
žáky a studenty

• veřejná plastika ve správě GHMP - velký potenciál 
pro edukaci směrem k veřejnosti (zajímavosti o 
restaurování soch a sousoší, mobilní aplikace 
nabízející trasy po veřejné plastice atd.)

edukační listy

https://www.ghmp.cz/wp-content/uploads/2021/01/edukacni-listy_pomnik-jana-palacha-1.pdf


edukační videa

Alena Kučerová Jiří Sopko Zátiší



názornost ⎼ opětovná využitelnost ⎼ jednoduchá možnost sdílení

• nemohou nahradit přímý kontakt s dílem
• mohou motivovat k návštěvě galerie

teorie výtvarné tvorby

východisko:
prozatím vybraná díla ze sbírek GHMP

výrazní autoři 
a jejich rukopis a styl výtvarné náměty

zaměření:

• alternativa i rozšíření
stávajících programů

edukační videa

• určena pro rodiny s dětmi, 
žáky, studenty a pedagogy
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• představení umělce
• ukázky děl ve sbírkách GHMP
• otázky / kvíz

výrazní autoři 
a jejich rukopis a styl

edukační videa

1

teoretická část

• specifika tvorby daného autora
• využití dostupných materiálů

výtvarná část



• definice
• historický vhled
• komparace děl ve sbírkách GHMP
• otázky

výtvarné náměty

edukační videa

2

teoretická část

výtvarná část

• specifika daného námětu
• využití dostupných materiálů







• integrované LED osvětlení
(možnost regulace a volba barvy)

• 2 skla 
(možnost měnit výšku umístění)

• bílé podsvícení
(možnost regulace intenzity světla)

• prostor pro iPad, smartphone
(protiskluzová podložka, rámeček)

Možnost kompaktního složení
pro přenos mezi objekty GHMP.

Realizace ve spolupráci s Proudem studio.

stabilita obrazu stabilita světla oddělění plánů scény



,,stop motion” 
animační technikyobrazy / koláže / scény ,,live view” projekce

• plošková animace
• animace objektů

• se zapojení světla
• digitální záznam

• audio-vizuální experimenty
• stínové divadlo

rozvoj přesahů k novým médiím
(vzdělávací strategie GHMP)

maximální využití
nových iPadů

Unikátní vybavení na míru pro potřeby 
edukačního oddělění GHMP. 



Děkuji za pozornost


