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ПОСТІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ГАЛЕРЕЇ ГЛ.М.ПРАГА
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ
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* цей тип майстер класів проходить чеською мовою, лектори також спілкуються англійською, суть заходу – мистецтво 
(мистецтво – це «універсальна та міжнародна мова», тому тут усувається мовний бар’єр).

Суботні мистецькі майстер-класи для сімей з дітьми та 
громадськості, у тому числі дорослих та літніх людей
дати: вибрані суботи - переглянути огляд поточних подій
час: будь-який час з 13:00 до 18:00
ціна: БЕЗКОШТОВНО (для сімей з дітьми з України)
огляд поточних подій:
https://www.ghmp.cz/edukace/umeni-interaktivne-pro-rodiny/ 
https://www.ghmp.cz/en/education/art-interactively-for-families/
переклад: перекладач не потрібен*
бронювання: не потрібно

Мистецькі майстерні для сімей з дітьми, в тому числі 
пенсіонерів з України за замовленням 
дати: під замовлення, за бажанням групи
тривалість: відповідно до побажань групи
рівень складності: адаптований до вікової категорії дітей в групі
ціна: БЕЗКОШТОВНО (для сімей з дітьми з України)
переклад: перекладач не потрібен*
бронювання: необхідне бронювання тут: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz,  
             606 612 987, 725 811936

Екскурсії по виставках та будівлях GHMP для сімей 
з дітьми, у тому числі для  пенсіонерів з України на 
замовлення
дати: під замовлення, за бажанням групи
тривалість: відповідно до побажань групи
рівень складності: адаптований до вікової категорії дітей в групі
ціна: БЕЗКОШТОВНО (для сімей з дітьми та гостей з України)
переклад: з перекладачем (надається GHMP)
бронювання: необхідне бронювання тут: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz, 
             606 612 987, 725 811 936
список виставок: 
https://www.ghmp.cz/vystavy/?obdobi=aktualni&minule=0&budova=0
https://www.ghmp.cz/en/exhibitions/
список об‘єктів: 
https://www.ghmp.cz/budovy/
https://www.ghmp.cz/en/buildings/

Якщо ви зацікавлені, захід можна поєднати з наступним майстер класом.
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Прогулянки по публічних скульптурах GHMP для сімей 
з дітьми, у тому числі для  пенсіонерів з України на 
замовлення
дати: під замовлення, за бажанням групи
тривалість: відповідно до побажань групи
рівень складності: адаптований до вікової категорії дітей в групі
ціна: БЕЗКОШТОВНО (для сімей з дітьми та гостей з України)
переклад: з перекладачем (надається GHMP)
бронювання: необхідне бронювання тут: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz, 
             606 612 987, 725 811 936

список пропозицій тут: 
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/

Якщо ви зацікавлені, захід можна поєднати з наступним майстер класом.

Літні мистецькі майстер-класи в еко-студії в Тройському 
замку для сімей з дітьми та громадськості,  у тому числі 
для  пенсіонерів
дати: липень і серпень щодня в робочі години Тройського замку
час: вт-нд 10:00 - 18:00, пт 13:00 - 18:00
ціна: БЕЗКОШТОВНО (для сімей з дітьми з України)
інформація про еко-студію українською мовою: 
https://www.ghmp.cz/wp-content/uploads/2021/08/a5_vytvarne_dilny_ukr_web.pdf
переклад: перекладач не потрібен *
бронювання: не потрібно

Інтерактивні екскурсії для шкільних та груп за інтересами, 
що інтегрують дітей з України - на замовлення 
дати: під замовлення, відповідно до побажань групи
тривалість: відповідно до побажань групи
рівень складності: адаптований до вікової категорії дітей групи
ціна: БЕЗКОШТОВНО (для школи та груп за інтересами, що об‘єднують велику частину дітей з 
України)
переклад: при потребі, за погодженням з GHMP
бронювання: необхідне бронювання тут: edukace@ghmp.cz, vzdelavani@ghmp.cz, 
             606 612 987, 725 811 936
список пропозицій тут:  
https://www.ghmp.cz/edukace/umeni-interaktivne-pro-skoly/
https://www.ghmp.cz/en/education/art-interactively-for-schools/

* цей тип майстер класів проходить чеською мовою, лектори також спілкуються англійською, суть заходу – мистецтво 
(мистецтво – це «універсальна та міжнародна мова», тому тут усувається мовний бар’єр).



4

Надання арт-студій GHMP
За погодженням з GHMP, можливість їх БЕЗКОШТОВНОГО використання для окремих заходів 
у співпраці з українською громадою та організаціями (тільки у вільні дати - поза освітньою 
діяльністю GHMP)
 
Освітній центр у палаці Коллоредо-Мансфел
https://www.ghmp.cz/edukace/edukacni-centrum/
https://www.ghmp.cz/en/education/education-center/
 
Еко-студія в Троянському замку
https://www.ghmp.cz/edukace/eko-atelier-v-oranzerii/
https://www.ghmp.cz/en/education/orangery-eco-studio/
 
більше інформації про освіту GHMP тут:
https://www.ghmp.cz/edukace/
https://www.ghmp.cz/en/education/
 
За погодженням з відділом освіти можливе здійснення інших видів освітньої діяльності.


