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1. Úvod 
 

Projekt "Spôsobilosti pred získaním diplomu", Erasmus+ KA2 financovaný Európskou komisiou v rámci 

projektu č. 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 je zameraný na identifikáciu a rozvoj možných 

spôsobov uznávania1 a validácie2 kompetencií3 získaných v neformálnom a informálnom prostredí, 

najmä u dospelých účastníkov, ktorí sú znevýhodnení, ale aj iných znevýhodnených cieľových skupín a 

to prostredníctvom využitia validačného portfólia. 

Neuznávanie niektorých kvalifikácií sťažuje značnému počtu ľudí získanie zamestnania 

zodpovedajúceho ich zručnostiam, cestovanie za prácou do iných krajín alebo prístup k ďalšiemu 

vzdelávaniu, hoci majú všetky potrebné zručnosti a vedomosti. Preto uznávanie neformálneho a 

informálneho vzdelávania sa čoraz viac považuje za kľúčový faktor pri realizácii celoživotného 

vzdelávania vo všetkých jeho aspektoch. Čoraz viac európskych krajín zdôrazňuje význam zviditeľnenia 

edukácie mimo formálneho vzdelávania, odbornej prípravy a jeho spravodlivého oceňovania, a to 

napríklad v práci, či počas voľnočasových aktivít a aj doma. 

Z tohto postupného začleňovania do trhu práce profitujú všetci, pretože zamestnávatelia majú rovnako 

prístup k dokladom o kvalifikovaných pracovníkoch a môžu im lepšie prispôsobiť vhodné pracovné 

miesta, pričom sa zvyšuje aj produktivita. A rôzne vedenia tak môžu mať lepšie záruky zvýšenej 

konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu, ako aj sociálneho začlenenia a spravodlivosti. 

Od všeobecných politických cieľov k praktickým riešeniam je služba jednotlivcom iný príbeh. Niektoré 

krajiny pracujú na riešeniach od konca 80. rokov a priniesli mnohé významné výsledky, niektoré krajiny 

sú stále v počiatočnom štádiu diskusií a vývoja. Iné krajiny sa stále bránia zaviesť validáciu a v niektorých 

prípadoch vyjadrujú obavy, že to bude v rozpore s iným vzdelávaním, odbornou prípravou, či učením 

alebo ich to dokonca oslabí. 

1 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
2 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
3 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
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Partnerstvo projektu pozostáva zo siedmich organizácií, ktoré navzájom spolupracujú, a to z 

Francúzska, Cypru, Írska, Talianska, Portugalska, Rumunska a Slovenska. Tento porovnávací výskum je 

prvým projektovým výsledkom tejto spolupráce, ktorý má byť praktickou a užívateľsky prijateľnou 

študijnou správou na preskúmanie európskeho prehľadu a národných údajov každej partnerskej 

krajiny. Údajov týkajúcich sa procesov, inštitúcií, či koncepcií validácie neformálneho4 a informálneho 

vzdelávania5 , najmä pokiaľ ide o kľúčové kompetencie v oblasti vzdelávania dospelých. Okrem toho 

môže byť aj porovnávací výskum užitočným návodom na poznanie prínosov a možností validácie 

zameranej na učiacich sa, ale aj samotných vzdelávateľov dospelých. 

PR1 - Porovnávací výskum je výsledkom siedmich národných správ, ktoré boli vypracované v každej 

partnerskej krajine a to s cieľom dosiahnuť lepšie pochopenie koncepcií súvisiacich s validáciou, 

uznávaním a certifikáciou neformálnych spôsobilostí; podať správu o opatreniach, ktoré realizovala v 

tejto oblasti každá krajina, či celá Európa a to vrátane identifikácie inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti 

a osvedčených postupov, z ktorých sa možno poučiť; zároveň analyzovať potreby a nedostatky  na 

každej úrovni, ktoré sú v tomto sektore stále prítomné; zvýšiť povedomie európskych občanov o 

význame a možnostiach uznávania a validácie ich vzdelávania6, čo umožní jednotlivcom lepšie sa 

informovať o rôznych možnostiach vzdelávania, validácie a certifikácie; vybaviť partnerské organizácie 

a vzdelávateľov vedomosťami7 a kompetenciami v oblasti validácie informálneho a neformálneho 

vzdelávania, zvýšiť ich spoločnú úroveň oboznámenia sa s rôznymi metodikami hodnotenia8 a validácie 

s cieľom položiť základy pre vývoj ďalších výsledkov. 

Počas výskumu každý partner uskutočnil konzultácie s odborníkmi, aby lepšie pochopil potreby a 

ťažkosti cieľovej skupiny. Potom každý partner identifikoval dve osvedčené postupy vo svojej krajine, 

aby porovnal zásady, nástroje, metodiky a premiestnenie do národných systémov. Obsah a porovnanie 

práce všetkých národných správ je kľúčom tohto nadnárodného výskumu. 

4 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
5 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
6 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
7 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
8 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
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2. Správa zo štúdie o procesoch, inštitúciách, koncepciách validácie a 

uznávania neformálnych a informálnych spôsobilostí v oblasti vzdelávanie 

dospelých 

2.1 Európsky scenár 
 
Podľa "Správy Eurydice o vzdelávaní a odbornej príprave dospelých v Európe" (2019) je väčšina 

dospelých (25-64), ktorí dosiahli vyššie stredoškolské alebo vyššie vzdelanie (78,4 %), napriek tomu 

bolo zaznamenané 41 % riziko digitálneho vylúčenia. To znamená, že digitálne zručnosti sa stali 

prioritou pri vzdelávaní dospelých. 

Žiaľ, účasť dospelých na vzdelávaní, či odbornej príprave má nízke percento a je nerovnomerná (ako 

je uvedené v infografike nižšie). Z tohto dôvodu sa podporujú rôzne opatrenia na uľahčenie prístupu 

dospelých k vzdelávaniu a odbornej príprave, ako napríklad verejne dotované programy 

vzdelávania a odbornej prípravy, finančná podpora, flexibilné vzdelávanie, poradenstvo, osvetová 

činnosť, zvyšovanie povedomia, uznávanie a aj validácia neformálneho a informálneho vzdelávania. 

   

 

Aby ste lepšie pochopili európsky scenár, inštitúcie a procesy validácie, tak vám poskytneme prehľadný 

súhrn. 
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CEDEFOP - Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania je inštitúcia zameraná na zlepšenie 

odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom účinnej tvorby zásad v Európe. Od začiatku 

90. rokov 20. storočia sa zaoberá overovaním neformálneho a informálneho vzdelávania. V roku 1999 

bol prepracovaný proces Bolonskej deklarácie, do ktorého sa zapojilo niekoľko európskych krajín. 

Diskutovalo sa o reformách vysokoškolského vzdelávania a o prekonávaní prekážok v európskom 

vzdelávaní. Šesť cieľov a usmernení Bolonskej zmluvy sa zameriavajú na "vznik európskeho priestoru 

pre kvalitnejšie vzdelávanie bolo kľúčovým spôsobom zamerané na poskytnutie mobility, 

zamestnanosti obyvateľov, ale aj pre celkové zlepšenia kontinentu". Pri tejto príležitosti sa po prvýkrát 

začalo právoplatné uznávanie príležitostného získavania vedomostí prostredníctvom návrhov. Tieto 

návrhy boli zverejnené s cieľom predstaviť stratégie a tipy, ako preniesť účinky z príležitostného učenia 

sa do formálnych spôsobilostí. 

V posledných rokoch európske vzdelávacie inštitúcie a niekoľko európskych krajín pochopili význam 

validácie, ktorá je hlavnou témou ich politických programov. "Táto zmena úzko súvisí s rastúcim 

významom celoživotného vzdelávania. Kombinácia rýchlo sa meniaceho trhu práce, starnúcej 

populácie a intenzívnejšej globálnej konkurencie si vyžaduje využitie všetkých dostupných vedomostí, 

zručností a kompetencií - bez ohľadu na to, kde a ako boli získané. Záujem o validáciu možno považovať 

za úzko spojenú s úsilím o vytvorenie flexibilnejších a kvalifikačných systémov, ktoré by jednotlivcom 

umožnili budovať si vzdelávaciu kariéru "od kolísky po hrob"9.  

Realizácia celoživotného vzdelávania znamená poznať aj zvládnuť mechanizmy reputácie a validácie. 

Iste každý z nás si už zhromaždil nejaké vedomosti a dokáže sa zorientovať v tom, čo mu tieto skúsenosti 

priniesli a to v podobe informácií, zručností, či v celkovom správaní sa. 

 

 

 

9 Cedefop, Validácia neformálneho a informálneho vzdelávania v Európe, 2008, 
https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_en.pdf 
 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_en.pdf
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Tieto hodnotenia pochádzajú z odborného, ale aj súkromného prostredia: asociatívne prehľady, 

militantné záväzky, či túžba po sebavzdelávaní mimo predpísaných rámcov. 

Cedefop rozlišuje tri skupiny krajín10 : 

● Tie, v ktorých validácia je pre jednotlivcov praktickou skutočnosťou. Od roku 2002 umožňuje 

VAE (Validation of Acquired Experience) ľuďom potvrdiť si svoje zručnosti vo veľmi širokom 

spektre profesií a získať všetky alebo časť diplomov, potvrdzujúcich ich zručnosti. 

● Tie, v ktorých vzniká validácia. Tieto krajiny vykonávajú veľmi zaujímavé experimenty, ale stále 

im chýba vnútroštátne právny a aj politický rámec, ktorom by bolo možné rozšírenie validácie. 

● Tie, ktoré sú v počiatočnej fáze vývoja validačných procesov. Tieto krajiny sa len začínajú 

zaujímať o validáciu z predchádzajúceho vzdelávania a niekedy majú voči nej silný odpor. 

Cedefop konštatuje, že o tieto procesy existuje spoločný záujem, ktorý je do veľkej miery stimulovaný 

európskymi politikmi. 

 

Prípravy by mali byť vhodné pre daný prípad a navrhnuté v súlade s ich presným prevádzkovým 

kontextom, takže tipy už nepodporujú ich jedinú "správnu odpoveď", ale snažia sa vybrať použiteľné 

kroky na vytvorenie udržateľných riešení. Cieľom je objasniť možnosti, ktorým čelia zainteresované 

strany pri realizovaní validačných opatrení, výsledkov a zohľadňovaní možných krokov, ktoré sa majú 

prijať. Prvotný súbor návrhov EÚ na validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania bol uverejnený 

spoločne s komisiou EÚ a Cedefop v roku 2009 (cedefop a komisia eú, 2009). 

 

 

10 Thot Cursus, 2009, na webovej stránke https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages- 
informels-et-non-formels 

  

https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
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V roku 2012 sa v odporúčaniach členské štáty vyzvali k tomu, aby zaviedli vnútroštátne opatrenia na 

validáciu neformálnych a informálnych spôsobilostí. Tieto opatrenia by zvýšili hodnotu a znalosť 

zručností a vedomostí získaných mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy: v práci, doma 

alebo pri dobrovoľníckych činnostiach11.  

Európska komisia a Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) stále pomáhajú 

členským štátom v tomto procese. V tejto súvislosti európske usmernenia poskytujú strategické a 

praktické rady pre tvorcov zásad pre zainteresované strany, ktoré im pomáhajú pri vykonávaní 

validácie. Európsky súpis využíva príklady dobrej praxe a tematické analýzy na ilustráciu využívania 

validácie na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v Európe. Usmernenia a súpis povzbudzujú všetky 

zainteresované strany, aby pokračovali v úsilí o rozvoj validačných procesov v Európe.  

Je potrebné vytvoriť rámec na európskej úrovni na validáciu a uznávanie výsledkov neformálneho a 

informálneho vzdelávania sa12, aby mohli európski občania oceniť svoje skúsenosti a výsledky 

vzdelávania v zahraničí a podporiť tak celkovo celoživotné vzdelávanie. 

Aby sme spomenuli dôležité vstupy, ktoré boli zverejnené s cieľom nájsť styčný bod medzi rôznymi 

systémami validácie v Európe, tak CEDEFOP načrtol niekoľko usmernení pre validáciu neformálneho a 

informálneho vzdelávania a to ako prvý príspevok k súboru európskych usmernení pre validáciu. 

Prostredníctvom spolupráce medzi Európskou komisiou, Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie a 

kultúru a Cedefopom mala publikácia za cieľ poskytnúť praktické nástroje, odborné rady, ktoré sa budú 

uplatňovať na čisto dobrovoľnom základe s cieľom pridať hodnotu na národnej alebo miestnej úrovni. 

Stále sa nehovorí o politickom rámci schválenom legislatívnym orgánom13. 

 

11 Pozrite Webová stránka Europass https://europa.eu/europass/fr/validation-non-formal-and-informal-learning 
12 Pozrite si definíciu slova v slovníku 
13 Cedefop, Európske usmernenia pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania, 2009 

https://europa.eu/europass/fr/validation-non-formal-and-informal-learning
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ZAPOJENÉ INŠTITÚCIE* 

POUŽÍVANÉ SYSTÉMY 

  

 

Komisia a Rada EÚ 

Agentúry EÚ 

Cedefop a Európska nadácia pre odborné vzdelávanie  
Organizácie sociálnych partnerov 

Ministri školstva a vzdelávania  
Minister pre zamestnanosť 

*Cedefop, Európske usmernenia pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania 
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Poradná skupina pre európsky kvalifikačný rámec (EQF) monitoruje vykonávanie 

odporúčania Rady EÚ 

Skupinu Europass tvoria krajiny, ktoré vypracúvajú ad hoc správy o opatreniach, ktoré 

zaviedli na realizáciu odporúčania. Tieto správy poskytujú príležitosť na preskúmanie 

progresu a identifikáciu problémov Youthpass 

Spoločné európske zásady validácie 

Návrh európskych usmernení pre validáciu 

Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET)  

Európsky systém prenosu kreditov (ECTS) 

Národné kvalifikačné rámce (NQF) 
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Číslo projektu: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141 

 

 
 

 

 

Otvorená metóda 
koordinácie (OMC) 
 Technická spolupráca 
(partnerské vzdeláva- 
nie) Experimentálne a 
výskumné programy 
(Program celoživot- 
ného vzdelávania, 
rámcové výskumné 
programy)  
Overovanie získaných 
skúseností (VAE) 
Uznávanie 
predchádzajúceho 
vzdelávania (RPL) / 
Hodnotenie 
predchádzajúceho 
vzdelávania (PLAR) 
/Validácia neformálne- 
ho a informálneho 
vzdelávania (VNIL) 

DEBATA 
 
 

 
DEKLARATÍVNE METÓDY 

 
 
 

INTERVIEW 
 
 

 
POZOROVANIE 

 
 
 
 

METÓDA PORTFÓLIA 

ponúka uchádzačom 
príležitosť preukázať hĺbku 
vedomostí, ako aj 
komunikačné zručnosti; 

 
na základe vlastnej 
identifikácie jednotlivcov a 
ich kompetencií, zvyčajne 
podpísaných treťou stranou, 
na overenie vlastného 
hodnotenia; 

 
môže sa použiť na 
objasnenie otázok 
uvedených v dokumentoch 
a/alebo na preskúmanie 
rozsahu a hĺbky vzdelávania; 

 
získavanie dôkazov o 
spôsobilosti kompetencie; 

 
použitie kombinácie metód a 
nástrojov na vytvorenie 
uceleného súboru ukážok 
práce, kde rôznymi spôsobmi 
preukazujú kompetencie 
jednotlivca

   Metodológie  NÁSTROJ NA HODNOTENIE  CIELE 
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Podľa dokumentu Správa za rok 2018 v spolupráci s organizáciou Education Above All a UNHCR: 

● Nórsko vyvinulo nový európsky kvalifikačný pas, ktorý utečenci a migranti dostanú po 

pohovore. Tento nástroj sa zavádza v Grécku, Taliansku, Nórsku a Spojenom kráľovstve. 

● V Európe z 36 krajín v roku 2016 len štyri zaviedli jednotný prístup k uznávaniu 

predchádzajúceho vzdelávania, ktorý sa vzťahuje na všetky sektory.  

● A hoci v malom počte krajín existuje pozitívna prax špecificky zameraná na hodnotenie 

predchádzajúceho vzdelávania migrantov a utečencov, vrátane systému zavedeného v Nórsku 

v roku 2017 na elektronické mapovanie zručností dospelých v prijímacích centrách pre 

azylantov, tak vo väčšine krajín tomu tak nie je. Iba tretina z 36 európskych krajín mala projekty 

na overovanie predchádzajúceho vzdelávania, ktoré boli zamerané konkrétne na 

prisťahovalcov. Napríklad Francúzsko sa vo svojom systéme uznávania predchádzajúceho 

vzdelávania, ktorý bol spustený v roku 2002, tak sa nezameriava na prisťahovalcov. 

Dôvody prečo sa RPL v práci s mládežou v EÚ používa zriedkavo je -> rozmanitosť  RPL. Rozdiely v 

politike RPL medzi členskými štátmi EÚ a dokonca aj v rámci členských štátov sú že RPL nesúvisí čisto s 

jednou oblasťou politiky. Formálne vzdelávanie je viac zamerané na vedomosti ako na zručnosti. 

 

2.2 Národný scenár 

Podľa Cedefopu existuje mnoho dôvodov na vytvorenie systému validácie neformálneho a 

informálneho vzdelávania na národnej úrovni. Dôvodom môže byť systém vzdelávania. Cieľom je 

podporiť prístup k formálnemu vzdelávaciemu systému a zlepšiť jeho efektívnosť. Ide aj o podporu 

mobility a umožnenie "druhú šancu" ľuďom, ktorí zanechali štúdium alebo nemali šancu v ňom 

pokračovať. Ďalší dôvod je ekonomický a zapadá do logiky ekonomického oboznamovania sa. Ide o to, 

aby bol trh práce pružnejší, ale aj inovatívnejší a tak validácia môže byť nástrojom na riešenie 

nedostatku pracovných síl v niektorých odvetviach hospodárstva. 
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Zo sociálneho hľadiska možno validáciu považovať za prostriedok integrácie znevýhodnených skupín 

ľudí vrátane nezamestnaných, prisťahovalcov, utečencov a ľudí v určitom veku. Tento dôvod nie je 

nezávislý od demografického faktora.  

Podobne rozvoj určitých zručností a schopností v oblasti nových technológií podporuje validáciu v 

neformálnom a informálnom prostredí. Posledným faktorom, ktorý podľa Cedefopu podporuje rozvoj 

národných systémov validácie, je rastúci záujem všetkých zainteresovaných strán, najmä súkromného 

a tretieho sektora. Tí majú tendenciu túto metódu ľahšie využívať. Niektoré členské štáty Európskej 

únie už vytvorili Riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie, verejné zdravie a ochranu 

spotrebiteľa, zatiaľ čo v niektorých iných členských štátoch Európskej únie ešte nie14 . 

Zhromaždili sa aj údaje o transpozícii európskych zásad do vnútroštátnych systémov. Rozsah v akom sa 

validácia stala pre jednotlivcov praktickým postupom však úzko súvisí aj s "otvorením" národných 

kvalifikácií, ale aj so skutočnosťou, že výsledky vzdelávania získané mimo nich sú akceptované ako 

legitímny základ pre certifikát alebo diplom. Rýchly rozvoj národných kvalifikačných rámcov (NKR) v 

celej Európe je reakciou na európsky kvalifikačný rámec (CEC) (v období rokov 2005 - 2007), ktorý tak 

posilnil záujem o validáciu. Možno ho považovať za hlavný a jedinečný faktor ovplyvňujúci vývoj v tejto 

oblasti.15 Zelená kniha Európskej komisie o životnom prostredí, verejnom zdraví a ochrane spotrebiteľa. 

 

 

 

 

14 Hélène Dereszowski, La valorisation et la validation de l'expérience non formelle et informelle. Une solution pour le 
marché de l'emploi européen?, máj 2009, https://firca.ci/download/110/publications- 
institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf 

https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
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Prijaté opatrenia 
 

Pokiaľ ide o poplatky, tak je pravda, že rozpočet u ľudí sa líši. Aj keď niektorí ľudia nie sú schopní platiť za svoje 

kurzy, školenia, či jazykové vzdelávanie; toto sa však môže uskutočniť prostredníctvom niektorých organizácií 

a to pomocou projektov EÚ. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie. 

Systémy VAE- validation des 
acquis de l’expérience. CVET 
Kreditný systém pre odborné 
vzdelávanie a prípravu. 
EDUFORM 

Commission de la 
certification professionnelle 
FRAFP 

Qualéduc EVA 

Validácia získaných profesií 
známka ako 85 (VAP 85) 
Individuálne aktivity 
Compte Personnel d’Activité - 
CPA 
Kurikulárny prístup 

Zákon o sociálnej 
modernizácii (2002) 
Eduform 
Law NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale 
de la République)

 
 

 

POPLATKY 
 

V rámci programu rozvoja pracovných zručností môžu zamestnávatelia využívať mesačnú pomoc  

na odbornú integráciu, ktorú vypláca štát vo výške 30 až 60 % hrubej hodinovej mzdy SMIC. 

 

 

 

 

   
 

Nástroje a systémy  Metodológie   Politiky 
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3. Konzultácie s odborníkmi 

S cieľom posilniť analýzu potrieb výskumu sa uskutočnili konzultácie v každej partnerskej krajine. Každý 

partner zapojil takmer 5 odborníkov z oblasti neformálneho a informálneho vzdelávania. Konzultácií sa 

zúčastnili učitelia, školitelia, konzultanti v oblasti vzdelávania dospelých a riaditelia združení a školiacich 

stredísk. 

Bola použitá metóda výskumu Focus Group (cieľová skupina), do ktorej sa zapojila malá skupina ľudí, 

ktorých viedol facilitátor. Niektoré z nich sa uskutočnili prezenčne a iné v online forme. 

Konzorcium si vybralo 5 tém na uskutočnenie rozhovoru s cieľom identifikovať úrovne: 

● Prístupnosť procesu validácie pre odborníkov a učiacich sa 

● Metódy rozpoznávania 

● Validácia prekážok 

● Úroveň spokojnosti s procesmi validácie 

Po každej konzultácii bol účastníkom zaslaný hodnotiaci formulár na vyhodnotenie diskusie, ale aj ďalší 

formulár na vyhodnotenie správnosti získaných zručností. Rôznorodosť profesijných rolí zapojených do 

cieľovej skupiny, tak umožnila vykonať významnú analýzu dostupnosti a prekážok pri overovaní 

kompetencií získaných v neformálnom prostredí a v informálnom prostredí. 

Vo Francúzsku Association ANI International bez váhania zapojilo 6 odborníkov cez platformu Zoom. 

K dispozícii bol 1 facilitátor a 2 asistenti, ktorí robili poznámky a zabezpečovali organizáciu. Facilitátor 

predstavil ciele projektu a vysvetlil účastníkom rámec cieľovej skupiny vďaka účastníkom. Facilitátor 

vysvetlil rôzne postupy po ukončení cieľovej skupiny (najmä jej prieskum). Objavila sa však aj prosba o 

akúsi výmenu na úrovni projektovej siete v celom Francúzsku. Celkovo bola diskusia zaujímavá najmä 

analýzou rôznych pohľadov medzi verejným a súkromným sektorom. Avšak aj zároveň pochopenie 
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toho, že s akými prekážkami a nedostatkami sa musia stretávať učiaci sa vo Francúzsku, aby im uznali 

a potvrdili ich v kompetencie v rámci neformálneho a informálneho prostredia. Medzi účastníkmi sa 

rozvinula produktívna diskusia, v ktorej sa objavili rôzne profesionálne a osobné skúsenosti. 

Na Cypre sa v rámci Organisation Emphasys zapojilo 6 účastníkov s 1 facilitátorom. Počas prezentácie 

a diskusie bolo zrejmé, že všetci mali na zreteli tie isté verejné a súkromné orgány, ktoré partner už 

uviedol v národnej správe, ako napríklad HRDA (cyperský úrad pre rozvoj ľudských zdrojov), či 

viacúčelové mestské centrá, a tak im poskytli novú organizáciu, ktorú neuviedla v správe Cyperská rada 

pre utečencov. Celkovo bolo zrejmé, že cieľová skupina pochopila a poskytla tak veľa informácií a 

osobných skúseností týkajúcich sa témy CompB4D pre neformálne a informálne vzdelávanie. Zároveň 

tak ponúkla svoje názory o prekážkach pri ich overovaní. 

 

V Írsku Redial do projektu zapojilo 5 účastníkov, ktorí sa predstavili pred začiatkom fokusovej skupiny. 

Facilitátor napokon poskytlol stručný prehľad o sebe a o projekte, následne tak s účastníkmi prešiel 

štruktúru cieľovej skupiny. Facilitátor cieľovej skupiny poskytol prehľad o jednotlivých zložkách, pričom 

sa zameral najmä na prvú zložku, a to na zvyšovanie povedomia. Neformálne a informálne vzdelávanie 

nie sú v mnohých írskych odvetviach jednotne uznávané a potvrdzované. Írsky národný kvalifikačný 

rámec (NFQ) a Uznávanie predchádzajúceho vzdelávania (RPL) sú prepojené a v Írsku môžu RPL 

využívať len osoby, ktoré využívajú predchádzajúce vzdelávanie na získanie oficiálnej certifikácie v 

určitých odvetviach. Na jednej strane je to dosť výhodné pre každého žiadateľa, ktorému sa podarí 

uznať jeho predchádzajúce vzdelávanie, pretože nikdy nebude existovať pochybnosť, že nespĺňa 

požiadavky na určitú úroveň. RPL je spojené s NFQ a musia sa tak dodržiavať normy. Žiadateľ preto 

musí vynaložiť veľké úsilie a predložiť množstvo podporných dôkazov, aby mu bolo jeho 

predchádzajúce vzdelanie uznané. Quality and Qualifications Ireland je názov oficiálnej agentúry 

zodpovednej za kvalifikácie v Írsku (QQI). Ak máte otázky týkajúce sa uznania kvalifikácie 

prostredníctvom postupu RPL, obráťte sa na miestneho poskytovateľa vzdelávania a odbornej prípravy 
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alebo agentúru na podporu vzdelávania dospelých, radí tak QQI. V súčasnosti si mnohé pracovné 

miesta vyžadujú určitú mieru IT znalostí a validačné činnosti nie sú výnimkou. 

V Taliansku Promimpresa zapojila 5 odborníkov. Účastníci boli k účasti na cieľovej skupine vyzvaní 

prostredníctvom "Výzvy k účasti", ktorá bola zverejnená na internete, či prostredníctvom interných 

komunikačných kanálov. Ich skúsenosti a profesie boli veľmi relevantné pre diskutovanú tému a 

navzájom sa dobre prelínali. Celkovo účastníci pochádzali čiastočne z prostredia validácie a čiastočne 

aj z prostredia výučby/vzdelávania. Záverom je možné predpokladať, že systém validácie kompetencií 

na talianskej pôde má pred sebou ešte značný kus cesty. Určite je cítiť potrebu väčšej komunikácie 

medzi subjektami, a to verejnými aj súkromnými. Ďalej je citeľná potreba väčšieho oslovenia hlavnej 

zložky, a to konkrétne jednotlivcov, ktorí môžu mať prístup k týmto validačným procesom, a ktorí ich 

môžu následne využívať. Je dôležité mať na pamäti, že najmä odvetvie práce sa neustále mení. Na 

základe tohto dôsledku je potrebné prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám reality, ktorá je v 

skutočnosti mnohostranná. 

 

V Portugalsku sa prostredníctvom školy A2BEJA do projektu zapojilo 6 odborníkov a 2 facilitátori.  

Postup cieľovej skupiny sa uskutočnil v 2 stretnutiach, online a naživo. Facilitátori predstavili 

účastníkom ciele etapy a relevantné informácie o projekte. Diskusia prebiehala prostredníctvom otázok 

a účastníci voľne diskutovali. Zúčastnilo sa 6 účastníkov z toho istého región (Alentejo). Všetci účastníci 

sú súčasťou tímov centier Qualifica: 2 sú koordinátori, 2 sú odborníci na orientáciu/poradenstvo, 

uznávania a validácie (TORVC); 2 sú učitelia/vzdelávatelia. Proces uznávania a validácie 

predchádzajúceho vzdelávania, skúseností a kompetencií získaných počas života, a to v každom 

neformálnom, informálnom a formálnom kontexte. Tento kontext veľmi účinným spôsobom zvyšuje 

kvalifikáciu, zamestnateľnosť a sociálne zabezpečenie. Vyžaduje si spoločnú a súvislú štruktúru a aj 

usmernenia, ktoré sú vhodnými nástrojmi. Ďalej si vyžaduje metodiky a opatrenia na zabezpečenie 

kvality. Kontext ďalej potrebuje flexibilitu, umožňujúcu rôzne reakcie. RVCC alebo VPL je založený na 
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autobiografickom prístupe, opiera sa o dobrú diagnostiku a je prispôsobiteľný každému jednotlivcovi, 

najmä znevýhodnenej verejnosti: prisťahovalcom, migrantom, ľuďom s nízkou kvalifikáciou, 

nezamestnaným alebo ľuďom s neistou pracovnou situáciou, uväzneným alebo inštitucionalizovaným 

osobám. Cieľová skupina sú dospelí nad 23 rokov, ktorí majú odborné a sociálne kompetencie a 

zručnosťami. Proces by mal zohľadňovať profil a vlastnosti jednotlivca, či regionálne a kultúrne 

charakteristiky. 

● Proces RVCC musí byť stále spoločensky známy a uznávaný medzi zamestnávateľmi ako dôveryhodný 

spôsob zvyšovania kompetencií, kvalifikácie a zlepšovania produktivity, ale aj zamestnateľnosti 

pracovníkov. Úspech a spokojnosť dospelých (učiacich sa), tak môže prilákať nových uchádzačov. 

● Vytváranie partnerstiev s miestnymi subjektmi a zamestnávateľmi, či vytváranie sietí s rovnocennými 

subjektmi, tak upevňuje proces a maximalizuje vplyv a výsledky. 

● Pedagogické tímy si vyžadujú stabilitu, dostatok ľudských zdrojov a času na riadenie celého procesu. 

Ďalej potrebuje ucelené usmernenia, pravidelné školenia a úzku podporu zo strany zodpovedných 

orgánov. 

 

V Rumunsku spoločnosť CPIP zapojila 5 odborníkov a 1 facilitátor. Aktivity cieľovej skupiny boli 

realizované online počas jedného zasadnutia. Na základe partnerstva s väznicou Rahova facilitovala 

účasť 4 odborníkov s bohatými skúsenosťami v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania 

Luminita Medelet, zástupkyňa riaditeľa pre sociálnu reintegráciu, ktorá sa tiež zúčastnila na cieľovej 

skupine. Facilitátorka poskytla stručný prehľad cieľov projektu a prešla s členmi cieľovej skupiny jej 

štruktúru. Pred začiatkom sa účastníci predstavili a podelili sa o svoje zázemie. Celkovo možno povedať, 

že hoci účastníci boli vzdelávatelia mladých dospelých a dospelých, tak ich pracovná oblasť je zameraná 

na väzenský systém z Rumunska, v ktorom sa v súčasnosti overuje proces neformálneho a 

informálneho vzdelávania, avšak doposiaľ sa nevyužíva. Samozrejme boli si však vedomí existencie 

takýchto techník, ale nemali zároveň o tejto téme dostatok informácií. Veria však v jej využívanie a 
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domnievajú sa, že by bolo užitočné uplatňovať takéto metodiky vo väzenskom systéme a to najmä pre 

osoby zbavené slobody, aby to pomohlo pri ich integrácii späť do spoločnosti. 

Na Slovensku sa vďaka spoločnosti ICEP do projektu zapojilo 6 odborníkov. Podarilo sa im zhromaždiť 

zo Slovenska tých najlepších odborníkov v tejto oblasti. Prinajmenšom pre troch z nich je overovanie 

neformálneho/informálneho vzdelávania a zručností hlavnou náplňou ich práce. Z cieľovej skupiny 

vyplynulo, že v oblasti validácie sa zo strany štátu nevenuje dostatočná pozornosť a čo je možno ešte 

dôležitejšie spomenúť, že široká verejnosť nemá o takomto postupe vôbec žiadne povedomie. Koncom 

tohto roka sa v Bratislave uskutoční medzinárodná konferencia, ktorú organizuje Asociácia inštitúcií 

vzdelávania dospelých v SR a v rámci tohto pripravovaného podujatia, tak budú mať zahraniční 

odborníci možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti. Štátny inštitút odborného vzdelávania plánuje spustiť 

informačnú kampaň o možnostiach validácie na Slovensku, ktorá tak môže napomôcť priemyslu. Aj 

nová legislatíva môže zmeniť súčasnú situáciu k lepšiemu, ale nie je však zaručené, že návrh zákona 

bude schválený slovenskou vládou. 
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 4. Osvedčené postupy 

Najlepší postup znamená "postup, ktorý bol výskumom a skúsenosťami preukázaný ako optimálny a 

zároveň je zavedený alebo navrhnutý ako štandard vhodný na všeobecné prijatie". Autori výskumu 

použili na identifikáciu osvedčených postupov v jednotlivých zúčastnených krajinách tieto kritériá: 

● Účinnosť: Metóda/technika bola úspešná pri dosahovaní požadovaného výsledku. 

● Efektívnosť: Dobré využívanie zdrojov. Inými slovami, môže sa zaviesť do praxe s ľahko 

dostupnými zdrojmi. 

● Relevantnosť: Môže byť užitočná v rámci projektu Spôsobilosti pred získaním diplomu. 

● Udržateľnosť: Môže pokračovať aj v budúcnosti. 

● Možnosť duplicity: Dá sa ľahko replikovať. 

Medzi typy osvedčených postupov patria aj osvedčené postupy vypracované verejnými orgánmi, 

inštitúciami, mimovládnymi a neziskovými organizáciami. 

Okrem toho sa posudzovalo kritérium prenosnosti, čo znamená - do akej miery je realizácia praxe 

systematizovaná a zdokumentovaná, ale aj čo umožňuje jej prenos do iných kontextov a krajín. To 

znamená analyzovať postupy, ktoré využívajú nástroje, ako napríklad príručku s podrobným opisom 

činnosti. Ďalej aj umožňujú opakovanie/prenos, a tak ľahko dostupné zdroje sa môžu úspešne preniesť. 

V tejto časti mal každý partner identifikovať a spísať osvedčené postupy, ktoré vypracovali verejné 

orgány/inštitúcie, mimovládne alebo neziskové organizácie v jeho krajine. Po intenzívnom prieskume 

a schopnosti identifikovať najlepšie postupy vo svojich krajinách dostali partneri šablónu word a 

zdokumentovali svoje výsledky. Opis realizácie zahŕňa všetky organizačné a environmentálne prvky, 

miestne prostredie, prax, náklady na realizáciu a charakteristiky praxe pre cieľovú populáciu. 

  



Project N°: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141  

 
50 

 

Osvedčené postupy vo Francúzsku  
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Osvedčené postupy na Cypre  
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 Osvedčené postupy v Írsku 
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 Osvedčené postupy v Taliansku 
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 Osvedčené postupy v Portugalsku 
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 Osvedčené postupy v Rumunsku  
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 Osvedčené postupy na Slovensku 
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5. Závery 

Konzorcium vykonalo analýzu zameranú na cieľovú skupinu dospelých s týmito prvkami: starší ako    18 

rokov, muži a ženy, nezamestnaní a zamestnaní, poväčšine s nízkym platom a/alebo neistým 

zamestnaním. Presnejšie tí, ktorí pochádzajú najmä zo znevýhodnených podmienok, ako sú 

nízkokvalifikované/kvalifikované osoby, migranti, žiadatelia o azyl a dospelí v ohrození (umiestnení v 

ústavoch, na sociálnej podpore, uväznení). 

Národná správa z každej partnerskej krajiny predstavila výskum, a tak ukázala, že vo väčšine krajín je 

uznávanie a potvrdzovanie spôsobilostí možné vďaka mnohým nástrojom, metodikám a politikám, 

ktoré uplatňujú rôzne organizácie a dokonca aj inštitúcie, verejné alebo súkromné, pracujúce so 

znevýhodnenými skupinami (migranti, utečenci, mladí ľudia, izolovaní dospelí...). Prevažnú väčšinu 

štruktúr, ktoré pracujú na uznávaní a potvrdzovaní spôsobilostí, však nájdeme na verejnej úrovni, a to        

s výnimkou Írska, kde sa zdá, že súkromný sektor je v tejto oblasti aktívnejší. Z porovnania tiež 

vyplynulo, že v niektorých krajinách, najmä v Portugalsku, Francúzsku, Írsku a Rumunsku sa zavedené 

nástroje, metodiky, politiky a systémy stali legalizovanými a integrovanými nástrojmi. Nástrojmi, ktoré 

sú veľmi široko akceptované a využívané všetkými sektormi, či už verejnými alebo súkromnými, a to na 

podporu celoživotného vzdelávania. Všetky sektory si teda tieto nástroje privlastnili na overovanie 

zručností získaných mimo formálneho systému vzdelávania. To hovorí o vysokej akceptácii a 

štandardizácii validácie zručností, ktoré sú získané neformálnym a informálnym spôsobom. 

Okrem toho väčšina krajín vyžaduje na získanie prístupu k ponuke na uznanie a potvrdenie platnosti 

určitú sumu peňazí, niekedy až niekoľko stoviek eur. Niektoré krajiny však dokážu ponúknuť štipendiá 

a finančné prostriedky tak, aby čo najviac podporili tých, ktorí to potrebujú. 

Medzitým v špecifických prípadoch existujú aj voľné prístupy. Napríklad v Írsku existujú bezplatné 

programy odbornej prípravy a neformálneho vzdelávania, ktoré sú financované štátom. Alebo v 

Portugalsku je tento proces úplne bezplatný a dospelí po certifikácii dokonca dostávajú grant (viac ako 
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500 EUR), pokiaľ nemajú žiadne dlhy voči sociálnemu a finančnému zabezpečeniu. Naopak na Cypre 

stačí, ak už dve deti navštevujú nejaké lekcie a tretí má účasť na všetkých zadarmo. Namiesto toho sa 

Taliansko zmienilo o podpore len z verejných a finančných prostriedkov. Ďalej Slovensko je jednou z 

krajín, kde je financovanie projektov dôležitým zdrojom pre začatie a nastavenie validačných procesov 

a využíva sa skôr podpora validačných projektov, ako zavedenie hlavných validačných systémov. 

Napokon práve v Rumunsku nie sú k dispozícii finančné prostriedky na prístup k uznávaniu a validácii 

na národnej úrovni. 

Pokračujúc v analýze, konzorcium zistilo zaujímavé výpovede počas fokusovej skupiny. Od každého 

partnera boli zistené rôzne potreby a nedostatky. Väčšina partnerov sa zamerala na znevýhodnené 

sociálne skupiny, ako napríklad Rumunsko, ktoré čelilo problémom v rumunskom väzenskom systéme 

alebo Cyprus, ktorý diskutoval o migrantoch, žiadateľoch o azyl a utečencoch. Tieto prvky ponúkli 

výskumu zaujímavé východisko na navrhnutie konkrétnych postupov v systéme vzdelávania dospelých. 

Okrem toho boli konzultácie nevyhnutné na pochopenie toho, aké prekážky existujú pre učiacich sa a 

pre tých, ktorí overujú zručnosti. 

Pre učiacich sa: finančné, jazykové, veľké množstvo byrokracie a administratívy, či nedostatok 

informácií. 

Na Cypre podrobne vysvetlili, ako tieto prekážky vytvárajú nedostatok príležitostí. V Írsku sa objavili 

ťažkosti s terminológiou a jazykom, ktorý bol používaný vo výsledkoch vzdelávania FETAC. Medzitým    

v Portugalsku počas diskusie vyplynulo, že sa tam taktiež nachádza nedostatok digitálneho vybavenia,   

pripojenia, či veľké vzdialenosti, ale aj nedostatok verejnej dopravy. Taktiež sa zistilo, že ženy majú 

väčšiu tendenciu zanechať štúdium kvôli sociálnej diskriminácii a tlaku. V Rumunsku sa situácia zdá byť 

vážnejšia, ako v iných krajinách, pretože okrem už spomínaných problémov analyzovali aj nedostatok 

centier odborného vzdelávania a neznalosť možnosti overovania zručností/spôsobilostí získaných 

neformálnym a neevidovaným spôsobom. 
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Medzitým prekážky čo nastali pre tých, ktorí overujú zručnosti: niektorí účastníci potvrdili, že             vo 

Francúzsku je veľký rozdiel medzi očakávaniami oficiálnych bulletinov a odpoveďami na testy. 

Napríklad v škole študenti pracujú na mnohých zručnostiach, ktoré sa nakoniec pri skúškach 

nezohľadnia; toto svedectvo sa zhoduje s niektorými problémami, ktoré sa vyskytujú aj v  talianskom 

školskom systéme, ako je nedostatočná komunikácia. Tieto nedostatky spôsobujú, že systém    validácie 

je tiež veľmi roztrieštený a odborníci majú pocit, že nie sú dostatočne pripravení    na    meranie 

spôsobilostí. V Írsku bola vypracovaná zaujímavá úvaha, ktorá poukazuje na to, že na   získanie 

zmysluplnej akreditácie môže byť potrebné aj to, aby kandidát stále komunikoval s  formálnym 

systémom (stále bude musieť navštevovať vyučovanie, predložiť prácu z kurzu atď.).  Naopak v 

Portugalsku sa objavilo niekoľko problémov, ako napríklad nedostatok ľudských zdrojov, ale zase 

dostatok času na reagovanie potrieb. Problémy ako: miera absencie alebo nepravidelných ciest 

dospelých učiacich sa; riadenie procesu a odbornej prípravy s málo kvalifikovanými dospelými 

študentmi; nedostatočná stabilita členov vyučujúceho tímu s vplyvom na riadenie a interakciu; 

nedostatok digitálnych zdrojov; nedostatočná podpora zo strany niektorých zúčastnených strán. 

Okrem toho, ako bolo uvedené vyššie, tak v Rumunsku je situácia veľmi ťažká. Skutočne podľa ich 

výskumu tam existujú všetky tieto prekážky, ako napríklad aj: nedostatok/neistota informácií o tomto 

koncepte; ďalej nedostatok informácií o tom, ako je toto overenie prijímané na trhu práce, pokiaľ ide  

o pokračovanie v odbornej príprave, formovaní, či krokoch, ako aj zdokonaľovania sa v oblasti, pre 

ktorú získali overenie; napokon aj dobrá spolupráca medzi agentúrami a nedostatok záujmu zo strany 

vládnych alebo mimovládnych združení v tomto smere a slabý záujem hospodárskych subjektov o 

organizáciu duálneho vzdelávania. 

Na Slovensku sa ukázalo, že proces validácie neformálneho/informálneho vzdelávania a zručností nie 

je nastavený správne. I napriek tomu, že legislatíva týkajúca sa tejto problematiky už existuje. 

Pokiaľ ide o osvedčené postupy, tak môžeme konštatovať, že vo všetkých krajinách existujú metodiky 

implementácie validácie a uznávania kompetencií, ktoré sú získané neformálnym a informálnym 
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spôsobom a zároveň by sa mali zachovať pre ich účinnosť, vynaliezavosť a uplatňovať ich v iných 

európskych krajinách. 

Uvedomujeme si, že je preto dôležité zdôrazniť potrebu poskytnúť toto potvrdenie a uznanie zručností 

najviac znevýhodneným sociálnym skupinám (najmä utečencom, mladým ľuďom a dospelým, ktorí 

predčasne ukončili školskú dochádzku atď.), pretože práve ony potrebujú najväčšiu podporu. Keďže ide 

o individuálny proces, možno ho prispôsobiť mnohým rôznym skupinám, najmä tým, ktoré to najviac 

potrebujú alebo ľuďom, ktorým chýbajú kompetencie a vedomosti. 

V prípade Portugalska môže dospelá osoba ukončiť vzdelávanie čiastočným osvedčením a neskôr ho 

doplniť odbornou prípravou v oblasti chýbajúcich spôsobilostí (napr.: kurz odbornej prípravy v oblasti 

digitálnych kompetencií). Dospelí však na to potrebujú jazykové zručnosti/spôsobilosti (portugalské).  

V Portugalska napríklad mali niekoľko migrantov, ktorí sa kvalifikovali a už tam nejaký čas žijú a 

napokon získali jazykové znalosti. 

Okrem uznania a potvrdenia týchto zručností je dôležité poskytnúť im aj ďalšie možnosti, ako sú 

jazykové znalosti, administratívne zručnosti (aby dokázali vybavovať dokumenty), finančné a tiež 

digitálne znalosti. Uvedomujeme si tiež, že validáciu a uznávanie spôsobilostí výrazne podporuje 

skutočnosť, že všetky tieto procesy sú užívateľsky prívetivé a široko dostupné, či rozšírené, najmä vďaka 

dobrej komunikácii o všetkých týchto nástrojoch. Ako už bolo spomenuté, toto vyplynulo aj z rôznych 

fokusových skupín. Diskusie s odborníkmi nám umožnili zistiť, čo dnes v jednotlivých krajinách 

nefunguje a identifikovať tak spoločné problémy, ktoré je potrebné riešiť pri overovaní týchto 

neformálnych a informálnych zručností. Existuje teda jasná potreba objasniť nástroje a urobiť ich 

prístupnými aj užívateľsky prívetivými. Aby sa prekonal veľký nedostatok informácií, ktorý dnes existuje 

v súvislosti s touto problematikou a ktorý má vplyv na ľudí, čo to potrebujú a aj na tých, ktorí ich 

sprevádzajú (odborníci na validáciu). Treba spomenúť aj ďalší aspekt: tento proces sa opiera o sociálne 

a profesionálne skúsenosti a vedomosti, takže lepšie funguje u dospelých, starších ako 18 rokov, ktorí 
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žijú dostatočne dlho a získali tak skúsenosti, ktoré budú aplikované. Preto k nemu majú napríklad v 

Portugalsku prístup len osoby staršie ako 23 rokov alebo s trojročnou praxou. 

 

 

Stručne povedané, validácia a uznávanie kompetencií získaných informálnym a neformálnym 

spôsobom je stále nová, čo sa napokon odráža v nedostatku informácií, nedostatočnej komunikácii a 

nejasnosti všetkých zavedených nástrojov. Možno tiež povedať, že ide o postupy, ktoré sa ešte stále 

príliš málo uplatňujú a sú rozšírené vo všetkých odvetviach. Inými slovami, v mnohých odvetviach je 

stále ťažké dosiahnuť uznanie zručností, ak neboli formálne získané. Preto je potrebné, aby sa tieto 

nástroje stali užívateľsky prívetivými, aby sa rozšírili a najmä aby sa do týchto procesov zapojili všetky 

znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Ďalej aby sa tieto postupy stali populárnymi a účinnými. V tomto 

zmysle by mohlo byť veľmi dôležité aj vytvorenie partnerstiev s miestnymi zainteresovanými stranami 

(miestnymi orgánmi, zamestnávateľmi atď.), a to kvôli zakotveniu tohto procesu. 
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6. Slovník 

Učenie: kumulatívny proces, v ktorom si jednotlivci postupne osvojujú čoraz zložitejšie a abstraktnejšie 

entity (pojmy, kategórie a modely, správanie) a/alebo získavajú zručnosti a kompetencie.16 

Výsledky vzdelávania: súbor vedomostí, schopností a/alebo zručností, ktoré jednotlivec získal a/alebo 

je schopný preukázať na konci vzdelávacieho procesu.17 

Formálne vzdelávanie: formálne učenie je z pohľadu učiaceho sa zámerné. Je učenie prebiehajúce       v 

organizovanom a štruktúrovanom kontexte (v rámci formálneho vzdelávania, vzdelávania v podniku)   

a je navrhnuté ako učňovská príprava Vedie k formálnemu uznaniu (diplom, certifikát). 

Neformálne vzdelávanie: neformálne učenie je z pohľadu učiaceho sa zámerné. 

Informálne vzdelávanie: často sa označuje ako zážitkové učenie a určitým spôsobom ho možno chápať 

ako náhodné učenie. Nie je štruktúrované z hľadiska cieľov učenia, dĺžky trvania učenia a/alebo 

učebného media. Zvyčajne z neho nevyplýva žiadne osvedčenie. Informálne učenie môže byť zámerné, 

ale vo väčšine prípadov je nezámerné (alebo "sekundárne"/náhodné)18 

Kompetencie: preukázaná schopnosť využívať vedomosti, zručnosti a vlastnosti osobnostného, 

sociálneho a/alebo metodického charakteru v pracovných situáciách alebo pri štúdiu, ako aj pri svojom 

odbornom a osobnom rozvoji. 

 

16 Európska komisia, "Spoločné európske zásady validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa", s. 10. 
Dostupné na: http://bit ly/atjGp8  
17 Ibid, str. 10. 
18 Bjonarvold, Jens ; Colardynle Danielle, Validation of Formal , Non-Formal and Informal Learning : policy and practices in 
EU Member States, European Journal of Education, Vol 39, N°1, 2004, p 71 

 

http://bit/
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Schopnosti: schopnosť aplikovať vedomosti a “know-how” pri plnení úloh a riešení problémov.                V 

kontexte európskeho kvalifikačného rámca sa schopnosti opisujú ako kognitívne (t. j. zahŕňajúce 

používanie logického, intuitívneho a tvorivého myslenia) alebo praktické (t. j. zahŕňajúce manuálnu 

zručnosť alebo používanie metód, materiálov, nástrojov a pomôcok)19 . 

Znalosti: prvá fáza je identifikácia, druhá hodnotenie a tretia uznanie. 

Hodnotenie (zručností): súhrn metód a postupov, ktoré sa používajú na hodnotenie jednotlivca. 

Výsledky (vedomosti, zručnosti a/alebo kompetencie), ktoré zvyčajne vedú k certifikácii. 

Certifikát/diplom: certifikácia (kompetencií/spôsobilostí) je proces formálneho potvrdzovania 

vedomostí, “know-how” a/alebo zručností, ktoré jednotlivec získal na základe hodnotiaceho postupu. 

Certifikáty a diplomy vydávajú oprávnené orgány. 

Kvalifikácia: a) úradný doklad (osvedčenie, diplom) potvrdzujúci úspešné ukončenie vzdelávania alebo 

odbornej prípravy, či úspešné vykonanie testu alebo skúšky; a/alebo b) požiadavky na prístup 

jednotlivca k pracovnej pozícii alebo na postup v rámci tejto profesie. 

Uznávanie: a) formálne uznávanie: proces udeľovania oficiálneho štatútu kompetenciám, a to buď 

vydávaním osvedčení alebo vydávaním rovnocenných dokladov, kreditových jednotiek, či validáciou 

získaných kompetencií a/alebo b) spoločenské uznanie: buď prostredníctvom uznania hodnoty 

zručností hospodárskymi a sociálnymi subjektmi. 

Overovanie: hodnotenie a uznávanie širokej škály vedomostí, “know-how”, schopností a zručností, 

ktoré si ľudia počas svojho života rozvíjajú v rôznych kontextoch, tak Európska únia je jediná na svete, 

ktorá to umožňuje. 

 

19 SCAD Plus, " The European Qualifications Framework ", dostupné na: http://bit.ly/d1iGWk 
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