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Vzdělání / Výchova

Důraz ve vzdělání: Znalosti

Důraz ve výchově: Postoje

Rozvíjí oboje: Schopnosti a dovednosti



Neformální vzdělávání
Organizované výchovně vzdělávací aktivity, které 

probíhají mimo rámec zavedeného oficiálního 

školského systému, jsou dobrovolné a nabízejí 

zájemcům záměrný rozvoj životních zkušeností, 

dovedností a postojů založených na uceleném systému 

hodnot. 

Zvláštní případ: Zájmové vzdělávání ve školských 

zařízeních (SVČ, DDM, školní kluby, školní družiny.



Neformální vzdělávání
• dobrovolnost 

• partnerství mezi vedoucím vzdělávacího procesu a 

jeho účastníky,

• vlastní motivace a aktivní účast toho, kdo se účastní,

• celostní přístup k rozvoji osobnosti, který posiluje 

aktivní občanství, 

• důraz jak na individuální, tak na skupinové učení,



Neformální vzdělávání
• rovné příležitosti (je přístupné všem, bez ohledu na 

sociální postavení ve společnosti, na absolvovanou 

praxi či dosažený stupeň vzdělání),

• flexibilita (aktivity odrážejí aktuální zkušenosti a

potřeby účastníků i prostředí, kde probíhají),

• přítomnost facilitátora – „usnadňovače učení“, který

účastníky provádí,



Neformální vzdělávání
Zvlášť dobře rozvíjené kompetence

• kompetence organizační;

• kompetence vztahové;

• kompetence analytické;

• kompetence odpovědnostní.



Neformální vzdělávání
Díky každodenní, dlouholeté činnosti a zkuše-

nosti je řada dobrovolníků velmi dobře připra-

veno pro:

• mezilidskou komunikaci;

• práci v týmu;

• projektový management;

• manažerské dovednosti;



Neformální vzdělávání
Díky každodenní, dlouholeté činnosti a zkuše-

nosti je řada dobrovolníků velmi dobře připra-

veno pro:

• evaluaci a zpětnou vazbu;

• vedení porad;

• tvořivé procesy, netradiční řešení



Co je uznávání

neformálního vzdělávání?
Uznávání neformálního vzdělávání můžeme  

chápat jako proces, v němž dochází 

k vnějšímu zhodnocení znalostí, schopností a 

dovedností získaných mimo formální 

vzdělávací systém.



Co je uznávání

neformálního vzdělávání?
Problematika neformálního vzdělávání a 

uznávání neformálního vzdělávání je v 

současné době celoevropským tématem a 

začínají ji řešit i někteří čeští vzdělavatelé a 

zaměstnavatelé (především při výběru 

zaměstnanců).



Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
1. Uznání společenské prospěš-

nosti a přidané hodnoty této, 

velmi často dobrovolné, čin-

nosti s dětmi a mládeží.



Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
2. Uznání kompetencí 

získaných v neformálním 

vzdělávání ze strany škol  i 

zaměstnavatelů, aby si …



Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
2. … uvědomili, že lidé přicházející se zku-

šeností z neformálního vzdělávání mají cenné 

kompetence a návyky, které mohou zdárně 

uplatnit ve studijním procesu i zaměstnání; 

aby dokázali rozpoznat „přidanou hodnotu“ 

takového člověka.



Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
2. Tato rovina netýká jen dospělých lidí, ale i 

dětí a dospívajících. Jejich kompetence 

získané v prostoru neformálního vzdělávání 

(jazykové, přírodovědné, organizační, spor-

tovní atd.) lze ocenit už během jejich školní 

docházky (např. přijímacích zkoušek). 



Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
3. Formální uznání kompetencí zís-

kaných neformálním vzděláváním 

v souladu se zákonem č. 179/2006 

Sb. o ověřování a uznávání výsledků 

dalšího vzdělávání.



Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
3.  V případě dospělých je cílem projektu, aby 

pracovníci v NFV byli přesně a konkrétně 

informováni o tom, jak mohou své kompeten-

ce využít pro získání profesních kvalifikací 

při uznávání v celorepublikovém systému 

Národní soustavy 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

Národní soustava kvalifikací

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-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
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-749-Hlavni_vedouci_zotavovaci_akce_deti_a_mladeze
http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-752-Koordinator_dobrovolniku
http://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


Možnosti uznávání 

neformálního vzdělávání
4. Uznání vlastních kompetencí 

samotným jedincem, který se učí a 

vzdělává tak, aby byl schopen si své 

kompetence rozvinuté neformálním 

vzděláváním uvědomit a prezentovat.



Uznání vlastních 

kompetencí
- Uvědomění si vlastních kompetencí,  

- jejich prezentace, 

- poznání sebe sama, návrh plánu 

osobnostního rozvoje, včetně 

kariérního



Děkuji za pozornost 

Zajic@nidv.cz


