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Stálá nabídka Galerie hl.m. Prahy
Edukační aktivity pro uprchlíky z Ukrajiny
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* tento typ workshopů probíhá v češtině, edukátorky komunikují i v angličtině, podstatou akce je výtvarná tvorba (umění je „univerzální 
a mezinárodní jazyk“, takže je zde eliminována jazyková bariéra).

Sobotní výtvarné workshopy pro rodiny s dětmi 
a veřejnost včetně dospělých a seniorů
termíny: vybrané soboty – viz přehled aktuálních akcí
čas: kdykoliv mezi 13:00 – 18:00
cena: ZDARMA (pro rodiny s dětmi z Ukrajiny)
přehled aktuálních akcí:
https://www.ghmp.cz/edukace/umeni-interaktivne-pro-rodiny/ 
https://www.ghmp.cz/en/education/art-interactively-for-families/
tlumočení: bez nutnosti tlumočníka*
rezervace: bez nutnosti rezervace

Výtvarné workshopy pro rodiny s dětmi včetně seniorů 
z Ukrajiny na objednávku
termíny: na objednávku, dle přání skupiny
délka trvání: dle přání skupiny
úroveň náročnosti: přizpůsobeno věkové kategorii dětí ve skupině
cena: ZDARMA (pro rodiny s dětmi z Ukrajiny)
tlumočení: bez nutnosti tlumočníka*
rezervace: rezervace nutná zde: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz,  
                                                               606 612 987, 725 811 936

Prohlídky výstav a objektů GHMP pro rodiny s dětmi 
včetně seniorů z Ukrajiny na objednávku
termíny: na objednávku, dle přání skupiny
délka trvání: dle přání skupiny
úroveň náročnosti: přizpůsobeno věkové kategorii dětí ve skupině
cena: ZDARMA (pro rodiny s dětmi a návštěvníky z Ukrajiny)
tlumočení: s tlumočníkem (zajišťuje GHMP)
rezervace: rezervace nutná zde: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz,  
                                                               606 612 987, 725 811 936
přehled výstav: 
https://www.ghmp.cz/vystavy/?obdobi=aktualni&minule=0&budova=0,    
https://www.ghmp.cz/en/exhibitions/
přehled objektů: 
https://www.ghmp.cz/budovy/
https://www.ghmp.cz/en/buildings/

Akci je možné spojit v případě zájmu i s následným workshopem
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Procházky po veřejné plastice GHMP pro rodiny s dětmi 
včetně seniorů z Ukrajiny na objednávku
termíny: na objednávku, dle přání skupiny
délka trvání: dle přání skupiny
úroveň náročnosti: přizpůsobeno věkové kategorii dětí ve skupině
cena: ZDARMA (pro rodiny s dětmi a návštěvníky z Ukrajiny)
tlumočení: s tlumočníkem (zajišťuje GHMP)
rezervace: rezervace nutná zde: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz,  
                                                               606 612 987, 725 811 936
přehled nabídky zde: 
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/verejna-plastika-ghmp-tematicka-prohlidka-pro-skoly/
https://www.ghmp.cz/doprovodne-programy/okruh-karluv-most-tematicka-prohlidka-pro-skoly-2/

Akci je možné spojit v případě zájmu i s následným workshopem

Letní výtvarné dílny v eko-ateliéru v Trojském zámku pro 
rodiny s dětmi a veřejnost včetně seniorů
termíny: červenec a srpen denně v otvírací době Zámku Troja
čas: út-ne 10:00 – 18:00, pá 13:00 – 18:00
cena: ZDARMA (pro rodiny s dětmi z Ukrajiny)
informace o eko-ateliéru v Ukrajinštině: 
https://www.ghmp.cz/wp-content/uploads/2021/08/a5_vytvarne_dilny_ukr_web.pdf
tlumočení: bez nutnosti tlumočníka*
rezervace: bez nutnosti rezervace

Interaktivní prohlídky pro školní a zájmové skupiny 
integrující děti z Ukrajiny - na objednávky  
termíny: na objednávku, dle přání skupiny
délka trvání: dle přání skupiny
úroveň náročnosti: přizpůsobeno věkové kategorii dětí ve skupině
cena: ZDARMA (pro školní a zájmové skupiny integrující velký podíl dětí z Ukrajiny)
tlumočení: dle nutnosti, po dohodě s GHMP
rezervace: rezervace nutná zde: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz,  
                                                               606 612 987, 725 811 936
přehled nabídky zde: 
https://www.ghmp.cz/edukace/umeni-interaktivne-pro-skoly/
https://www.ghmp.cz/en/education/art-interactively-for-schools/

* tento typ workshopů probíhá v češtině, edukátorky komunikují i v angličtině, podstatou akce je výtvarná tvorba (umění je „univerzální 
a mezinárodní jazyk“, takže je zde eliminována jazyková bariéra).
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Poskytnutí výtvarných ateliérů GHMP
Po dohodě s GHMP možnost jejich případného využití ZDARMA pro vybrané aktivity ve spolupráci 
s ukrajinskou komunitou a organizacemi (pouze ve volných termínech – mimo edukační aktivity 
GHMP)
 
Edukační centrum v Colloredo-Mansfelském paláci
https://www.ghmp.cz/edukace/edukacni-centrum/
https://www.ghmp.cz/en/education/education-center/
 
Eko-ateliér v Zámku Troja
https://www.ghmp.cz/edukace/eko-atelier-v-oranzerii/
https://www.ghmp.cz/en/education/orangery-eco-studio/
 
více info o edukaci GHMP zde:
https://www.ghmp.cz/edukace/
https://www.ghmp.cz/en/education/
 
Po dohodě s edukačním oddělením je případně možné realizovat i další typy edukačních aktivit.


