
NNO A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V JMK

ZÁPIS ZE SEMINÁŘE – HLEDÁNÍ SPOLEČNÉ CESTY

13.2.2012 17:00 – 19:00 Sál slévárna Vaňkovka, Brno

Přítomni: viz. Prezenční listina (příloha 1)

Jaromír Hron přivítal zúčastněné a obecně nastínil problematiku a výchozí situaci pro projekt. 
Hovořil o NFV, možnostech a stávající situaci ve financování, o analýzách NNO zabývajících 
se neformálním vzděláváním (Centrum pro výzkum neziskového sektoru a Analýza katedry 
andragogiky MU). Přiblížil činnost pracovní skupiny projektu, která by měla klasifikovat 
organizace, nabídnout způsob, jakým je lze hodnotit, vytvořit kritéria pro hodnocení – 
pomocná pro krajský úřad, vyústění ve víceletém financování.

Kristína Vanková přednesla prezentaci o neformálním vzdělávání (viz. Příloha 2).

Diskuze:

Ze vzrušené diskuze vyplynuly následující výstupy.

- Je těžké zastřešit všechny organizace – najít, co mají společného – tuto problematiku se 
snaží řešit projekt Klíče pro život, které se zabývají, mimo jiné, tvorbou a ověřováním 
klíčových kompetencí pro vedoucí. Výstupem z klíčů pro život jsou hotové modely klíčových 
kompetencí, každý, kdo bude mít zájem dle nich může proškolit vlastní lidi.

- důležité je, vzdělávání nejen vedoucích, ale i účastníků – proměna zážitku na zkušenost, 
praktickou dovednost, vědomosti…jakým způsobem se pracuje s účastníkem aktivity… toto 
se odráží např. v metodikách a vzdělávacích systémech dané organizace.

- nevytvářejme „elitářské“ organizace pracující s dětmi a mládeží- existují i jiné typy 
organizací, které s cílovou skupinou pracují také, ale např. jiným způsobem, mají svou práci 
jinak pojmenovanou, přistupují odlišně k výchově..(CPO, Sokol, Tělovýchovné jednoty, malá 
místní sdružení apod.)

- pan Pospíšil z o.s. Procyon – ano, např. my jsme malé sdružení, nemáme vypracovanou 
metodiku, pracujeme s dospělými, kteří potom vychovávají naše děti. Určitou výhodu 
spatřujeme právě v živelnosti a určité naivitě našeho vzdělávání.

- p. Matyáš Pionýr- směřujeme k formální struktuře neformálního vzdělávání, hledáme něco, 
co moc hledat nejde.

- jednotlivé vzdělávací systémy jednotlivých organizací se odlišují- a vždy budou a je třeba to 
respektovat.

- Hron- RLZ- formulace vize politiky, aby kraj byl konkurenceschopný. Cílem je vzdělat co 
nejvíce schopných, vydělávajících, konkurenceschopných lidí.  a to i pomocí neformálního 
vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí 

- Procyon – vraťme se ke kořenům, učme děti základní dovednosti

- Zdráhal- různě zaměřené organizace nelze zcela poměřovat- děti jsou schopné se něco 
naučit v celém širokém spektru NNO – od základních dovedností po filozofické diskuze.



- Hron – je třeba rozvíjet jejich morálně-volní vlastnosti a to ve všech oblastech.

- Dvořák- neformální vzdělávání je to, co se neučí ve školách, určitá formalizace NFV je 
nutná. Rodina-škola-kolektiv jsou základní pilíře výchovy a jeden druhý nemůže zastoupit. 
Posílením jednoho pilíře nezachráníme chybějící výchovu v jiném. Ale můžeme dětem 
nabídnout kolektivní výchovu – organizování se v NNOX“pouliční gangy“.

- Procyon- ne každý má na to, aby se dopracoval k ucelenému výchovnému systému, 
důležité jsou finance, aby vedoucí byli schopni obstát v životě a věnovat se dětem.

- Hron- i s těmito organizacemi počítáme, v duchu toho o čem se bavíme je snadno 
rozklíčovatelná kvalita výchovy. Pracovní skupina má vyhodnotit dané standardy ohledně 
výchovného systému – má systém, vytváří systém a ti další. – důležité je nastartovat systém, 
který umožní plánovat práci i na více let (víceleté financování).

- yvtvoření kritérií – ohodnocení kvality, co se bude hodnotit? (pravidelné schůzky, ucelený 
plán výchov- určité body)

- obecná kritéria – je důležité určit, co je NAD aktivitami, co je společné celému systému 
NFV, co všechny organizace spojuje, a z toho vycházet.

- Rozprým- úlohou tohoto projektu je definovat organizace, shodnout se na kritériích, která 
mají splňovat – na základě toho může kraj rozhodovat, komu přidělit finanční dotace. 
Nečekejme zásadní změnu systému, ale mohou se stanovit jiná pravidla pro rozdělování, 
než jsou doposud.

Zapsala: Zuzana Kříbková, 14.2.2012

Příloha 1: prezenční listina

Příloha 2: prezentace o NFV


