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1.0 Úvod 

Dobrovolnictví je nejen příležitostí být sociálně aktivní a převzít svůj díl odpovědnosti za 
občanskou společnost, ale i způsob jak nabýt nové dovednosti a kompetence. V podstatě je 
dobrovolnictví způsob, jak zvýšit sociální začlenění a zároveň se dostat nebo vrátit na pracovní 
trh. 

Dobrovolnictví se s postupem času začalo považovat za hodnotné vzdělávací prostředí 

• Pro ty, který ho považují za součást své sociální odpovědnosti, např. angažováním se v 
místní farnosti nebo v humanitárních organizacích, 

• Pro ty, kteří hledají sociální kontakty a aktivity, např. staří lidé, lidé v důchodu, 
• Pro ty, kteří vypadnou z formálního vzdělávacího sektoru, např. předčasně ukončena 

školní docházka, 
• Pro ty, kteří mají ztížený návrat na pracovní trh, např. po dlouhé rodičovské dovolené, 

dlouhé době nezaměstnanosti nebo jsou bez potřebných dovedností. 

Mnoho lidí získalo dobrovolnictvím dovednosti, které mají velkou cenu pro celou společnost, 
a specificky pro pracovní trh. Často se však stává, že právě tam tyto dovednosti a kompetence 
zůstanou nedoceněné, protože nejsou pořízeny a ověřeny v rámci systému formální kvalifikace. 
Přesto je i v zájmu zvyšujících se společenských nároků v pracovním prostředí, aby tyto 
kompetence nezůstaly přehlíženy. Ověřování neformálně a informálně nabytých kompetencí 
tak získává v rámci celoživotního vzdělávání stále větší význam. Jinými slovy, pro dobrovolníky 
je adekvátní ověřování nabytých dovedností nejen otázkou sociálního ocenění, ale i dopadu 
na jejich zaměstnatelnost. 

 

1.1 Ověřování nabytých dovedností 
 

Většina zemí zapojených do ValCoVol partnerství má vytvořenou přesvědčivou schému 
ověřování dobrovolnictví. Jejich popis z Rakouska, České Republiky, Německa, Itálie, Slovenska 
a Slovinska můžete najít v následujících částech této publikace. Přestože si ValCoVol neklade 
za cíl podat kompletní přehled stávajících iniciativ a projektů, jejich počet a obsah poskytuje 
obecnou představu o situaci v těchto zemích. Obvykle jim chybí certifikační postupy, které by 
umožňovaly takto nabyté vědomosti postavit na roveň dovednostem a kompetencím získaným 
ve formálním vzdělávání. 
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Je otázkou společenského uznání a ocenění poskytnout aktivním dobrovolníkům možnost 
přístupu na trh práce s jasně identifikovanými dovednostmi. 

 

1.2 Dovednosti nabyté dobrovolnictvím jako neviditelný potenciál 
 

Evropa je společenství národů s množstvím sociálních změn, které představují pro lidi velké 
výzvy: např. na pracovním trhu, kde musí reagovat na nedostatek zkušených pracovníků a 
měnící se požadavky ohledně jejich dovedností. V občanské společnosti zas čelí politickým a 
kulturním změnám. Potřebují specifické občansko-společenské dovednosti, aby na ně mohly 
adekvátně reagovat. Mnoho lidí už má dovednosti, které jsou relevantní pro pracovní trh i 
společnost - ty však často nejsou převedeny do kategorií srovnatelných s formální kvalifikací. 
Někdy si je lidé ani sami nejsou vědomi. Nedostatek formální kvalifikace může být důvodem, 
proč někteří lidé nemají umožněn přístup k dalšímu vzdělávání a / nebo na pracovní trh. 
ValCoVol proto usiluje stávající dovednosti občanů zviditelnit, zpřehlednit a zvýšit jejich 
využitelnost. 

 

1.3 Uznání dovedností získaných při péči o uprchlíky 
 

Od roku 2014 získalo dobrovolnictví napříč Evropou ještě více uznání pro tisíce dobrovolníků, 
kteří se zapojili do podpory uprchlíků. Přestože tento stav nenastal ve všech členských státech 
Evropy, nedá se popřít, že množství dobrovolníků zapojených do péče o uprchlíky od roku 2014 
výrazně vzrostlo. 

Jen v Německu bylo v roce 2015 do péče o uprchlíky zapojených téměř osm milionů 
dobrovolníků. 66% z nich je aktivních od roku 2015, kdy přišlo největší množství uprchlíků. 
Právě během nejintenzivnějšího období proudění uprchlíků se obzvlášť mnoho lidí zapojilo do 
péče o ně. Podrobnější informace nám umožňují vytvořit si představu o profilu těchto 
dobrovolníků: 72% z pracovníků s uprchlíky jsou ženy, 75% z pomáhajících pracovníků je 
mladších 60 let, 88% z pomáhajících pracovníků má univerzitní titul nebo vstupní kvalifikaci z 
technické vysoké školy.1 

                                                                 
1 EFA-Studie 2: „Strukturen und Motive der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit (EFA) in Deutschland“, Eine Studie 
des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) - Struktura a motivace 
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I v Rakousku bylo poskytování péče uprchlíkům, kteří přicházeli v roce 2015, z velké části 
podpořené prací dobrovolníků2: jeden ze čtyř Rakušanů pomáhal poskytovat pomoc 
uprchlíkům (23,1%). Zde byl také znatelný rozdíl ve výši dosaženého vzdělání: zatímco se 
zapojilo 19,8% z těch, kteří ukončili základní školní docházku, podíl těch, kteří dosáhli nejvyšší 
úroveň vzdělání nebo univerzitní titul byl 32,1%. 

Mnoho lidí opustilo svou práci, aby mohli poskytnout pomoc ať už při ubytovávaní, stravování 
nebo administraci. Zpravidla uvádějí, že získali mnoho nových zkušeností a objevily u sebe 
různé schopnosti. 

No jen velmi zřídka byly nové vědomosti přiměřeně zaznamenané a ohodnocené, aby tak 
přinesly dobrovolníkům užitek za jejich oddanost. Mnozí to nepovažovali za důležité, neboť se 
opět vrátili ke svým "běžným životem". Jiní si našli nové profesní příležitosti přes svou 
dobrovolnou práci. Pro další znamenala jejich dobrovolná práce vstup do placeného 
zaměstnání, protože se v souvislosti s péčí o uprchlíky vytvořilo mnoho nových pracovních 
míst. Faktem je, že některé členské státy Evropské unie využily rámec poskytování péče 
uprchlíkům jako ekonomický podnět a vytvořili díky němu nová pracovní místa. 

                                                                 
dobrovolnické práce s utečenci (EFA) v Německu ", studie Berlínského institutu pro empirickou integraci a 
výzkum migrace (BIM), Humboldt-Universität Berlin, August 2016 
 
2 viz Medienservicestelle Neue Österreicher/innen: 
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/12/02/freiwilliges-engagement-in-oesterreich/ 
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2.0 Vysvětlení odborných termínů 

2.1 Co znamená ověřování dovedností získaných v rámci neformálního a 
informálního učení? 
Ověřování neformálně nebo informálně získaných dovedností znamená, že vzdělávací výsledky 
jednotlivce jsou zaznamenány, zdokumentovány, ohodnoceny a certifikovany. Vzdělávací 
výstupy odpovídají určitým standardům. Jsou to tvrzení o tom, co dotyčná osoba zná, čemu 
rozumí a co dokáže udělat po tom, jak ukončila učební proces. Není podstatné, jak tyto 
vzdělávací výsledky, tedy znalosti, dovednosti a kompetence, nabyla. 

Jedním z možných cílů tohoto ověřování je uznávání kompetencí: oficiální orgán v tomto 
případě potvrdí, že dosažené studijní výsledky korespondují s určitou formální odbornou 
kvalifikací. 

Neformální učení v tomto kontextu odkazuje na učení, které se provádí systematicky (co se 
týče učebních cílů a období), ale není součástí formálního systému vzdělávání a odborné 
přípravy. 

Informální učení zas odkazuje na učení, které probíhá každý den v práci nebo ve volném čase, 
není organizované nebo strukturované s ohledem na vzdělávací cíle a období a z pohledu 
učícího se může být neúmyslné. 
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3.0 O ValCoVol 

Pro dobrovolníky bývá často těžké vysvětlit zaměstnavatelům, jakými znalostmi a klíčovými 
kvalifikacemi disponují. Zaměstnavatelé zase mívají potíže rozpoznat získané vědomosti z 
dokumentů dobrovolných organizací, které sice popisují vykonávané aktivity, ale ne nabyté 
kompetence. 

ValCoVol reaguje současně na potřeby dobrovolníků i zájmy zaměstnavatelů tak, že přináší 
příklady a osvědčené postupy ověřování dovedností, které jsou smysluplné pro obě strany. 

ValCoVol nabízí 

• Přehled 39 evropských projektů, iniciativ a metod na ověřování vzdělávacích výsledků 
dosažených neformálním a informálním učením. Zároveň identifikuje nástroje, modely 
a systémy, které validovali klíčové dovednosti získané v čestných pozicích. Sbírku těchto 
projektů, iniciativ a metod ověřování naleznete na: www.valcovol.eu/best-practice 

• Interaktivní online fórum na síťování, výměnu zkušeností a ověřených postupů, 
podporu nápadů a asistenci pro iniciativy, které přispívají Evropskému společenství jako 
celku. Na domovské stránce ValCoVol najdete přístup ke dvěma komunikačním 
nástrojem - Google Translate a Skype Translator - včetně video-průvodce. Prosím, 
neváhejte je využít, když se budete chtít seznámit s nejlepšími postupy ze stránky 
projektu. 

• Tuto "Bílou knihu uznávání dovedností nabytých dobrovolnictvím", která nabízí přehled 
současné situace v partnerských zemích a uvádí iniciativy, projekty a materiály i s 
vysvětlením. Překlad anglické verze do němčiny, slovinštiny, slovenštiny, italštiny a 
češtiny můžete najít na domovské stránce ValCoVol. 

• Jednoduše přizpůsobitelnou šablonu pro dobrovolnické organizace (Šablona pro 
klíčové schopnosti), která jim umožní snadno identifikovat dovednosti dobrovolníků, 
nejen popsat náplň jejich dobrovolnictví. Zaměstnavatelům zase poskytne smysluplné 
informace o kompetencích, které uchazeči o zaměstnání nabyly jako dobrovolníci. 

ValCoVol se zaměřuje na 

• Dobrovolníky, kteří potřebují smysluplný dokument o jejich odbornosti nabyté 
dobrovolnictvím, aby mohli vstoupit na trh placené práce. 

• Organizace, které pracují s dobrovolníky a musí vydávat osvědčení o jejich činnosti. 
• Zaměstnavatele, kteří se chtějí dozvědět, jaký druh odborných znalosti získali uchazeči 

o zaměstnání v dobrovolnické práci. 

Metodika se zaměřuje na shromáždění nejrelevantnějších zdrojů na jednu platformu a na vývoj 
snadno aplikovatelných nástrojů, které by dobrovolníkům umožnily zúročit jejich nabyté 
znalosti při výběrovém řízení do zaměstnání. 
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Partneři zapojení do ValCoVol zdůrazňují, že výsledky tohoto projektu mají velký význam pro 
dobrovolníky, kteří od roku 2014 pracují v organizacích pomáhajících uprchlíkům: Mnozí z nich 
tyto organizace podporují a měly by mít užitek ze své snahy a oddanosti věci, i ve formě 
smysluplného důkazu o nově získaných kvalifikaci, zejména za účelem zvýšení jejich budoucí 
zaměstnatelnosti. 
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4.0 Výsledky průzkumu 

Odborné a obchodní vzdělávání se může odehrávat jako formální získávání kompetencí přes 
instituce odborné kvalifikace (instituce odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání, technické 
vysoké školy a univerzity), ale i neformálním a informálním způsobem, jak znalosti získané 
zkušenostmi. Neustále rostoucím množstvím a různorodostí úkolů v pracovním procesu, jakož 
i přes dobrovolné závazky mimo něj, získávají lidé zkušenosti a schopnosti, které daleko 
přesahují kompetence z formální kvalifikace. 

Vytvoření pravidel pro ověřování neformálně a informálně získaných dovedností je ústřední 
částí permabilného vzdělávacího systému. Jejich implementace postupuje jen velmi pomalu, 
přestože Rada EU naléhavě požaduje shodu v certifikačním procesu a doporučuje představit 
pravidla s ní související nejpozději v roce 2018. Výsledky projektu ValCoVol naznačují, že 
potřeba vytvořit celoevropský způsob certifikace informálního a neformální vzdělávání je velmi 
naléhavá. 

Ze srovnání členských států EU, které se zúčastnily projektu ValCoVol vidno, že dosáhnout 
shody ohledně standardizovaného způsobu ověřování je náročné. V České republice snaha o 
vytvoření jednotného systému certifikace existuje, ale neoplývá přílišným nadšením. V Itálii byl 
národní certifikační systém pro identifikaci a validaci neformálního a informálního učení 
zakotvený legislativním usnesením 13/2013 a Národním rámcem pro regionální kvalifikaci 
(QNQR), D.I. 30. červena 2015. Plné přijetí těchto postupů v kontextu dobrovolnictví však ještě 
čelí několika překážkám. Ve Slovinsku je situace zcela jiná. Je až s podivem, jak silná a dlouhá 
tradice uznávání informálního učení zde ve veřejném povědomí existuje, už od základní školy. 
V Německu se tomuto tématu věnovalo také mnoho iniciativ, uskutečnily se mnohé s ní 
související studie, které hovoří ve prospěch jasné certifikace, ale společné úsilí všech 16 
federálních států stále nevedlo k úspěšnému konci. Rakousko a Slovensko mají mnoho 
samostatných iniciativ, ale také jim chybí zavedení povinného certifikačního rámce. 

Zvolené příklady ověřených přístupů jsou zacíleny na učitele, poradce, sociální pracovníky a 
pracovníky s mládeží. Přibližně polovina z 39 ověřených přístupů je zaměřena i na budoucí 
zaměstnavatele, z čehož jasně vidět, že i neformální vzdělávání má svůj význam i v otázce 
zaměstnanosti. Široké spektrum ověřených přístupů zahrnuje školení a školící materiály, různé 
nástroje, projekty a modely. Sbírka dobrých příkladů a iniciativ, kterou projekt přináší, má 
sloužit i jako povzbuzení k tomu, aby otázka ověřování neformálního a informálního učení 
směřovala přímo na národní úroveň a stala se konečně realitou. 
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5.0 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele 

Obecně platí, že dobrovolníci dostávají potvrzení o své práci. Často však není sestaveno podle 
jednotných pravidel, jako např. EUROPASS - evropský životopis, ale podle uvážení té - které 
organizace. Většinou poskytují jen základní popisné informace, aniž by přesněji uvedli znalosti 
a dovednosti, které dobrovolník při své práci nabyl. Jde o vážný nedostatek, protože potenciální 
zaměstnavatelé tak nemají dostatečně důvěryhodný zdroj informací o získaných znalostech a 
dovednostech. Šablona pro klíčové dovednosti - jejíž vytvoření si ValCoVol klade za jeden z cílů 
- přidá certifikovanému dobrovolnictví na důvěryhodnosti a mohla by být prvním krokem k 
jednotnému certifikačnímu procesu. 

Všichni partneři v projektu ValCoVol jsou blízko pracovnímu trhu. Jsou obeznámeni s validací 
nástrojů z různých zemí Evropy. Z pohledu pracovního trhu se však zdá, že zaměstnavatelé 
nemají zájem prohrabávat se během pracovního interview popisnými dokumenty. Naopak 
potřebují jasný přehled znalostí a dovedností, které byly v dobrovolnické pozici nabyté. 

Šablona s takovými sice základními, ale o to užitečnějšími informacemi, by měla pomoci 
uchazečům o zaměstnání snadněji prokázat znalosti a dovednosti nabyté dobrovolnictvím. 
Hodnota dobrovolnictví sama o sobě často možným zaměstnavatelem nepostačuje, což její 
význam při vstupu na pracovní trh okamžitě devalvuje. 

ValCoVol jasně reaguje na tuto potřebu vytvořením přehledu nástrojů, modelů a schémat, 
které umožňují identifikovat a validovat klíčové dovednosti nabyté dobrovolníky, zpřístupnit je 
v různých evropských jazycích a přeměnit je na praktický nástroj pro zaměstnavatele. Tato 
jednoduše přizpůsobitelná šablona pro dobrovolnické organizace (Šablona pro klíčové 
dovednosti) jim chce umožnit snadno identifikovat dobrovolníkem nabyté dovednosti, nejen 
popsat náplň jeho dobrovolnictví. Zaměstnavatelům zase poskytuje smysluplné informace o 
kompetencích, které uchazeči o zaměstnání získali jako dobrovolníci. 

V následujících kapitolách se můžete podívat na jazykové verze šablony. Jsou navrženy tak, aby 
je bylo možné vytisknout na hlavičkový papír dobrovolnických organizací. Všechny šablony si 
můžete stáhnout zdarma zde: http://valcovol.eu/project/  

http://valcovol.eu/project/
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5.1 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele v angličtině 
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5.2 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele v němčině 
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5.3 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele v italštině 
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5.4 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele v slovinštině 
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5.5 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele v slovenštině 
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5.6 "Šablona pro klíčové dovednosti" pro zaměstnavatele v češtině 
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6.0 Certifikace informálně a neformálně získaných 
dovedností 

6.1 Současný stav v Německu 
 

Devět osvědčených postupů z Německa ukazuje, že v současnosti se v různých projektech a 
institucích pracuje na implementaci strategií pro validaci neformálního a informálního učení. 
Experti ve vzdělávání, ve výzkumu a praxi, jakož i poradci, kteří pracují v praxi s potenciálními 
cílovými skupinami, znají a pracují s jednotlivými vzdělávacími materiály a nástroji, které jsou 
již na trhu ve velké rozmanitosti. 

Relevance neformálního a informálního učení ve vzdělávací politice je sporná. Zatím se však 
jen zřídka odkazuje na německý rámec kvalifikací (DQR) a zdá se, že neexistuje koordinovaný 
přístup, který by spojoval aktivity a iniciativy v různých federálních státech. 

Zatímco formální vzdělávání je zamýšlený, cílený, organizovaný a strukturovaný proces, ve 
kterém je úspěch zdokumentován certifikátem, výsledky neformálního a informálního učení se 
nemohou takto prokázat. Neformální vzdělávání je z pohledu studenta (a učitele) zamýšlený 
vzdělávací proces, který je však zakotven jako učební prvek převážně v praktických aktivitách. 
Zamýšlené vzdělávání podléhá méně přísným předpisům týkajícím se časové struktury a 
organizace. Obecně se následně neprovádí žádný test, na jehož základě by se udělovalo 
osvědčení nebo certifikát s kvalitativním hodnocením. 

Informální učení se uskutečňuje na pracovišti, v každodenním životě a ve volném čase. Učební 
efekty, které mohou vzniknout, jsou bez plánovaného a účelného úsilí. 

V Německu se formálně nabyté vědomosti zaměřují na profesionální použití a uznání, jak to 
prokazuje osvědčení. Zároveň vývoj na vnitrostátním trhu práce a evropský volný pohyb osob 
vyžaduje, aby všechny stávající povinné pracovní kompetence byly viditelné a srovnatelné. Bez 
ohledu na povahu nabyté způsobilosti stávajících znalostí a schopností, musí být 
zdokumentovány, uznány a formálně nabyté. S evropským rámcem kvalifikací (ERK) a 
příslušnou implementací na národní úrovni (Německý kvalifikační rámec DQR) byly vytvořeny 
předpoklady pro srovnatelnost kvalifikací v celé Evropě. ERK a DQR jsou výslovně určeny pro 
klasifikaci stávajících kvalifikací; bez ohledu na druh vzdělání, kterým byly získány. Zahrnuje 
neformálně získané vzdělání, jakož i informální vzdělávání. 

Aby byly neformálně a informálně získané kompetence spolehlivě uznány, vyžadují se na 
operativní úrovni platné postupy hodnocení způsobilosti. Formální vzdělávací přístupy (test, 
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zkouška atd.) nejsou pro tento účel vždy optimální. Především v rámci dalšího odborného 
vzdělávání je často třeba dokončit pokročilé kurzy odborné přípravy s cílem získat formální 
důkaz o stávajících znalostech. 

6.2 Současný stav v Rakousku 
Až do nedávna hrálo uznání neformálních dovedností v Rakousku jen malou roli. Důvody nízké 
úrovně zájmu mimo jiné jsou: 

• dobře fungující duální systém s vysoce formalizovanými vzdělávacími trasami, který zaručuje 
dostatečnou odbornou přípravu mladých lidí a reprodukci znalostí a dovedností; 

• sociální partneři a subjekty podnikatelského sektoru se podílejí na určování norem odborné 
přípravy v duálním systému, a proto mají pouze mírný zájem o postupy uznávání dovedností, 
které nebyly formálně nabyté, protože se obávají, že jejich vliv bude klesat; 

• rakouská vzdělávací a hospodářská kultura je silně zaměřena na počáteční odborné 
vzdělávání a orientuje se na odborné profily, které předepsali definovanou kvalifikaci. Proto se 
zakládá na uznávání formálních kvalifikací jako důkazů dovedností a kompetencí. 

Zatímco v jiných zemích existují národní vzdělávací iniciativy a akční plány na uznání 
neformálních a informálních kompetencí, diskuse v Rakousku se jen pomalu začíná. Například 
na úrovni ministrů se konalo několik koordinačních seminářů zaměřených na opatření pro 
uznávání kompetencí. Kromě toho stále existují několik iniciativ shora dolů a zdola nahoru. V 
současnosti neexistuje žádný systém uznávání kompetencí ve federálních státech s vhodným 
právním základem ani neexistuje příslušný orgán, který by fungoval na základě jasně 
formulovaných, standardizovaných a transparentních kritérií. 

V posledních letech se však zavedlo několik právních iniciativ na validaci neformálně nabytých 
znalostí: 

• Zákon o odborném vzdělávání za určitých podmínek nabízí i těm, kteří nepodléhají 
duálnímu vzdělávání v odborné škole a stáži ve firmě, nebo kteří jen částečně ukončili 
duální systém odborné školy a firemní školení, možnost učňovské zkoušky a uznávání 
odborné přípravy. 

• Podle změny průmyslového zákoníku z roku 2002 je možné získat právo na určité 
živnosti namísto certifikátů i poskytnutím "individuálního osvědčení o kvalifikaci". 
Kromě toho vstup do zkoušek mistra řemeslníka vyžaduje jen minimální věk 18 let. 

• Při testu odborné maturity jsou praktické poznatky získané v pracovním životě 
uznávány stejně jako znalosti získané ve škole. Přijímací zkouška na vysokých školách 



 

 
 
 

32 
 
 

nabízí omezené přijetí na univerzitu za předpokladu, že máte nejméně 20 let a máte 
čtyři roky odborného vzdělání a odborné přípravy. Externí zkoušky mohou být 
provedeny i v odborných školách, přičemž kvalifikace, které nebyly formálně získány, 
jsou uznávány na základě formální kvalifikace. Kromě toho existují personální 
certifikace podle evropské normy 45013, která osvědčuje určité kompetence pro osoby, 
jakož i certifikáty na trhu, jako například evropský počítačový řidičský průkaz (ECDL) 
nebo jazykové certifikáty. 

V ekonomice se zatím zřídka používají metody identifikace a uznávání neformálních 
dovedností. Společnosti se zabývají pouze okrajově s metodikou neformálního vzdělávání, ale 
evidujeme rostoucí zájem o rozvoj dovedností mezi svými zaměstnanci a vzdělávací opatření 
umožňující neformální vzdělávání (rotace pracovních míst, e-learning atd.). 

Neformální vzdělávání se zatím nestalo významným zaměřením rakouských univerzit. Kromě 
Dunajské univerzity Krems téměř neexistuje rozsáhlý výzkum neformálního vzdělávání. V 
neuniverzitních výzkumných institucích, jako jsou Institut pro vzdělávací výzkum v 
hospodářství (IBW) a Rakouský institut odborného vzdělávání (ÖIBF), neformální vzdělávání 
přitahuje rostoucí zájem zejména v oblasti srovnávacích studií v oblasti vzdělávání a uznávání 
získaných vědomostí a schopností. 

Za těchto okolností není divu, že zainteresované strany v dobrovolnickém sektoru, jako 
například prezident rakouského Volkshilfe, opakovaně zdůrazňují potřebu uznávání 
dobrovolnictví na školení, zatímco politici, jako například bývalý kancléř Christian Kern, 
zaměřují své návrhy na podporu dobrovolnictví více na finanční aspekty, např. na právo na 
osvobození tři dny za rok s pokračující odměnou pro ty, kteří pracují v záchranných složkách. 
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6.3 Současný stav v Itálii 
Všechny orgánizace identifikovány v italském výzkumu prokazují, že dobrovolnictví může být 
příležitostí nejen na osobní a emocionální růst, ale i na profesionální růst díky aktivitám, které 
umožňují rozvoj a zvyšování kompetencí požadovaných i trhem práce. Většina z nich vyvinula 
projekty zaměřené na validaci a certifikaci těchto kompetencí. 

V současnosti byl s legislativním nařízením 13/2013 a Národním rámcem pro regionální 
kvalifikace (QNQR), D. l. zřízen národní systém certifikace způsobilosti k identifikaci a validaci 
neformálního a informálního učení 30. června 2015. 

Rozšiřování těchto postupů validace a certifikace v dobrovolnickém sektoru však nachází různé 
překážky. První je předsudek nadřazenosti formálního vzdělávání. Evropské studie odhalují 
určitou zdrženlivost některých dobrovolných organizací, aby své aktivity představili jako 
možnost růstu, obávaje se, že mohou potlačit hlavní důvod dobrovolnictví (jako svobodná 
aktivita) a přeměnit jej na touhu po profesionálním růstu. 

Druhou překážkou, která způsobuje, že certifikace kompetencí je v tomto kontextu náročným 
procesem, je nadměrná byrokratizace tohoto postupu, kterou často řídí centralizované 
vnitrostátní nebo regionální orgány, a která děsí sociálních pracovníky a dobrovolníky. 

Systém vnitrostátního certifikace způsobilosti 

V roce 2013 prezident republiky vydal legislativní nařízení č. 13, které se zabývá vymezením 
obecných pravidel a základních úrovní výkonnosti pro identifikaci a validaci neformálního a 
informálního učení a minimálních standardů služeb národního systému certifikace 
způsobilosti. V roce 2015 byla v rámci národního rámce kvalifikací integrovaná ministerským 
nařízením o vytvoření rámce pro národní uznávání regionálních kvalifikací a souvisejících 
kompetencí (QNQR - Quadro Nazionale delle Qualificazioni regionale). 

Národní rámec kvalifikací (VRK) 

Italský VRK ještě není plně implementován. Je možné vyhledávat v různých archivech na 
stránkách "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" (atlas práce a kvalifikace) na adrese 
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php. 

Rozděluje se na čtyři části: 

• Univerzita 

• Střední škola 

• Odborné vzdělávání a odborná příprava 

http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php
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• Národní rámec pro regionální kvalifikací 

Nejlepší implementována část je Národní rámec pro regionální kvalifikace. 

Národní program ověření kompetencí pro dobrovolníky ve státní službě pro mládež 

První konkrétní národní aplikace nového rámce validace uvedeného v dekretu o národním 
rámci pro regionální kvalifikace, který byl přijat v červnu 2015, je Národní program ověřování 
kompetencí pro dobrovolníky ve státní službě pro mládež. 

Program byl spuštěn v roce 2015 a je zaměřen na ověření kompetencí 5 666 dobrovolníků 
zapojených do 1137 projektů ve státní službě v 11 regionech v rámci programu pro mládež. 

6.4 Současný stav v Slovinsku 
Ústřední organizací dobrovolnictví v Slovinsku je slovinská filantropie, která koordinuje 
slovinskou síť dobrovolnických organizací, podporuje dobrovolnické organizace při vytváření a 
realizaci dobrovolnických programů a získávání dobrovolníků. Služba pro nevládní organizace 
na ministerstvu veřejné správy systematicky sleduje oblast dobrovolnictví. Institut Movie 
vykonává úkoly národní agentury v programech EU v oblasti mládeže a uděluje akreditace v 
oblasti EVS - Evropská dobrovolná služba. Rada mládeže Slovinska podporuje dobrovolnictví 
mezi mladými lidmi organizováním soutěže o nejlepšího dobrovolníka od roku 2002. Institut 
pro dobrovolnictví podporuje myšlenky míru, sociální spravedlnosti, udržitelného rozvoje, 
mezinárodní spolupráce a solidarity prostřednictvím dobrovolnictví a dobrovolnických 
projektů. Toto je nejlepší adresa pro informace týkající se dobrovolnictví v zahraničí. Zákon o 
dobrovolnictví, upravený v roce 2011, systémově upravuje oblast dobrovolnictví v Slovinsku a 
poskytuje základy pro zaznamenávání dobrovolnictví a pokyny pro přípravu osvědčení pro 
dobrovolníky. 

Rodová struktura dobrovolníků ve Slovinsku podle nejnovějších údajů za rok 2016 ukázala, že 
mezi dobrovolníky dominují ženy (171 507 nebo 55,82%). Nejvíce dobrovolníků pochází z 
věkové skupiny od 30 do 60 let (102 543 nebo 33,4%) a většina dobrovolnických hodin byla 
věnována sociální aktivitě. Tyto pracovní hodiny se realizovaly zejména ve společnostech, které 
poskytují sociální pomoc, poradenství a programy pro osoby se zdravotním postižením, lidi se 
speciálními potřebami nebo s menšinami. Druhý největší počet hodin dobrovolníků se provádí 
ve vzdělávací oblasti. Většinou jsou tyto hodiny prováděny v dalších školních aktivitách, které 
nejsou součástí učebních osnov nebo jako pomoc v rámci vzájemného učení. Některé z nich 
jsou i mimoškolní aktivity, které jsou uznány v souvislosti s dodatečnými akreditačními body. 
Na třetím a čtvrtém místě jsou hodiny v kulturních a sportovních oblastech. Tato dobrovolná 
práce je spojena s organizacemi ve venkovských oblastech, kde je většina obyvatel členy 
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hasičských, kulturních a sportovních společností. Pracují i v projektech a programech 
nevládních organizací, kde nemají dostatek finančních prostředků na nové zaměstnání. 

Strategické dokumenty jako Strategie celoživotního učení v Slovinsku v roce 2007 a Bílá kniha 
2011 poskytují základ pro hodnocení a uznávání neformálního a náhodného učení ve 
formálním vzdělávání. Problémy v praxi však vyplývají z nedostatku vertikální kariérní orientace 
ve vzdělávacím systému a slabé integrace mezi školským systémem a trhem práce, což brání 
mladým lidem získat více pracovních zkušeností během jejich vzdělávacího období. Vysoké 
školy v Slovinsku pro účely validace neformálních a příležitostně získaných dovedností a 
vědomostí používají stejný právní rámec nazvaný Pravidla pro posuzování znalostí v odborném 
a středním odborném vzdělávání (Úřední věstník Slovinské republiky č. 79.) V praxi je však 
během studií na střední škole velmi málo uznávaných nabytých dovedností. Většina z nich 
zahrnuje přechod z prvního stupně na střední školu nebo přechod na jiný program nebo školu. 

Mnohem více procesů hodnocení neformálních znalostí se zaznamenává v čase dospělosti. 
Nefiks nebo neformální index pomáhá mladým lidem "přeložit" své dovednosti a znalosti do 
"jazyka zaměstnavatelů". Lublaňská univerzita také uznala Nefiks za vhodný nástroj pro 
implementaci neformálně nabytých znalostí na fakultách, ale v praxi se opět objevují problémy. 
Pravidla ověřování jsou příliš obecné a problémy přinášejí různé interpretace o tom, co může 
být validováno a schváleno. Při uznávání neformálních dovedností v oblasti ekonomiky stojí za 
zmínku osvědčení "Moje zkušenost", které je také zahrnuto mezi příklady osvědčených 
postupů. Zaměřuje se na uznávání pracovních zkušeností získaných při práci studentů. Od září 
2012 ji v Slovinsku využívá 135 000 mladých lidí. 35% zaměstnavatelů o toto osvědčení 
požádalo, když hledali kandidáty na studentskou práci a později na zaměstnání na plný úvazek. 
Záznamové nástroje, jako například již zmíněný Nefiks-neformální index, certifikát "Moje 
zkušenost" a Youthpass, jsou dobře dostupné a rozšířené mezi mladými lidmi. Nemají však 
dostatečné formální uznání, což snižuje jejich užitečnou hodnotu ve vztahu k zaměstnavatelům 
a vzdělávacím institucím, dvěma nejběžnějším adresátům, kterým by uchazeči chtěli prokázat 
schopnosti a zkušenosti získané prostřednictvím neformálního vzdělávání. Od roku 2007 
pracovní zkušenosti získané mimo oblast zaměstnání (např.: pracovní smlouva nebo smlouva 
o autorství nebo zprostředkování studentů) lze zohlednit při práci ve veřejné správě. Pak je to 
stejně důležité jako pracoviště, na které se uchazeč vztahuje. 
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6.5 Současný stav na Slovensku 
Na Slovensku existuje několik iniciativ a několik institucí, které pracují na podpoře 
dobrovolnické práce, a několik z nich také identifikuje a potvrzuje kompetence nebo 
dovednosti získané v rámci dobrovolnictví. 

Například na některých školách přijímají dobrovolnictví jako součást praktické části studia. Jiné 
školy to zahrnují do svých osnov, a proto motivují mladé lidi, aby se stali dobrovolníky - 
například gymnázium Jura Hronca v Bratislavě má předmět nazvaný CAS (kreativita, pohyb, 
služba), kde v části služba musí studenti vykonávat nějakou dobrovolnickou činnost, která by 
sloužila společnosti, a pak uvažují o tom, jakým způsobem byla prospěšná pro ně a pro 
společnost. 

Existuje i jedna iniciativa, která podporuje význam dobrovolnictví a získaných dovedností a dělá 
osvětu v široké veřejnosti. Organizace IUVENTA vytvořila v roce 2013 "Deklaraci o uznávání 
přínosu neformálního vzdělávání v práci s mládeží". Jde o nástroj, který podporuje neformální 
vzdělávání a spojuje všechny ty, kteří si uvědomují, že neformální vzdělávání má hrát důležitou 
roli ve vzdělávání mladé generace. Byl to významný milník, když byli významní partneři 
přitahováni k podpoře neformálního vzdělávání v práci s mládeží. Je to dokument, ve kterém 
všichni přesvědčení veřejně a oficiálně vyhlásí svou podporu neformálnímu vzdělávání a 
ochotu spolupracovat. 

Tato organizace také realizuje projekt KomPrax (kompetence pro praxi), který je souborem 
vzdělávacích programů pro mladé lidi, kde mohou získat nové dovednosti a kompetence. Po 
úspěšném absolvování tréninku je každý účastník uveden v databázi dobrovolníků, kde je 
zaznamenána úroveň kompetencí, kterou dosáhl ve výcviku. Účastníci se mohou rozhodnout, 
komu zpřístupní tyto informace a komu předloží získané kompetence. Proto je to jednoduchý 
nástroj pro zaměstnavatele a vzdělávací instituce, kde mohou zkontrolovat úroveň získaných 
kompetencí. 

Pokud jde o celostátní iniciativu, existuje poměrně nový projekt D-dovednosti pro zaměstnání, 
kde se vyvinul on-line nástroj, který umožňuje dobrovolníkům rozpoznat, popsat, prokázat a 
ověřit kompetence nabyté prostřednictvím dobrovolnictví. V rámci této iniciativy dobrovolníci 
hodnotí své získané dovednosti sami a dokazují své sebehodnocení fotografiemi, videi, 
dokumenty a dalšími výstupy a výsledky dobrovolnictví. Vyplněný formulář pak ověří místní 
koordinátor v organizaci, kde byly uvedeny aktivity provedeny. Získané kompetence pak 
hodnotí Komise na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici, která vydává osvědčení s 
uvedenými kompetencemi. Existuje strukturovaná forma obsahující 34 možných kompetencí, 
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z nichž dobrovolník vybírá ty, které se vztahují na jeho zkušenosti. Dobrovolníkův koordinátor 
pak potvrdí tyto získané kompetence a univerzita vydá certifikát.  

6.6 Současný stav v České republice 
 
V České republice existuje celostátní portál Národní soustava kvalifikací, který poskytuje 
přehled národně uznaných odborných kvalifikací v České republice, které lze získat validací 
neformálního a informálního učení. Podle zákona není podstatné, zda se určité dovednosti 
nebo znalosti získali ve škole, samostudiem nebo v praxi. Důležité je, jaké skutečně máte 
kompetence. Chcete-li získat kvalifikaci mimo školy, musíte absolvovat zkoušku vedenou 
národním kvalifikačním systémem. Normy kvalifikace a hodnocení jsou vypracovány pro 
každou z podkvalifikácií, aby mohli být kandidáti prověření. Kandidáti na kvalifikaci se mohou 
zaregistrovat u oprávněné osoby, složit zkoušku a získat národně platné osvědčení. Dosavadní 
podrobné informace o kvalifikaci jsou k dispozici na www.narodni-kvalifikace.cz. 

K dispozici je také nástroj sebehodnocení, který může dobrovolníky vést procesem zjišťování 
schopností, které získaly prostřednictvím aktivit s dětmi a mladými lidmi, ale také jak rozvíjet 
a jak "přeložit" získané kompetence do jazyka potenciálního zaměstnavatele. Vyvinul se i český 
nástroj - Osobní kompetenční portfolio. Cílem tohoto portfolia je realizovat vědomosti, 
kompetence, dovednosti, zkušenosti, vzdělávání v oblasti volného času a neformálního 
vzdělávání, praxe, jakož i naučit se ho pojmenovat a potom ho prezentovat pedagogům a 
zaměstnavatelům a tím zvýšit hodnotu dobrovolníka na trhu práce a zvýšit šance na úspěch v 
životě. 

Kromě toho existuje aplikace pro sebehodnocení, která nabízí dobrovolníkům příležitost 
sledovat svůj osobní růst a překládat své zkušenosti z hlediska měkkých dovedností. On-line 
aplikace IM-PROVE hodnotí kompetence jednotlivých dobrovolníků. Pomáhá dobrovolníkům v 
různých rolích (účastníci projektu, vedoucí pracovníci, manažeři, školitelé, zprostředkovatelé...) 
zaznamenávat kompetence, které rozvíjely během různých dobrovolnických aktivit (pracovní 
tábory, výměny mládeže, školení, národní projekty, EDS, stáže ...). Dobrovolníci zaznamenávají 
své dobrovolnické zkušenosti, pak se jejich zkušenosti přemění na kompetence a dobrovolníci 
mohou vytvořit plán pro svůj osobní rozvoj. 

Existují také různé certifikáty, které vydávají organizace pracující s dobrovolníky, ale většinou 
obsahují popisy přidělených prací a nikoli získané kompetence. 
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7.0 Poděkování 

Tým projektu ValCoVol by rád explicitně poděkoval následujícím institucím a osobám, které 
podpořily identifikaci osvědčených postupů a poskytli cenné informace týkající se návrhů na 
budoucí certifikační proces. 

• Michael Marquart, Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) 

• Anke Dreesbach, Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB) 

• Franziska Laudenbach, M.A., Universität Bremen ("EffectVPL - Effectiveness of VPL 
Policies and Programmes for Labour Market Inclusion and Mobility - Individual and 
Employer Perspectives") 

• Elisabetta Perulli, Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione, 
Facoltà di Medicina e Psicologia, Sapienza Università di Roma 

• Giusi Montalbano, INAPP Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche 
• Alessia Zanotti, Doctoral Schools in Human Capital Formation and Labour Relations 

ADAPT, University of Bergamo 
• Ferdinando Azzarita, Marta Morea, Eliana Pellegrini, Marisa Gualzetti, ISFID Società 

cooperativa 
• Tomáš Pešek, spoluautor publikace "Krok za krokem směrem k uznání neformálního 

vzdělávání na Slovensku" a spoluautor "Deklarace o uznávání přínosu neformálního 
vzdělávání v práci s mládeží" 

• Matúš Jakub, CARDO - Slovenské národní dobrovolnické centrum  
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8.0 Příloha: Příklady dobré praxe 

Tato sbírka projektů a iniciativ je přehledem aktivit na validaci kompetencí získaných 
dobrovolnictvím v pěti evropských zemích. Prohlédněte si ji a nechte se inspirovat. 

8.1 Dobrá praxe ze Slovenska 

Kompetence pro praxi (Slovensko) 

Projekt KomPrax (Kompetence pro praxi) je soubor vzdělávacích programů pro mladé lidi, ve 
kterých mohou získat nové dovednosti a kompetence. Po úspěšném absolvování tréninku jsou 
všichni účastníci zařazeni do databáze dobrovolníků, kde je zaznamenána úroveň kompetencí, 
kterou dosáhli ve výcviku. Účastníci budou moci rozhodnout, komu budou tyto informace 
zpřístupněné a komu budou prezentovat získané kompetence. Databáze je proto jednoduchý 
nástroj pro zaměstnavatele a vzdělávací instituce, kde mohou zkontrolovat úroveň získaných 
kompetencí uchazečů. Přečtěte si více (v angličtině) 

Deklarace (Slovensko) 

Organizace IUVENTA již uskutečnila mnoho školení pro mladé lidi zaměřených na získávání 
kompetencí prostřednictvím neformálního vzdělávání, ale vnímají jako velmi důležité, aby 
veřejnost, potenciální zaměstnavatelé a instituce ve formálním vzdělávání pochopili význam 
neformálního vzdělávání, které je možné získat také prostřednictvím dobrovolnictví nebo 
školení. Z tohoto důvodu vytvořili v roce 2013 "Deklaraci o uznávání a přínosu neformálního 
vzdělávání v práci s mládeží". Je to nástroj, který podporuje neformální vzdělávání a spojuje 
všechny ty, kteří si uvědomují, že neformální vzdělávání má hrát důležitou úlohu při vzdělávání 
mladé generace. Byla významným milníkem, kdy propagátoři přitáhli k podpoře neformálního 
vzdělávání v práci s mládeží důležité partnery. Přečtěte si více (v angličtině) 

Vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Slovensko) 

Vzdělávací program Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je program veden na 
středních školách, kde studenti plánují, organizují a realizují svůj osobnostní rozvoj v 4 
oblastech: talent, sport, dobrovolnictví a dobrodružná expedice. Po úspěšném absolvování 
vzdělávacího programu a stanovených cílů získají účastníci certifikát potvrzující nabyté 
kompetence. Tento certifikát je použitelný v přijímacím řízení na některé světové univerzity, 
zejména ty z anglicky mluvících zemí. Úspěšné zvládnutí programu může také zaujmout 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_ComPrax.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_Declaration-1.pdf
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budoucího zaměstnavatele, neboť samotné osvědčení je důkazem poctivé práce mladého 
člověka na rozvoji vlastních kompetencí. Přečtěte si více (v angličtině) 

EUPA next (Slovensko) 

EUPA_NEXT se zaměřuje na validaci neformálního a informálního učení a jeho spojení s 
formálním vzděláváním prostřednictvím formálního akreditačního systému (ISO). Jeho cílem je 
vytvořit metodologii certifikace neformálního a informálního učení neregulovaných profesí a 
současně vypracovat osvědčení EU pro administrativní pracovníky. Jedním z cílů této studie je 
praktická příručka pro validaci formálního, neformálního a informálního učení pro 
neregulované profese. Přečtěte si více (v angličtině) 

Reference for Volunteers (Slovensko) 

8 neziskových organizací z Německa, Velké Británie, České republiky, Slovinska, Slovenska, 
Rumunska, Malty a Bulharska, které pracují s dobrovolníky, vytvořili vzdělávací partnerství 
Grundtvig "Reference pro dobrovolníky". Partneři vytvořili evropský formát jako základ 
profesního referenčního listu pro dobrovolníky v nevládních organizacích. Klíčovým produktem 
tohoto partnerství byli evropské pokyny pro nevládní organizace, které spolupracují s 
dobrovolníky na tom, jak identifikovat a zdokumentovat dovednosti, know-how a odborné 
znalosti svých dobrovolníků způsobem, který chápou, uznávají a oceňují místní, národní a 
evropští zaměstnavatelé. Pokyny jsou k dispozici na webové stránce projektu. Přečtěte si více 
(v angličtině) 

D-dovednosti (Slovensko) 

D-dovednosti je nástroj k ověření a certifikaci kompetencí získaných prostřednictvím 
dobrovolnictví. Používá se celostátně a certifikace probíhá na jednom místě - na Univerzitě 
Mateja Bela v Banské Bystrici. Dobrovolník vyplní online formulář, který nabízí možné 
kompetence, které lze získat prostřednictvím dobrovolnictví. Následně místní koordinátor 
dobrovolníků schvaluje tyto informace a předkládá formulář na univerzitu, kde zasedá výbor, 
který schvaluje a vydává certifikáty 4 krát ročně. Přečtěte si více (v angličtině) 

 

 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_DofE-1.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_EUPAnext-1.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_References.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_References.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_Slovakia_V-competences.pdf


 

 
 
 

41 
 
 

8.2 Dobrá praxe z Německa 

Výzkum: "Od kompetencí k pracovním příležitostem" (Německo) 

V Německu - podobně jako v ostatních evropských zemích - probíhá diskuse o tom, jak lépe 
identifikovat a certifikovat praktické schopnosti podstatné pro pracovní zařazení. Dosud to byly 
hlavně absolvované formální vzdělávací programy, které otevíraly příležitosti na trhu práce i ve 
vzdělávacím systému. Přestože jsou kompetence získané informální, tedy přímo v práci nebo 
ve volném čase, případně neformální, tedy v dalším vzdělávání bez ukončení formálním 
certifikátem, často podstatnější pro skutečnou kompetentnost v dané práci, než formálně 
doložené vzdělání, nehráli tyto kompetence dosud tak důležitou roli. Tato studie ("Uznávání 
neformálního a informálního učení v Německu") je výstupem projektu Bertelsmannovy nadace 
"Celoživotní učení pro všechny". Tento projekt má za cíl nabídnout vzdělávací systém přístupný 
i lidem s nižší formální kvalifikací. Přečtěte si více (v angličtině) 

Postupy hodnocení pro uznávání neformálně a informálně získaných kompetencí v Německu 
- příručka pro konzultanty (Německo) 

Tato příručka je návodem pro konzultanty vyškolených v používání konkrétních postupů 
hodnocení, kteří chtějí prostřednictvím těchto postupů pomoci klientům, aby jejich 
neformálně i informálně získané znalosti byly uznány jako kontinuální zvyšování pracovních 
kompetencí. Je také použitelná jako doprovodný materiál ke školení konzultantů v těchto 
hodnotících postupech. Podporuje a doplňuje záběr poradenství a je součástí školícího 
konceptu. Příručka je výsledkem projektu přenosu inovací, který adaptoval a testoval systém 
hodnocení pro uznávání neformálně a informálně získaných pracovních kompetencí. Systém 
vyvinutý Švýcarskou asociací celoživotního učení (SVEB) byl úspěšně použit pro hodnocení 
neformálně získaných pracovních kompetencí v podmínkách německého vzdělávacího 
systému. Příručka je výstupem z projektu "Concert (Vývoj a přípravná opatření pro 
implementaci systému hodnocení pro uznávání a doporučení neformálně i informálně 
získaných kompetencí)" Přečtěte si více (v angličtině) 

Uznávání neformálních a informálních schopností (Německo) 

Tato zpráva pro řadu BIBB byla připravena pro subjekty zainteresované v přípravě na povolání 
jako podpora diskuse o včlenění výsledků neformálního a informálního učení do Německé 
soustavy kvalifikací pro celoživotní vzdělávání (DQR). Stručně proto představuje základní 
myšlenky, představy a pojmy, které se k uznávání neformálního a informálního učení vážou. 
Hlavními cíli zprávy jsou ujasnění pojmů a základní vysvětlení uznávání neformálního i 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_1_ACW_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_2_ACW_revised_final.pdf
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informálního učení, reflexe aktuálního stavu národní i mezinárodní debaty, doporučení a 
postupy. Další cíle: zdokumentování příkladů ze sousedních zemí, podněty pro další diskusi v 
Německu, podpora inovací a podrobný analytický pohled na nejbližší nezbytné kroky. Přečtěte 
si více (v angličtině) 

Uznávání profesních schopností získaných informálním vzděláváním - sada materiálů 
(Německo) 

Tato sada materiálů má za cíl pomáhat (potenciálním) pracovníkům v hledání zaměstnání. 
Získávání kvalifikací je formou společenského uznání, protože zviditelňuje a potvrzuje 
kompetence. Právě o toto uznání se tento přístup snaží. Je možné, že neformálně či informálně 
získané kompetence automaticky nevedou k získání kvalifikace. Stává se například, že se při 
hodnocení kompetencí zjistí, že v nich zůstávají mezery, které vyžadují doplnění. Hlavním cílem 
uznávání výsledků neformálního a informálního učení je ale právě to, aby dotyčné osoby 
získávaly oficiální kvalifikace / certifikáty. Přečtěte si více (v angličtině) 

Effect VPL - Efektivita VPL (uznávání již naučeného) programů pro inkluzi a mobilitu na trhu 
práce - pohled jednotlivců i zaměstnavatelů (Německo) 

Projekt Erasmus+ "Efektivita VPL programů pro inkluzi a mobilitu na trhu práce - pohled 
jednotlivců i zaměstnavatelů" se pokouší zhodnotit efektivitu programů uznávání z hlediska 
toho, jaké toto uznávání již naučeného (VPL - Validation of Prior Learning) danému člověku 
přináší výhody. Zaměřuje se proto na otázky, zda a jak tyto postupy a programy podporují 
jednotlivce v začlenění na pracovní trh, v zaměstnatelnosti a dalších možnostech vzdělávání. 
Tento projekt má za cíl zefektivnit praxi uznávání již naučeného v Dánsku, Německu, Polsku a 
Turecku prostřednictvím hodnocení efektivity z biografické perspektivy a také posuzováním 
úkolů zaměstnavatelů v tomto procesu. Projekt nabízí i přehled vývoje VPL programů a 
přístupů po dobu trvání projektu. Výsledky tohoto přehledu, empirických výzkumů i několika 
firemních případových studií poslouží pokračující debatě o VPL politice a bude podle nich také 
vyvinut sesterský vzdělávací modul pro podporu profesionálů v oboru VPL. Přečtěte si více (v 
angličtině) 

Destination eValidation (Německo) 

Cílem tohoto projektu financovaného z Erasmus+ v 2014-2015 byla vizualizace, 
zdokumentování a uznávání kompetencí získaných v dobrovolnickém sektoru a vývoj online 
nástroje pro uznávání dobrovolnických kompetencí. Projekt Destination eValidation (DesTeVa) 
hledal způsob, kterým by bylo možné uznávat a potvrzovat informální učení a zkušenosti 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_3_ACW_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_3_ACW_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_4_ACW_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-5_ACW_Universit%C3%A4t-Bremen_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-5_ACW_Universit%C3%A4t-Bremen_revised_final.pdf
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dobrovolníků tak, aby danému dobrovolníkovi mohly pomoci při hledání zaměstnání, ať už jako 
nezaměstnané osobě, nebo jako ekonomicky migrující osobě do jiné země. Nástroj uznávání je 
dokončen a momentálně se používá na uznávání a potvrzování dobrovolnických schopností. 
Přečtěte si více (v angličtině) 

ValidVol - Certifikace dobrovolníků (Německo) 

Projekt ValidVol (Validation of Volunteers - certifikace dobrovolníků) byl spuštěn v letech 2014-
2015 pro uznávání a akreditaci učení a rozvoje schopností jednotlivců pracujících v 
dobrovolnickém sektoru. Projekt byl financován z programu celoživotního učení v sub-
programu Grundtvig a bylo v něm zapojeno pět evropských partnerských států: Itálie (Units), 
Španělsko (Agora), Řecko (KMOP), Rakousko (BFI) a Spojené království (NWRC). Přispěl k 
vytváření systémů, modelů a konkrétních postupů, které potvrzují a jednoznačně identifikují 
klíčové kompetence získané prostřednictvím dobrovolnictví. Cílová skupina projektu sestávala 
z dobrovolníků seniorů (věk 50+) zapojených v dobrovolnických programech, kteří měli zájem 
zvyšovat svou zaměstnatelnost, protože byli buď na důchodu, málo zaměstnaní nebo 
nezaměstnaní. Projekt zkoumal důležité zkušenosti neformálního a informálního učení v rámci 
dobrovolnictví a motivoval dobrovolníky – seniory k zapojení v aktivitách dalšího vzdělávání 
dospělých, od kterých se očekává podpora jejich zaměstnatelnosti. Hlavním cílem projektu 
ValidVol bylo vyvinout systém pro uznávání klíčových kompetencí získaných seniory během 
dobrovolné praxe. Přečtěte si více (v angličtině) 

Uznávání informálního učení v dobrovolnické praxi - VOLUE (Německo) 

Cílem tohoto partnerství Grundtvig_Learning v rámci programu celoživotního učení EU (trvání: 
1.8.2009 - 31.7.2011) bylo sdílení pohledů a možností uznávání informálního učení na evropské 
úrovni a také etablování dobrovolnického zapojení jako prostoru vhodného pro procesy 
neformálního učení. Cíle: (1) zvyšování povědomí o neformálním učení v dobrovolnickém 
sektoru, (2) podrobná kritická analýza existujících metod a strategií identifikace a 
zviditelňování rozvojově-vzdělávacích stránek dobrovolnických aktivit a jejich využívání pro 
profesní orientaci, (3) strukturování a kvalitativní rozvoj procesů uznávání a ověřování 
rozvojově-vzdělávacích důsledků dobrovolnictví. Přečtěte si více (v angličtině) 

 

GRETA - Podklady pro vývoj mezioborového postupu uznávání kompetencí učitelů ve 
vzdělávání dospělých v dalším vzdělávání (Německo) 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_6_ACW_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_7_ACW_revised_final.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_8_ACW_revised_final.pdf
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Lektoři kurzů, přednášející, trenéři - zkrátka učitelé - výrazně přispívají kvalitě a úspěšnosti 
programů celoživotního vzdělávání. Neexistuje ale zatím všeobecná shoda na tom, co to 
vlastně znamená být schopen "učit" v oblasti vzdělávání dospělých. Profesionálnímu učení 
dospělých se navíc dostává zatím velmi málo uznání. Výzkum i vývoj projektu GRETA se 
zaměřují na přípravu podkladů pro vývoj mezioborového postupu uznávání kompetencí učitelů 
ve vzdělávání dospělých a v dalším vzdělávání. Toto je důležitý krok na cestě k profesionalizaci 
tohoto odvětví vzdělávání. Přečtěte si více (v angličtině) 

8.3 Dobrá praxe z Rakouska 

Certifikace pro jednotlivce ve veřejných akreditovaných institucích (Rakousko) 

Instituce certifikace pro veřejnost, akreditované Rakouským spolkovým ministerstvem 
ekonomiky, rodiny a mládeže, mohou ověřovat a certifikovat informální učení. Mnohé z těchto 
certifikací se vážou k oblasti spojovacích technologií: svařování, letování, tmelení. Jednotlivci 
ale mohou získávat certifikace i v oblastech BOZP, managementu kvality, projektového, 
environmentálního a vzdělávacího managementu. Přečtěte si více (v angličtině) 

Akademie trvalého vzdělávání (Rakousko) 

Rakouská akademie trvalého vzdělávání je partnerskou institucí pro vzdělávání dospělých v 
Rakousku, která podle určených standardů ověřuje a potvrzuje kompetence lektorů. Vydává 
tyto certifikáty: "certifikovaný lektor dospělých" (WBA certifikát) a "lektor dospělých - 
absolvent" (WBA diplom). Přečtěte si více (v angličtině) 

 Rovnováha kompetencí (Rakousko) 

KOMPAZ se váže k standardům kvality společnosti CH-Q (Švýcarský kariérní kvalifikační 
program) a je základním pojmovým a systémovým ukotvením pro certifikaci osob na čtyřech 
úrovních. Přečtěte si více (v angličtině) 

RIVER - Hodnocení mezigeneračního dobrovolnictví (Rakousko) 

Dobrovolnictví seniorů hraje v naší společnosti klíčovou roli a zaslouží si zviditelnění a ocenění! 
Přesto chybí spolehlivé a přesvědčivé metodiky hodnocení a uznávání jeho dopadů a výsledků. 
Projekt RIVER se zaměřuje na zviditelňování rozvojových a učebních výsledků dobrovolnictví 
seniorů, a to právě vytvořením specifického systému vyhodnocování kompetencí. Tím chce 
zvyšovat motivaci těchto dobrovolníků a jejich pocit úspěchu. Přečtěte si více (v angličtině) 

  

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-ACW-9.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-ValCoVol_2_ECC.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-ValCoVol_3_ECC.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-ValCoVol_4_ECC.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-ValCoVol_5_ECC.pdf


 

 
 
 

45 
 
 

8.4 Dobrá praxe ze Slovinska 

Učební deník (Slovinsko) 

Tuto učební metodu vyvinulo andragogické centrum v Slovinsku jako nový nástroj identifikace 
a vyhodnocování znalostí, schopností a kompetencí jednotlivců. Učební deník lze definovat 
jako dokument, který obsahuje poznámky dotyčného o jednotlivých učebních aktivitách. Je tak 
nástrojem formativního hodnocení kompetencí a pomáhá zájemcům získávat realistickou 
představu o schopnostech a aktuálním "učebním rozpoložení". Přečtěte si více (v angličtině) 

Osobní profil založen na reflexivních zprávách (Slovinsko) 

Struktura a obsah tohoto "osobního profilu" jsou podobné jako u "portfolia". Důležitým 
rozdílem je, že osobní profil obsahuje vlastní vyjádření účastníka o jeho kvalifikaci, založené na 
jeho osobní reflexi svých vzdělávacích aktivit a úspěchů. Proto můžeme definovat osobní profil 
jako nástroj pro celkové vyhodnocování kompetencí jednotlivce. Jde o dokument, který 
zachycuje vzdělávací výsledky jednotlivců ve smyslu jejich vlastního hodnocení, ať už pro účely 
zaměstnání, nebo pro vzdělávání samotné. Při přípravě osobních profilů je možné využít 
profesionální podporu poradců. Přečtěte si více (v angličtině) 

Nástroj hodnocení vlastních kompetencí: životopisná metoda (Slovinsko) 

Jedná se o systematické a chronologické zaznamenávání vzdělávací dráhy jednotlivce. 
Vzdělávací životopis shromažďuje a analyzuje různé způsoby získávání znalostí a rozvoje 
kompetencí při různých životních okolnostech. Tato metoda je velmi účinná při hledání 
skrytých schopností a doporučuje se ji používat hlavně v počátcích evaluačního procesu – při 
diagnóze či přípravě CV. Přístupné formáty jsou strukturovaná esej, vedený rozhovor nebo, v 
ideálním případě, kombinace obou. Použití životopisné metody je zvláště vhodné pro situace, 
kdy se jednotlivci ocitají ve zcela nových a nepředvídatelných situacích, jako například v nové 
práci, po přechodu z veřejného do soukromého sektoru atd. Přečtěte si více (v angličtině) 

 

 

Dotazník pro hodnocení klíčové kompetence "schopnosti učit se" (Slovinsko) 

Tento dotazník slouží k rozpoznání a vyhodnocení klíčové kompetence "schopnosti učit se". 
Jedná se o sebehodnotící dotazník pro dospělé, který pomáhá nacházet a vyhodnocovat různé 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice1-ValCoVol_Slovenia_Learning-diary.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice2-ValCoVol_Slovenia_Personal-folder.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice3_ValCoVol_Slovenia_Educational-biography.pdf
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druhy a úrovně kompetencí v oblasti schopnosti učit se. Cílem je zvyšování sebepoznání 
dospělých v otázkách toho, jak se mají učit, aby byly ve svých profesionálních i osobních 
životech úspěšnější. Přečtěte si více (v angličtině) 

Elektronické portfolio (Slovinsko) 

Elektronické portfolio (EP) je online aplikací vyvinutou andragogickým centrem ve Slovinsku na 
rozpoznávání a hodnocení neformálního vzdělávání. Je navrženo tak, aby v něm bylo možné 
představit účastníka celistvě, se všemi vzdělávacími aktivitami v jeho pracovním i osobním 
životě. Může obsahovat různé druhy dokumentů: doklady a hodnocení kvalifikací vystavené 
jinými institucemi (např. učiteli, poradci, zaměstnavateli), vlastní reflexe vzdělávacích aktivit, 
zejména dosažených vzdělávacích úspěchů a účastníkových produktů, projektů a jiných forem 
tvůrčí práce. EP poskytuje prostor pro kreativitu a prezentaci individuality účastníka. Přečtěte 
si více (v angličtině) 

Model rozpoznávání a hodnocení neformálních znalostí v oblasti vzdělávání dospělých 
(Slovinsko) 

Slovinský model rozpoznávání a hodnocení byl vyvinut v rámci ACS projektu "gramotnost a 
uznávání neformálního učení", který byl financován Evropským sociálním fondem a slovinským 
ministerstvem školství, vědy a kultury v letech 2011 až 2014. Tento projekt obsahoval 4 stádia: 
• přijímání kandidátů (informace, motivace, identifikační účely) 
•  identifikace, dokumentace, vyhodnocování, kontrola (s použitím odlišných nástrojů) 
• potvrzení (portfolia složené z certifikátů, atd.) 
• uznávání (certifikace podle národních systémů) 
Model je založen na srovnávací analýze podobných modelů v jiných evropských zemích 
(Francie, Nizozemsko, Norsko) a obsahuje dvě doplňkové služby: průběžné informování a 
poradenství na všech úrovních, které se obzvlášť dobře osvědčili při méně vzdělaných 
dospělých. Přečtěte si více (v angličtině) 

 Moje zkušenost (Slovinsko) 

Moje izkušenje / Moje zkušenost je nástroj rozpoznávání a hodnocení pracovních zkušeností 
studentů a středoškoláků získaných pracovní činnosti. Certifikát "Moje izkušenje" obsahuje 
minulé zkušenosti a získané kompetence, a tím podporuje zvyšování zaměstnatelnosti mladých 
lidí. Z jiného pohledu zase dává zaměstnavateli jednoduchý a důvěryhodný přehled všech 
pracovních zkušeností žáka / studenta během studií. Mládežníci mohou používat "Moje 
izkušenje" elektronicky jako druh digitálního portfolia a certifikát pak exportovat do PDF 
formátu a vytisknout. Přečtěte si více (v angličtině) 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice4_ValCoVol_Slovenia_Questionnarie-for-competence_Learning-to-learn_.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice5_ValCoVol_Slovenia_E-portfolio.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice5_ValCoVol_Slovenia_E-portfolio.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice6_ValCoVol_Slovenia_Model-for-validation.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice7_ValCoVol_Slovenia_My-experience.pdf
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NEFKIS (Slovinsko) 

NEFKIS je považován za jeden z nejrelevantnějších systémů zaznamenávání informálních 
znalostí v Slovinsku. Odpovídá trendem na evropské úrovni (Europass, Youthpass) i národním 
pravidlům uznávání informálních znalostí. Je také dobře známý v zahraničí: např. vlámský 
systém uznávání neformálních znalostí Oskar je založen na výsledcích NEFKIS. Systém je 
průběžně vylepšován podle nejnovějších teorií i podle potřeb trhu práce. Přečtěte si více (v 
angličtině) 

Procesní pravidla a kritéria pro uznávání informálně získaných znalostí a schopností 
(Slovinsko) 

Tento materiál obsahuje 11 z 24 článků z dokumentu "Procesní pravidla a kritéria pro uznávání 
informálně získaných znalostí a schopností", přijatého senátem lublaňské univerzity 29. května 
2007. Poskytuje podrobný přehled validačních procesů, které používají jednotlivé členské 
katedry této univerzity na uznávání kompetencí získávaných studenty při školeních a 
projektech neformálního vzdělávání. Přečtěte si více (v angličtině) 

Youthpass (Slovinsko) 

Youthpass je nástroj uznávání neformálního a informálního učení. Je to tripartitní certifikát a 
může být vydán ve více jazycích. Je dostupný pro projekty financované z Erasmus +: programy 
Mládež v akci (2014-2020) a Mládež v akci (2007-2013). Je součástí strategie Evropské komise 
na podporu uznávání neformálního učení. Youthpass podporuje vlastní reflexi výsledků i 
procesů neformálního učení u jednotlivce. Podporuje také zaměstnatelnost mladých lidí a 
pracovníků s mládeží tak, že zvyšuje jejich povědomí o vlastních schopnostech a schopnost 
jejich prezentace a také tak, že osvojení klíčových kompetencí potvrzuje certifikátem. Přečtěte 
si více (v angličtině) 

 

8.5 ČEŠTINA 

Klíče pro život 

SEN – Sebeevaluační nástroje aneb Zhodnoť své kompetence získané při práci s dětmi a 
mládeží. 

Tato sada sebeevaluačních nástrojů vás provede procesem poznávání kompetencí, jež jste už 
díky aktivitám s dětmi a mládeží (ať již v pozici aktivních účastníků a členů sdružení či 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice8_ValCoVol_Slovenia_Nefiks.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice8_ValCoVol_Slovenia_Nefiks.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice9_ValCoVol_Slovenia_Rules-of-procedure.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice10_ValCoVol_Slovenia_Youthpass.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice10_ValCoVol_Slovenia_Youthpass.pdf
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pracovníků organizací) získali, ale i tím, jak se dále rozvíjet a jak kompetence „přeložit“ do 
jazyka potenciálních zaměstnavatelů. 

Vedle zahraničních příkladů byl v rámci projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí 
v zájmovém a neformálním vzdělávání vyvinut také jeden domácí nástroj – tzv. Osobní 
kompetenční portfolio (OKP) 

Účelem OKP je uvědomit si své znalosti, dovednosti, měkké kompetence, zkušenosti, 
vzdělávání v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání, svou praxi, naučit se to vše 
pojmenovat a následně prezentovat vzdělavatelům a zaměstnavatelům, zvýšit svou cenu na 
trhu práce a být úspěšný v životě. Přečtěte si více (v angličtině) 

IM-PROVE aplikace 

Mezinárodní projekt „ZDoKonal se“ byl zaměřen na tvorbu on-line aplikace na bázi studijního 
deníku, která poskytne dobrovolníkům možnost sledovat svůj osobní růst a “přeložit” jejich 
zkušenost do jazyka kompetencí. On-line aplikace IM-PROVE měří kompetence jednotlivých 
dobrovolníků. Pomáhá dobrovolníkům individuálně reflektovat kompetence, které rozvíjeli 
během různých dobrovolnických aktivit (workcampů, výměn mládeže, školení, národních 
projektů, EDS, stáží…) v různých rolích (účastníci/e projektů, vedoucí, koordinátoři/ky, 
školitelé/ky, facilitátoři/ky…). V aplikaci si dobrovolníci zaznamenají své dobrovolnické 
zkušenosti. Tyto zkušenosti se přetlumočí v čísla a konkrétní kompetence a dále lze vytvořit 
plán osobního rozvoje. Přečtěte si více (v angličtině) 

 

8.6 Dobrá praxe z Itálie 

Certifikace kompetencí: smysl a směrování v dobrovolnictví (Itálie) 

Toto je článek z pera Alessie Zanotti z postgraduální školy budování lidského kapitálu a 
pracovních vztahů ADAPT Univerzity v Bergamu. Jsou v něm shrnuty příležitosti i obtíže 
certifikování kompetencí získaných při dobrovolnictví. Přečtěte si více - první článek 
dokumentu (v angličtině) 

Rozpoznání a uznání kompetencí získaných při dobrovolnictví (Itálie) 

Jako součást dokumentu "Rozpoznání a uznání kompetencí získaných při dobrovolnictví: dobrá 
praxe v Itálii" popisuje kapitola 15 5.1 některé z nejlepších praktických příkladů rozpoznávání 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_CZ_01_CZ_teaser.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best_practice_ValCoVol_CZ_02_CZ_teaser.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
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a uznávání kompetencí v italském dobrovolnickém sektoru a v oblastech neformálního a 
informálního učení. Přečtěte si více - druhý článek dokumentu (v angličtině) 

EVVIVA - Zkušenosti a hodnota dobrovolnické práce: zhodnocení rozvojových a vzdělávacích 
výsledků (Itálie) 

Ciessevi, centrum dobrovolných služeb v Miláně, spustilo výzkumnou iniciativu "EVVIVA - 
Zkušenosti a hodnota dobrovolnické práce: zhodnocení rozvojových a vzdělávacích výsledků". 
Jejích cílem je prozkoumat praktiky a nástroje, které různé organizace v Miláně a jeho kraji 
používají pro zhodnocování vzdělávacích strategií v kontextu dobrovolnictví a propagovat mezi 
těmito organizacemi další nástroje rozpoznávání a zaznamenávání kompetencí, které si 
dobrovolníci osvojují. Na níže uvedeném odkazu najdete více informací k tomuto tématu, 
evropské směrnice a další užitečné odkazy. Přečtěte si více - třetí článek dokumentu (v 
angličtině) 

Dobrovolná práce v životopise (Itálie) 

Tento článek shrnuje, proč by organizace měly investovat čas, energii a zdroje do uznávání 
kompetencí svých dobrovolníků. Přečtěte si více - čtvrtý článek dokumentu (v angličtině) 

Zkušenosti s uznáváním neformálního a informálního učení (Itálie) 

Tento článek obsahuje konkrétní doporučení z praxe ohledně kompetencí, jejich rozvoje, 
hodnocení a certifikace. Přečtěte si více - pátý článek dokumentu (v angličtině) 

VA.LI.CO Uznávání Sešitu kompetencí (Itálie) 

Tento článek pojednává o užitečných mechanismech podpory a nástrojích při tvorbě a realizaci 
postupů uznávání odborností na základě zkušeností. Přečtěte si více - šestý článek dokumentu 
(v angličtině) 

 

Příručka k metodologii sbírání a hodnocení kompetencí (Itálie) 

Tato příručka popisuje jednotlivé kroky užitečného způsobu hodnocení pro koordinátory 
služeb. Přečtěte si více - sedmý článek dokumentu (v angličtině) 

Příručka pro hodnocení kompetencí založených na zkušenostech (Itálie) 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
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Tato příručka je pokusem metodologicky integrovat a "převést na společného jmenovatele" 
jednak doporučení Evropské komise a Cedefop, a jednak i mnohé italské zkušenosti s 
uznáváním učení zkušeností tak, aby byl sjednocený jazyk i metodologický přístup. Přečtěte si 
více - osmý článek dokumentu (v angličtině) 

 

http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
http://valcovol.eu/wp-content/uploads/2017/08/Best-practice-template-ValCoVol_ULE-ENGLISH-FINAL_01.pdf
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9.0 Další zdroje 

V němčině: 

• Stručný úvod do neformálního a informálního učení je uveden na domovské stránce 
Národní agentury pro vzdělávání pro Evropu na Spolkovém institutu pro odborné 
vzdělávání a přípravu; viz https://www.na-bibb.de/themen/validierung-von-
kompetenzen/ (pouze v němčině) 

• Pět dobrých postupů pro neformální a informální učení, které doplňují osvědčené 
postupy uvedené v této kolekci: https://www.na-bibb.de/themen/validierung-von-
kompetenzen/good-practice/ 

• "Kompetenzen anerkennen", Reihe BWP - Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis, 
6/2017 

• Německý spolkový institut odborného vzdělávání nabízí širokou škálu publikací: 
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/series/list/3  

• Für deutschsprachige Vertreter/innen von Freiwilligenorganisationen bietet das 
österreichische Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und 
Konsumentenschutz einen sogenannten “Nachweis über freiwillige Tätigkeiten” als 
Vorlage an (Version 2017).  Dieser Nachweis berücksichtigt auch erworbene 
Kompetenzen. 

 

V italštině: 

• Va. Li. je internetová stránka INAPP věnovaná ověřování dovedností. Školicí brožura s 
širokou sbírkou osvědčených postupů: http://librettocompetenze.isfol.it/validazione-
delle-competenze.html 

• Evropský sociální fond: "Validace dovedností získaných ze zkušeností: přístupy a 
postupy v Itálii a Evropě", aktualizované vydání 2013, ISFOL: 
http://librettocompetenze.isfol.it/materiali/Validazione-competenze-da-esperienza-
approcci-pratiche -in-Italia-in-Europa.pdf 

• CSVnet - Sdružení středisek dobrovolné služby. Komplexní přehled činností v kontextu 
dobrovolnictví včetně osvědčených postupů při ověřování kompetencí: 
http://www.csvnet.it/ 
 

 

https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/series/list/3
http://www.freiwilligenweb.at/de/freiwilliges-engagement/freiwilligennachweis
http://librettocompetenze.isfol.it/validazione-delle-competenze.html
http://librettocompetenze.isfol.it/validazione-delle-competenze.html
http://librettocompetenze.isfol.it/materiali/Validazione-competenze-da-esperienza-approcci-pratiche%20-in-Italia-in-Europa.pdf
http://librettocompetenze.isfol.it/materiali/Validazione-competenze-da-esperienza-approcci-pratiche%20-in-Italia-in-Europa.pdf
http://www.csvnet.it/
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V slovinštině: 

• Žnidaršič, H. et al. (2012): Zajištění kvality uznávání neformálního a informálního 
poznání. Lublaň (online publikace). K dispozici zde: 
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Zagotavljanje-
kakovosti_5.pdf 

• PIN Praxis a informační síť: Uznání informálního a neformálního vzdělávání; Pokyny a 
materiály pro zástupce odborů v podnicích (online publikace): 
http://www.konfederacija-sjs.si/smernice_pp/media/1.pdf 
 

• Andragogické centrum Slovinska (2011): Profesionální základ pro systematické 
vzdělávání hodnocení a uznávání neformálních a inventárních poznatků získaných v 
oblasti vzdělávání dospělých. Lublaň (online zpráva). K dispozici zde: 
http://arhiv.acs.si/porocila/Strokovne_podlage_za_sistemsko_urejanje_vrednotenja.
pdf 

 

V slovenštině: 

• http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-10/Dobrovolnictvo-%E2%80%93-
cesta-k-zamestnaniu.html 

• http://www.dobrovolnictvo.sk/ 
• https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Dobrovolnictvo.alej 
• https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Neformalne-vzdelavanie.alej 

 

V angličtině: 

• http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-11/Volunteering-%E2%80%93-Way-
to-Employment.html 

• http://www.civcil.eu/ 
• http://references-for-volunteers.eu/index.php?article_id=1 

 

 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Zagotavljanje-kakovosti_5.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Zagotavljanje-kakovosti_5.pdf
http://www.konfederacija-sjs.si/smernice_pp/media/1.pdf
http://arhiv.acs.si/porocila/Strokovne_podlage_za_sistemsko_urejanje_vrednotenja.pdf
http://arhiv.acs.si/porocila/Strokovne_podlage_za_sistemsko_urejanje_vrednotenja.pdf
http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-10/Dobrovolnictvo-%E2%80%93-cesta-k-zamestnaniu.html
http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-10/Dobrovolnictvo-%E2%80%93-cesta-k-zamestnaniu.html
http://www.dobrovolnictvo.sk/
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Dobrovolnictvo.alej
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/Neformalne-vzdelavanie.alej
http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-11/Volunteering-%E2%80%93-Way-to-Employment.html
http://volwem.dobrovolnickecentra.sk/clanok-0-11/Volunteering-%E2%80%93-Way-to-Employment.html
http://www.civcil.eu/
http://references-for-volunteers.eu/index.php?article_id=1
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10.0  Partnerství ValCoVol 

Kultur und Arbeit e.V. , Bad Mergentheim – Berlin / Německo 
www.kultur-und-arbeit.de 

E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Würnitz / Rakousko 
http://www.e-c-c.at 

INTEGRA INSTITUT, Institut za razvoj clovekovih potentialov, Velenje / Slovinsko 
http://www.eu-integra.eu/ 

QUALED občianske združenie pre kvalifikáciu a vdelávanie, Bratislava / Slovensko 
http://www.qualed.net 

KTP Společnost pro kvalifikaci na trhu práce, Oslavany / Česká Republika 
http://www.ktp-qualification.eu 

Università delle LiberEtà del Fvg, Udine / Itálie 
http://www.libereta-fvg.it 

 

Kontakt: 

Dr. Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V., Tel+49 7931 56 36 374, valcovol@kultur-und-
arbeit.de , www.valcovol.eu  
 
 

 Číslo projektu 2016-1-DE02-KA202-003260 

 
 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně 
autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejich obsahem. 

 

 

http://www.kultur-und-arbeit.de/
http://www.e-c-c.at/
http://www.eu-integra.eu/
http://www.qualed.net/
http://www.ktp-qualification.eu/
http://www.libereta-fvg.it/
mailto:valcovol@kultur-und-arbeit.de
mailto:valcovol@kultur-und-arbeit.de
http://www.valcovol.eu/
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