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Základní informace o projektu

Název projektu: Propojování formálního a neformálního vzdělávání včetně

zájmového (FNV)

Výzva: 02_16_032 Budování kapacit pro rozvoj škol II (aktivita č. 5)

Období realizace: 09/2018 – 08/2021 (36 měsíců)

Cílová skupina: pedagogové a pracovníci neformálního vzdělávání

tvůrci vzdělávacích programů, které vznikají za spolupráce

formálního a neformálního vzdělávání



Projekt FNV (činnosti projektu)

Organizuje platformu center kolegiální podpory pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů

dobré praxe, diskuzi, čerpání inspirace do práce i výuky, společné plánování a reflexi

činností v rámci propojování formálního a neformálního vzdělávání;

poskytuje metodickou podporu tvůrcům vzdělávacích programů pro děti a žáky, které

vznikají ve spolupráci pedagogů a pracovníků neformálního vzdělávání včetně zájmového

(individuální a skupinové konzultace zaměřené na supervizi tvorby VP, akce pro cílovou

skupinu);

vytváří metodiky zaměřené na problematiku propojování formálního a neformálního

vzdělávání;

realizuje informační kampaň na podporu uznávání neformálního vzdělávání.



Roviny uznávání neformálního vzdělávání

1. Uznání společenské prospěšnosti a přidané hodnoty 

neformálního vzdělávání

2. Uznání kompetencí, které pracovníci neformálního vzdělávání 

získávají při práci s dětmi a mládeží – ze strany vzdělavatelů a 

zaměstnavatelů

3. Uznání vlastních kompetencí samotným jedincem tak, aby na 

nich mohl založit např. plán osobnostního rozvoje 

4. Formální uznání kompetencí získaných neformálním 

vzděláváním v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. 



Informační kampaň na podporu uznávání neformálního vzdělávání 

(přínos neformálního vzdělávání pro školy)

Spolupráce školy a organizace neformálního vzdělávání nabízí mnoho příležitostí, které umožňují

ve formálním vzdělávání využít toho nejcennějšího z neformálního vzdělávání:

pozitivní klima, partnerský přístup, učení se chybou,

podpora motivovanosti, tvořivosti a dobrovolnosti u dětí a žáků,

možnost využít znalosti a dovednosti, které si děti osvojují prostřednictvím

neformálního vzdělávání, ve školní výuce,

rozvoj formativního a osobnostního hodnocení žáků (kompetence zahrnují

vedle znalostí i dovednosti a postoje, které se právě prostřednictvím

neformálního vzdělávání často daří úspěšně rozvíjet).



Uznávání neformálního vzdělávání
(pro pracovníky neformálního vzdělávání)

Národní soustava kvalifikací (NSK) umožňuje v souladu se zákonem č. 179/2006 uznání znalostí,

schopností a dovedností získaných při práci s dětmi a mládeží prostřednictvím následujících profesních

kvalifikací:

1. Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

2. Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

3. Hlavní vedoucí zotavovací akce dětí a mládeže

4. Koordinátor dobrovolníků

5. Garant bezpečnosti pro oblast práce s dětmi a mládeží v zájmovém a neformálním 

vzdělávání

6. Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-751-Vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-751-Vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-750-Samostatny_vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-750-Samostatny_vedouci_volnocasovych_aktivit_deti_a_mladeze
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_zotavovaci_akce_deti_a_mladeze
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1289-Garant_bezpecnosti_pro_oblast_prace_s_detmi_a_mladezi_v_zajmovem_a_neformalnim_vzdelavani
https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1291-Odborny_pracovnik_v_oblasti_mezinarodni_spoluprace_s_detmi_a_mladezi


Děkujeme za pozornost a za Váš čas.
zajic@nidv.cz

zarska@nidv.cz
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