
 

 

VÝZVA K AKTIVNÍ ÚČASTI  
ČLENOVÉ HANDS ON! VYTVÁŘEJÍ KONFERENCI ROKU 2017  
Hands On! Association je mezinárodní společenství sdružující profesionály se stejnými 
zájmy. Konference je příležitostí, kdy se všichni tito lidé mohou setkat. A nejen to. Rádi 
bychom VÁM dali prostor, abyste si konferenci VYTVOŘILI SAMI PODLE VAŠICH 
PŘEDSTAV! Zajímají nás VAŠE nápady a VAŠE myšlenky. Mluvte, veďte workshopy, 
prezentujte VAŠE zkušenosti nebo nám dejte vědět o VAŠICH zajímavých projektech, 
které mohou být inspirací pro VAŠE kolegy.   
 
Přihlášky k aktivní účasti je možné zasílat do 30. 6. 2017. 
Čím dříve, tím lépe!  Pokud se s námi chcete podělit o svoje zkušenosti, prosím pište na 
adresu dbrejchova@zcm.cz. Budeme Vám vděčni za Vaše názory.  
Příspěvky musejí být předneseny v anglickém jazyce. 
 
ROK VE ZNAMENÍ HANDS ON! KONFERENCE 
A O ČEM TO BUDE? 
My, jako muzejní profesionálové, kteří pomáhjí dětem připravit se na budoucnost, si 
musíme položit otázku: Co děti potřebují? Jaké rysy, vlastnosti a schopnosti bychom 
u nich měli podpořit? Jak si představujeme budoucnost dětí za 10–20 let? Jakou 
zodpovědnost neseme my jako představitelé kulturních institucí?  
 
Letošní konferenci vidíme jako společnou cestu za hledáním odpovědí na tyto otázky.  
Z tohoto důvodu jsme rozdělili konferenci na tři hlavní bloky dle obsahu: 
 
První den 
Plzeň: Technologie a humanita / Jak ovlivňují technologie „lidství“? Jak k němu  
v digitální době vychovávat naše děti? Je humanismus tradiční Evropy stále 
aktuálním tématem pro současné děti? Čím je Jan Amos Komenský nadčasový? 
Druhý den 
Písek: Vzdělávání srdce / Výchova dětí interaktivní hrou a jejich zapojením do 
vyprávění příběhů (storytelling) / Děti jako hrdinové budoucnosti / Cesty  
k podpoře představivosti, empatii, schopnosti jednat… 

Třetí den 
Praha: Muzea a galerie jako místa sociální angažovanosti / Pracovat s dětmi 
znamená stát se prostředníkem sociální změny / Reflexe globálních sociálních 
změn  
 
Čtvrtý den 
Tento den bude věnován objevům, reflexím a zkušenostem – možnost navštívit 
zajímavé kulturní instituce v ČR. 
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Vzhledem k tomu, že Vaše příspěvky musejí být předneseny v anglickém jazyce, 
ponecháváme popis témat v originále. 
 
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! If there is something concrete, you want to address, tell us. If 
you want to participate and are not sure how, contact us! 
 
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? 

 
Is there something we forgot? Is there something you would like to hear and talk about 
at the conference, or something else you would like to do? 
Please let us know and help us create an extraordinary conference –exactly how 
you need it!  
 

HOW TO SUBMIT YOUR PROPOSALS: 

1. Fill out a short description of your proposal (see p.4).  
 Make sure your proposal fits the daily topics and the overall theme of the 

conference 
 Give a brief outline of the content of your proposal in form a an abstract not 

longer than 250 words 

2. Send your proposal together with the short description      
dbrejchova@zcm.cz 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
SHORT PROPOSAL DESCRIPTION  
 
Name: 
Institution: 
Overall Theme: 
Topic: 
Format: 
Abstract (max. 250 words) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMPLE: 
Name: Bettina Deutsch-Dabernig 
Institution: FRida & freD, Das Grazer Kindermuseum 
Overall Theme: Inclusion, empathy 
Topic (Day/Session): Day 3/ Role and Responsibilities of Museums 
Format: short presentation 
Abstract (max. 250 words) 
Between the years 2007- 2009 the Graz Children’s Museum featured the unique exhibition, 
named “Dialog in the Dark” to its audience. Blind and vision-impaired guides lead visitors 
through exhibition spaces in total darkness… 
 


