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Vzdelávanie dospelých poskytované
osvetovými strediskami
Realizuje sa v rámci zákona o KOČ 189/2015 Z.z. ako neformálne
vzdelávanie
 akreditovanou formou (akreditačná komisia MŠVVaŠ SR pre
celoživotné vzdelávanie) – rôzne školenia, kurzy a pod.
 neakreditovanou formou – semináre, kurzy, školenia, tréningy,
workshopy a pod.

Obsah vzdelávania
 Občianske vzdelávanie - osobné a občianske kompetencie
(schopnosť tímovej práce, kooperatívnosť, riešenie konfliktov,
asertívne správanie, samostatnosť a zodpovednosť...)
 Profesijné vzdelávanie – odborné – kognitívne kompetencie
(profesijné myslenie a vedomosti, znalosť regiónu, všeobecný
vedomostný základ - počítače, jazyky...)
 Záujmové vzdelávanie - sociálne - interpersonálne kompetencie
(komunikácia, sebapoznanie, sebarozvoj, sebavzdelávanie,
sebahodnotenie)

Kultúra a vzdelávanie dospelých
Podpora MK SR - dotácie pre vzdelávanie dospelých
 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva
 Fond na podporu kultúry národnostných menšín
 Fond na podporu umenia (viacero programov a podprogramov,
kde je možné získať podporu na výskum a vzdelávanie) – hudba,
vizuálne umenie, literatúra, výskum a vzdelávanie medziodborové
výskumné a vzdelávacie aktivity

Špecifiká
Chýba formálne vzdelávanie
Chýba popis kvalifikácie, povolania
 Stredoškolské vzdelávanie pre oblasť kultúry a osvety - špecializácia
KOP zanikla na SPŠ  Absentuje aj ďalšie odborné vzdelávanie pomaturitné, ...
 V rezorte nefunguje jedno vzdelávacie stredisko, ktoré by
koordinovalo ďalšie (odborné, celoživotné) vzdelávanie v rezorte.
 Kultúrno-osvetová činnosť – Národné osvetové centrum, aj iné
kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice realizujú vzdelávanie
dospelých po svojej línii)

Štatistika kultúry/vzdelávanie
dospelých
Štatistické zisťovanie v rezorte kultúry KULT 3-01
 dáta o vzdelávaní dospelých (spravodajské jednotky - NOC, kultúrne
zariadenia s regionálnou pôsobnosťou a obce – spolu 1083
spravodajských jednotiek)
 V r. 2017 sa uskutočnilo 23 101 podujatí (prednášky, semináre, kurzy,
krúžky, tvorivé dielne atď.) pre 2 098 951 dospelých účastníkov.
Zistenia
 nárast aktivít, veľké množstvo účastníkov vzdelávania,
 informácie sú nepresné, duplicitné (ťažké oddeliť dospelých od detí
a mládeže a pod.)
 veľké množstvo vzdelávacích aktivít - potenciál pre vzdelávanie
dospelých.

Realizácia
Rozvíjajúce sa oblasti
 neformálne vzdelávanie – kultúrne dedičstvo, folklór, tradície,
remeslá, rozvoj tvorivosti, zručnosti v oblasti neprofesionálneho
umenia (tanec, foto, divadlo, hudba, spev a pod.)
 profesijné vzdelávanie – manažérske, komunikačné, odborné
zručnosti, práca s IT, marketing a propagácia a pod.
 občianske vzdelávanie – sociálna prevencia, ľudské práva,
finančná gramotnosť, podujatia pre seniorov a pod.

Nedostatky, rezervy
 Zvýšiť záujem o občianske vzdelávanie - témy - integrácia
znevýhodnených skupín obyvateľstva, komunitné aktivity,
participácia, dobrovoľníctvo, a pod.
 Skvalitniť štatistiku a výkazníctvo - zamedziť duplicite údajov,
podrobnejšie mapovať vzdelávacie aktivity aj v súlade s Dalv
/MŠVVŠ SR/ 1-01, vypracovať nový metodický pokyn pre
spravodajské jednotky
 Zabezpečiť diferencovaný prístup k cieľovým skupinám
 Hľadať finančné zdroje na podporu vzdelávania

 Nastaviť systém profesijného vzdelávania v oblasti kultúry

Ďakujem za pozornosť
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