ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (ŠABLONY PRO NNO)
MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. se zapojila jako partner do projektu „Podpora zvyšování kvality
neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji“ (reg. č. proj.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016279),
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „Projekt“), výzva č. 02_18_071
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání. Projekt je zaměřen na zkvalitnění neformálního
vzdělávání a vzdělávání pracovníků NNO v Olomouckém kraji. Je realizován 11 místními akčními
skupinami z Olomouckého kraje. Cílem je zatraktivnění neformálního vzdělávání v regionu.
Aktivity budou realizovány formou zjednodušených projektů, tzv. „šablon“ (= předem definované
aktivity na zvolené téma s danou formou průběhu a výstupu a předem stanovenou maximální
částkou, kterou lze za uspořádání/realizaci aktivity utratit).
Nelze podpořit realizaci sportovních aktivit a činností navázaných na sociální služby.
Projekt je realizován od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2023.
Výčet a stručný popis možných aktivit (šablon):
1) Projektový den v klubovně s financováním osobních nákladů (Aktivita č. 12)
-

-

-

Jednotka aktivity: Projektový den v klubovně v délce 4 hodin s financováním osobních nákladů
Naplánovaní a zrealizování projektového dne v zařízení NNO nebo v jeho blízkém okolí v délce
4 hodin pro 1 skupinu účastníků (tj. děti/mládež od tří let, žáci základních a středních škol) – min.
počet 10 účastníků.
Projektový den se musí týkat neformálního vzdělávání dětí/mládeže.
Projektový den povede min. 1 pracovník Vaší organizace a 1 odborník z praxe, kteří společně
naplánují a zrealizují projektový den v zařízení Vaší organizace, nebo v jeho blízkém okolí (tj.
pozemky sousedící s klubovnou (např. zahrada, hřiště).
Nezbytná účast odborníka z praxe.
Projektový den v klubovně nesmí být poskytnut účastníkům za úplatu.
Cílová skupina: pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a mládeže, účastníci neformálního vzdělávání.

2) Projektový den mimo klubovnu (Aktivita č. 13)
-

-

Jednotka aktivity: Projektový den mimo klubovnu v délce 4 hodin
Projektový den povede min. 1 pracovník Vaší organizace a 1 odborník z praxe, kteří společně
naplánují a zrealizují projektový den mimo zařízení NNO pro 10 účastníků (tj. děti/mládež od tří
let, žáci základních a středních škol), z nichž minimálně 3 jsou ohroženi školním neúspěchem,
a to v délce minimálně 4 hodin (jedná se o 4 hodiny přímé práce s dětmi a mládeží, tj. čas
strávený cestováním se do aktivity nezapočítává).
Projektový den je nutné realizovat mimo zařízení NNO, a to minimálně 10 km od klubovny/sídla
NNO.
Projektový den se musí týkat neformálního vzdělávání dětí/mládeže.
Nezbytná účast odborníka z praxe.
Projektový den mimo klubovnu nesmí být poskytnut účastníkům za úplatu.
Cílová skupina: pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a mládeže, účastníci neformálního vzdělávání.
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3) Klub v neformálním vzdělávání (Aktivita č. 10)
-

-

-

Jednotka aktivity: Klub v neformálním vzdělávání – 24 hodin
Zřízení a zajištění pravidelné činnosti klubu pro nejméně 6 účastníků (tj. děti/mládež od tří let,
žáci základních a středních škol), kdy nejméně 2 účastníci musí být ohroženi školním
neúspěchem. Podmínkou je, aby v průběhu 6–10 po sobě jdoucích měsíců bylo v klubu
realizováno minimálně 24 hodin neformálního vzdělávání v pravidelně se opakujících blocích.
Minimální rozsah jednoho bloku je 60 minut a musí uskutečnit minimálně 2 vzdělávací bloky
měsíčně.
Činnost klubu nesmí být poskytována účastníkům za úplatu. Klub musí být pro NNO novou
aktivitou, která nebyla do zahájení projektu v NNO realizována.
Tematické zaměření: badatelský klub (činnost může být zaměřena na rozvoj badatelských
dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční
gramotnosti v těchto oborech s možností využití např. ICT nebo jiných vhodných pomůcek).
Průměrná návštěvnost aktivity (klubu) musí být min. 75 % z celkového počtu zapsaných
účastníků.
Cílová skupina: Účastníci neformálního vzdělávání.

4) Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání s financováním osobních nákladů
(Aktivita č. 5)
-

-

-

Jednotka aktivity: Sdílení zkušeností pracovníků v neformálním vzdělávání prostřednictvím
vzájemných návštěv s financováním osobních nákladů
Cílem aktivity je podpořit pracovníky v neformálním vzdělávání ve zvyšování kvality jejich práce
při vzdělávání a výchově dětí a mládeže prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi
pracovníky z různých NNO / pobočných spolků / pedagogy z různých škol / školských zařízení
v ČR.
Účastníci aktivity zrealizují minimálně 2 návštěvy v hostitelské organizaci (NNO / škola / školské
zařízení) v celkové délce 8 hodin.
Výstupem aktivity jsou 2 absolventi vzájemného vzdělávání (týká se pracovníků v neformálním
vzdělávání).
Příklady oblastí, ve kterých mohou pracovníci NNO rozvíjet své znalosti a dovednosti:
1. čtenářská gramotnost; 2. matematická gramotnost; 3. osobnostně sociální rozvoj;
4. polytechnické vzdělávání; 5. podnikavost; 6. badatelské aktivity; 7. inkluze; 8. práce s nadanými
dětmi a žáky.
Pozn.: bude preferována především oblast polytechnického vzdělávání a badatelské aktivity.
Cílová skupina: pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a mládeže, pedagogičtí pracovníci.

5) Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti 10 a více km
(Aktivita č. 3)
-

Jednotka aktivity: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace ve vzdálenosti
10 a více km
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků v neformálním vzdělávání pomocí dalšího
vzdělávání.
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-

Vzdělávání proběhne absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v rozsahu min.
8 hodin, prezenční formou.
Nesmí se jednat o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy.
Jednotka aktivity počítá s cestovními náklady a je proto nutné vzdělávání pracovníků realizovat
minimálně 10 km od sídla organizace, kde pracovník vykonává neformální vzdělávání.
Tematické varianty: 1. polytechnické vzdělávání; 2. ICT.
Cílová skupina: pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a mládeže.

6) Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání – realizace do vzdálenosti 10 km
(Aktivita č. 2)
-

-

Jednotka aktivity: Vzdělávání pracovníků v neformálním vzdělávání v rozsahu minimálně
8 hodin – realizace do vzdálenosti 10 km
Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků v neformálním vzdělávání pomocí dalšího
vzdělávání.
Vzdělávání proběhne absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v rozsahu min. 8
hodin, prezenční formou.
Nesmí se jednat o vzdělávání vedoucí ke změně kvalifikace ani o rekvalifikační kurzy.
Jednotková cena aktivity je stanovena v návaznosti na vzdálenost místa konání kurzu od sídla
NNO. Jednotkový náklad na realizaci kurzu v místě vzdáleném méně než 10 km od sídla NNO
neobsahuje náklady na cestovné.
Tematické varianty: 1. polytechnické vzdělávání; 2. ICT.
Cílová skupina: pracovníci a dobrovolní pracovníci organizací působících v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a mládeže.

V případě jakýchkoliv dotazů a zájmu o realizaci daných aktivit (šablon) se obracejte na Mgr.
Jindřicha Blumu, mobil: 723 375 923, e-mail: jindrich.bluma@mas-moravskabrana.cz.
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