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1.0 Úvod
Dobrovoľníctvo je nielen príležitosťou byť sociálne aktívny a prevziať svoj diel zodpovednosti
za občiansku spoločnosť, ale i spôsob ako nadobudnúť nové zručnosti a kompetencie.
V podstate je dobrovoľníctvo spôsob, ako zvýšiť sociálnu inklúziu a zároveň sa dostať alebo
vrátiť na pracovný trh. Dobrovoľníctvo sa s postupom času začalo považovať za hodnotné
vzdelávacie prostredie
•

Pre tých, ktorý ho považujú za súčasť svojej sociálnej zodpovednosti, napr. angažovaním
sa v miestnej farnosti alebo v humanitárnych organizáciách,

•

Pre tých, ktorí hľadajú sociálne kontakty a aktivity, napr. starí ľudia, ľudia na dôchodku,

•

Pre tých, ktorí vypadnú z formálneho vzdelávacieho sektora, napr. predčasne ukončená
školská dochádzka,

•

Pre tých, ktorí majú sťažený návrat na pracovný trh, napr. po dlhej rodičovskej
dovolenke, dlhej dobe nezamestnanosti alebo sú bez potrebných zručností.

Mnoho ľudí získalo dobrovoľníctvom zručnosti, ktoré majú veľkú cenu pre celú spoločnosť,
a špecificky pre pracovný trh. Často sa však stáva, že práve tam tieto zručnosti a kompetencie
ostanú nedocenené, keďže nie sú nadobudnuté a overené v rámci systému formálnej
kvalifikácie. Napriek tomu je i v záujme zvyšujúcich sa spoločenských nárokov v pracovnom
prostredí, aby tieto kompetencie nezostali prehliadané. Overovanie neformálne a informálne
nadobudnutých kompetencií tak získava v rámci celoživotného vzdelávania čoraz väčší
význam. Inými slovami, pre dobrovoľníkov je adekvátne overovanie nadobudnutých zručností
nielen otázkou sociálneho ocenenia, ale aj dopadu na ich zamestnateľnosť.

1.1

Overovanie nadobudnutých zručností

Väčšina krajín zapojených do ValCoVol partnerstva má vytvorenú presvedčivú schému
overovania dobrovoľníckej práce. Ich popis z Rakúska, Českej Republiky, Nemecka, Talianska,
Slovenska a Slovinska môžete nájsť v nasledujúcich častiach tejto publikácie. Hoci si ValCoVol
nekladie za cieľ podať kompletný prehľad existujúcich iniciatív a projektov, ich počet a obsah
poskytuje všeobecnú predstavu o situácii v týchto krajinách. Zvyčajne im chýbajú certifikačné
postupy, ktoré by umožňovali takto nadobudnuté vedomosti postaviť na roveň zručnostiam
a kompetenciám získaným vo formálnom vzdelávaní.
4

Je otázkou spoločenského uznania a ocenenia poskytnúť aktívnym dobrovoľníkom možnosť
prístupu na trh práce s jasne identifikovanými zručnosťami.

1.2

Zručnosti nadobudnuté dobrovoľníctvom ako neviditeľný potenciál

Európa je spoločenstvo národov s množstvom sociálnych zmien, ktoré predstavujú pre ľudí
veľké výzvy: napr. na pracovnom trhu, kde musia reagovať na nedostatok skúsených
pracovníkov a meniace sa požiadavky ohľadom ich zručností. V občianskej spoločnosti zas čelia
politickým a kultúrnym zmenám. Potrebujú špecifické občiansko-spoločenské zručnosti, aby
na ne mohli adekvátne reagovať. Mnoho ľudí už má zručnosti, ktoré sú relevantné pre
pracovný trh i spoločnosť – tie však často nie sú prevedené do kategórií porovnateľných
s formálnou kvalifikáciou. Niekedy si ich ľudia ani sami nie sú vedomí. Nedostatok formálnej
kvalifikácie môže byť dôvodom, prečo niektorí ľudia nemajú umožnený prístup k ďalšiemu
vzdelávaniu a/alebo na pracovný trh. ValCoVol sa preto usiluje existujúce zručnosti občanov
zviditeľniť, sprehľadniť a zvýšiť ich využiteľnosť.

1.3

Uznanie zručností nadobudnutých pri starostlivosti o utečencov

Od roku 2014 získalo dobrovoľníctvo naprieč Európou ešte viac uznania pre tisícky
dobrovoľníkov, ktorí sa zapojili do podpory utečencov. Hoci tento stav nenastal vo všetkých
členských štátoch Európy, nedá sa poprieť, že množstvo dobrovoľníkov zapojených do
starostlivosti o utečencov od roku 2014 výrazne vzrástlo.
Len v Nemecku bolo v roku 2015 do starostlivosti o utečencov zapojených takmer osem
miliónov dobrovoľníkov. 66% z nich je aktívnych od roku 2015, kedy prišlo najväčšie množstvo
utečencov. Práve počas najintenzívnejšieho obdobia prúdenia utečencov sa obzvlášť veľa ľudí
zapojilo do starostlivosti o nich. Podrobnejšie informácie nám umožňujú vytvoriť si predstavu
o profile týchto dobrovoľníkov: 72% z pracovníkov s utečencami sú ženy, 75% z pomáhajúcich
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pracovníkov je mladších ako 60 rokov, 88% z pomáhajúcich pracovníkov má univerzitný titul
alebo vstupnú kvalifikáciu z technickej vysokej školy. 1
Aj v Rakúsku bolo poskytovanie starostlivosti utečencom, ktorí prichádzali v roku 2015, z veľkej
časti podporené prácou dobrovoľníkov 2: jeden zo štyroch Rakúšanov pomáhal poskytovať
pomoc utečencom (23,1%). Tu bol tiež badateľný rozdiel vo výške dosiahnutého vzdelania:
zatiaľ čo sa zapojilo 19,8% z tých, ktorí ukončili základnú školskú dochádzku, podiel tých, ktorí
dosiahli najvyššiu úroveň vzdelania alebo univerzitný titul bol 32,1%.
Mnoho ľudí opustilo svoju prácu, aby mohli poskytnúť pomoc či už pri ubytovávaní, stravovaní
alebo administrácii. Spravidla uvádzajú, že získali mnoho nových skúseností a objavili u seba
rôzne schopnosti.
No len veľmi zriedka boli nové vedomosti primerane zaznamenané a ohodnotené, aby tak
priniesli dobrovoľníkom úžitok za ich oddanosť. Mnohí to nepovažovali za dôležité, lebo sa opäť
vrátili ku svojim „bežným životom“. Iní si našli nové profesijné príležitosti cez svoju
dobrovoľnícku prácu. Pre ďalších znamenala ich dobrovoľnícka práca vstup do plateného
zamestnania, keďže sa v súvislosti so starostlivosťou o utečencov vytvorilo mnoho nových
pracovných miest. Faktom je, že niektoré členské štáty Európskej únie využili rámec
poskytovania starostlivosti utečencom ako ekonomický podnet a vytvorili vďaka nemu nové
pracovné miesta.

EFA-Studie 2: „Strukturen und Motive der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit (EFA) in Deutschland“, Eine Studie
des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM) - Štruktúry a motívy
dobrovoľníckej práce s utečencami (EFA) v Nemecku ", štúdie Berlínskeho inštitútu pre empirickú integráciu a
výskum migrácie (BIM), Humboldt-Universität Berlin, August 2016
1

Viď Medienservicestelle Neue Österreicher/innen:
http://medienservicestelle.at/migration_bewegt/2015/12/02/freiwilliges-engagement-in-oesterreich/

2
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2.0 Vysvetlenie odborných termínov
2.1 Čo znamená overovanie zručností nadobudnutých v rámci
neformálneho a informálneho vzdelávania?
Overovanie neformálne alebo informálne nadobudnutých zručností znamená, že vzdelávacie
výsledky jednotlivca sú zaznamenané, zdokumentované, ohodnotené a certifikované.
Vzdelávacie výstupy zodpovedajú určitým štandardom. Sú to tvrdenia o tom, čo učiaci sa vie,
čomu rozumie a čo dokáže spraviť po tom, ako ukončil učebný proces. Nie je podstatné, ako
tieto vzdelávacie výsledky, teda znalosti, zručnosti a kompetencie, nadobudol.
Jedným z možných cieľov tohto overovanie je uznávanie kompetencií: oficiálny orgán v tomto
prípade potvrdí, že dosiahnuté vzdelávacie výsledky korešpondujú s určitou formálnou
odbornou kvalifikáciou.
Neformálne učenie v tomto kontexte odkazuje na učenie, ktoré sa vykonáva systematicky (čo
sa týka učebných cieľov a období), ale nie je súčasťou formálneho systému vzdelávania
a odbornej prípravy.
Informálne učenie zas odkazuje na učenie, ktoré prebieha každý deň v práci alebo vo voľnom
čase, nie je organizované alebo štruktúrované s ohľadom na vzdelávacie ciele a obdobia
a z pohľadu učiaceho sa môže byť neúmyselné.
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3.0 O ValCoVol
Pre dobrovoľníkov býva často ťažké vysvetliť zamestnávateľom, akými znalosťami a kľúčovými
kvalifikáciami disponujú. Zamestnávatelia zase mávajú ťažkosti rozpoznať získané vedomosti
z dokumentov dobrovoľníckych organizácií, ktoré síce popisujú vykonávané aktivity, ale nie
nadobudnuté kompetencie.
ValCoVol reaguje súčasne na potreby dobrovoľníkov aj záujmy zamestnávateľov tak, že prináša
príklady a osvedčené postupy overovania zručností, ktoré sú zmysluplné pre obe strany. 3
ValCoVol ponúka
•

Prehľad 39 európskych projektov, iniciatív a metód na overovanie vzdelávacích
výsledkov dosiahnutých neformálnym a informálnym učením. Zároveň identifikuje
nástroje, modely a systémy, ktoré validujú kľúčové zručnosti nadobudnuté v čestných
pozíciách. Zbierku týchto projektov, iniciatív a metód overovania môžete nájsť na:
www.valcovol.eu/best-practice

•

Interaktívne online fórum na sieťovanie, výmenu skúsenosti a overených postupov,
podporu nápadov a asistenciu pre iniciatívy, ktoré prispievajú Európskemu
spoločenstvu ako celku. Na domovskej stránke ValCoVol nájdete prístup k dvom
komunikačným nástrojom – Google Translate a Skype Translator – vrátane videosprievodcu. Prosím, neváhajte ich využiť, keď sa budete chcieť oboznámiť s najlepšími
postupmi zo stránok projektu.

•

Túto “Bielu knihu uznávania zručností nadobudnutých dobrovoľníctvom“, ktorá ponúka
prehľad súčasnej situácie v partnerských krajinách a uvádza iniciatívy, projekty
a materiály aj s vysvetlením. Preklad anglickej verzie do nemčiny, slovinčiny, slovenčiny,
taliančiny a češtiny môžete nájsť na domovskej stránke ValCoVol.

•

Jednoducho prispôsobiteľnú šablónu pre dobrovoľnícke organizácie (Šablóna pre
kľúčové zručnosti), ktorá im umožní ľahko identifikovať dobrovoľníkove zručnosti,
nielen popísať náplň jeho dobrovoľníckej práce. Zamestnávateľom zase poskytne
zmysluplné informácie o kompetenciách, ktoré uchádzači o zamestnanie nadobudli ako
dobrovoľníci.

ValCoVol sa zameriava na

3

Pozrite si zbierku príkladov dobrej praxe na www.valcovol.eu a inšpirujte sa!
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•

Dobrovoľníkov, ktorí potrebujú zmysluplný dokument o ich odbornosti nadobudnutej
dobrovoľníctvom, aby mohli vstúpiť na trh platenej práce.

•

Organizácie, ktoré pracujú s dobrovoľníkmi a musia vydávať osvedčenia o ich činnosti.

•

Zamestnávateľov, ktorí sa chcú dozvedieť, aký druh odborných znalosti získali uchádzači
o zamestnanie v dobrovoľníckej práci.

Metodika sa zameriava na zhromaždenie najrelevantnejších zdrojov na jednu platformu a na
vývoj ľahko aplikovateľných nástrojov, ktoré by dobrovoľníkom umožnili zúročiť ich
nadobudnuté znalosti pri výberovom konaní do zamestnania.
Partneri zapojení do ValCoVol zdôrazňujú, že výsledky tohto projektu majú veľký význam pre
dobrovoľníkov, ktorí od roku 2014 pracujú v organizáciách pomáhajúcich utečencom: Mnohí z
nich tieto organizácie podporujú a mali by mať osoh zo svojej snahy a oddanosti veci, aj vo
forme zmysluplného dôkazu o novozískanej kvalifikácii, najmä za účelom zvýšenia ich budúcej
zamestnateľnosti.
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4.0 Výsledky prieskumu
Odborné a obchodné vzdelávanie sa môže odohrávať ako formálne získavanie kompetencií cez
inštitúcie odbornej kvalifikácie (inštitúcie odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania,
technické vysoké školy a univerzity), ale aj neformálnym a informálnym spôsobom, ako
vedomosti nadobudnuté skúsenosťami. Neustále rastúcim množstvom a rôznorodosťou úloh
v pracovnom procese, ako aj cez dobrovoľnícke záväzky mimo neho, získavajú ľudia skúsenosti
a schopnosti, ktoré ďaleko presahujú kompetencie z formálnej kvalifikácie.
Vytvorenie pravidiel pre overovanie neformálne a informálne nadobudnutých zručností je
ústrednou časťou permabilného vzdelávacieho systému. Ich implementácia postupuje len
veľmi pomaly, hoci Rada EÚ súrne požaduje zhodu v certifikačnom procese a odporúča
predstaviť pravidlá s ňou súvisiace najneskôr v roku 2018. Výsledky projektu ValCoVol
naznačujú, že potreba vytvoriť celoeurópsky spôsob certifikácie informálneho a neformálne
vzdelávania,
je
veľmi
naliehavá.
Z porovnania členských štátov EÚ, ktoré sa zúčastnili projektu ValCoVol vidno, že dosiahnuť
zhodu ohľadom štandardizovaného spôsobu overovania je náročné. V Českej republike snaha
o vytvorenie jednotného systému certifikácie existuje, ale neoplýva prílišným nadšením.
V Taliansku bol národný certifikačný systém na identifikáciu a validáciu neformálneho
a informálneho vzdelávania zakotvený legislatívnym uznesením 13/2013 a Národným rámcom
pre regionálnu kvalifikáciu (QNQR), D.I. 30 jún 2015. Plné prijatie týchto postupov v kontexte
dobrovoľníctva však ešte čelí niekoľkým prekážkam. V Slovinsku je situácia celkom iná. Je až
prekvapujúce, aká silná a dlhá tradícia uznávania informálneho vzdelávania tu vo verejnom
povedomí existuje, už od základnej školy. V Nemecku sa tejto téme venovalo tiež mnoho
iniciatív, uskutočnili sa mnohé s ňou súvisiace štúdie, ktoré hovoria v prospech jasnej
certifikácie, no spoločné úsilie všetkých 16 federálnych štátov ešte stále neviedlo k úspešnému
koncu. Rakúsko a Slovensko majú mnoho samostatných iniciatív, no tiež im chýba zavedenie
povinného certifikačného rámca.
Zvolené príklady overených prístupov sú zamerané najmä na učiteľov, poradcov, sociálnych
pracovníkov a pracovníkov s mládežou. Približne polovica z 39 overených prístupov je
zameraná aj na budúcich zamestnávateľov, z čoho jasne vidno, že informálne a neformálne
vzdelávanie má svoj význam aj v otázke zamestnanosti. Široké spektrum overených prístupov
zahŕňa školenia a školiace materiály, rôzne nástroje, projekty a modely. Zbierka dobrých
príkladov a iniciatív, ktorú projekt prináša, má slúžiť aj ako povzbudenie k tomu, aby otázka
10

overovania neformálneho a informálneho učenia smerovala priamo na národnú úroveň a stala
sa konečne realitou.

11

5.0 “Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov
Všeobecne platí, že dobrovoľníci dostávajú potvrdenie o svojej práci. Často však nie je
zostavené podľa jednotných pravidiel, ako napr. EUROPASS – európsky životopis, ale podľa
uváženia tej - ktorej organizácie. Väčšinou poskytujú len základné popisné informácie bez toho,
aby presnejšie uviedli znalosti a zručnosti, ktoré dobrovoľník pri svojej práci nadobudol. Ide
o vážny nedostatok, pretože potenciálni zamestnávatelia tak nemajú dostatočne dôveryhodný
zdroj informácií o získaných znalostiach a zručnostiach. Šablóna pre kľúčové zručnosti – ktorej
vytvorenie si ValCoVol kladie za jeden z cieľov – pridá certifikovanej dobrovoľníckej práci na
dôveryhodnosti a mohla by byť prvým krokom k jednotnému certifikačnému procesu.
Všetci partneri v projekte ValCoVol sú blízko pracovnému trhu. Sú oboznámení s validačnými
nástrojmi z rôznych krajín Európy. Z pohľadu pracovného trhu sa však zdá, že zamestnávatelia
nemajú záujem prehrabávať sa počas pracovného interview popisnými dokumentmi. Naopak,
potrebujú jasný prehľad znalostí a zručností, ktoré boli v dobrovoľníckej pozícii nadobudnuté.
Šablóna s takýmito síce základnými, no o to užitočnejšími informáciami, by mala pomôcť
uchádzačom o zamestnanie ľahšie preukázať znalosti a zručnosti nadobudnuté
dobrovoľníctvom. Hodnota dobrovoľníckej práce sama o sebe často možným
zamestnávateľom nepostačuje, čo jej význam pri vstupe na pracovný trh okamžite devalvuje.
ValCoVol jasne reaguje na túto potrebu vytvorením prehľadu nástrojov, modelov a schém,
ktoré umožňujú identifikovať a validovať kľúčové zručnosti nadobudnuté dobrovoľníkmi,
sprístupniť ich v rôznych európskych jazykoch a premeniť ich na praktický nástroj pre
zamestnávateľov. Táto jednoducho prispôsobiteľná šablóna pre dobrovoľnícke organizácie
(Šablóna pre kľúčové zručnosti) im chce umožniť ľahko identifikovať dobrovoľníkove zručnosti,
nielen popísať náplň jeho dobrovoľníckej práce. Zamestnávateľom zase poskytuje zmysluplné
informácie o kompetenciách, ktoré uchádzači o zamestnanie nadobudli ako dobrovoľníci.
V nasledujúcich kapitolách sa môžete pozrieť na jazykové verzie šablóny. Sú navrhnuté tak, aby
ich bolo možné vytlačiť na hlavičkový papier dobrovoľníckych organizácií. Všetky šablóny si
môžete stiahnuť zadarmo tu: http://valcovol.eu/project/
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5.1

“Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov v angličtine
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5.2

“Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov v nemčine
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5.3

“Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov v taliančine
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5.4

“Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov v slovinčine
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5.5

“Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov v slovenčine
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5.6

“Šablóna pre kľúčové zručnosti” pre zamestnávateľov v češtine
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6.0 Certifikácia informálne a neformálne získaných
zručností
6.1

Súčasný stav v Nemecku

Deväť osvedčených postupov z Nemecka ukazuje, že v súčasnosti sa v rôznych projektoch a
inštitúciách pracuje na implementácii stratégií na validáciu neformálneho a informálneho
vzdelávania. Experti vo vzdelávaní, vo výskume a praxi, ako aj poradcovia, ktorí pracujú v praxi
s potenciálnymi cieľovými skupinami, poznajú a pracujú s jednotlivými vzdelávacími
materiálmi a nástrojmi, ktoré sú už na trhu vo veľkej rozmanitosti.
Relevantnosť neformálneho a informálneho vzdelávania vo vzdelávacej politike je otázna.
Zatiaľ sa však len zriedka odkazuje na nemecký kvalifikačný rámec (DQR) a zdá sa, že neexistuje
koordinovaný prístup, ktorý by spájal aktivity a iniciatívy v rôznych federálnych štátoch.
Zatiaľ čo formálne vzdelávanie je zamýšľaný, cielený, organizovaný a štruktúrovaný proces, v
ktorom je úspech zdokumentovaný certifikátom, výsledky neformálneho a informálneho
učenia sa nemôžu takto preukázať. Neformálne vzdelávanie je z pohľadu študenta (a učiteľa)
zamýšľaný vzdelávací proces, ktorý je však zakotvený ako učebný prvok prevažne v praktických
aktivitách. Zamýšľané vzdelávanie podlieha menej prísnym predpisom týkajúcim sa časovej
štruktúry a organizácie. Vo všeobecnosti sa následne nevykonáva žiaden test, na základe
ktorého by sa udeľovalo osvedčenie alebo certifikát s kvalitatívnym hodnotením.
Informálne vzdelávanie sa uskutočňuje na pracovisku, v každodennom živote a vo voľnom čase.
Učebné efekty, ktoré môžu vzniknúť, sú bez plánovaného a účelného úsilia.
V Nemecku sa formálne nadobudnuté vedomosti zameriavajú na profesionálne použitie a
uznanie, ako to preukazujú osvedčenia. Zároveň vývoj na vnútroštátnom trhu práce a európsky
voľný pohyb osôb vyžaduje, aby všetky existujúce povinné pracovné kompetencie boli viditeľné
a porovnateľné. Bez ohľadu na povahu nadobudnutej spôsobilosti, existujúcich vedomostí a
schopností, musia byť zdokumentované, uznané a formálne nadobudnuté. S európskym
kvalifikačným rámcom (EQF) a príslušnou implementáciou na vnútroštátnej úrovni (Nemecký
kvalifikačný rámec DQR) boli vytvorené predpoklady pre porovnateľnosť kvalifikácií v celej
Európe. EQF a DQR sú výslovne určené na klasifikáciu existujúcich kvalifikácií; bez ohľadu na
druh vzdelania, ktorým boli získané. Zahŕňa neformálne získané vzdelanie, ako aj neformálne
vzdelávanie.
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S cieľom adekvátne zastupovať neformálne a informálne získané kompetencie sa na operačnej
úrovni vyžadujú platné postupy hodnotenia spôsobilosti. Formálne vzdelávacie prístupy (test,
skúška atď.) nie sú pre tento účel vždy optimálne. Predovšetkým v rámci ďalšieho odborného
vzdelávania je často potrebné dokončiť pokročilé kurzy odbornej prípravy s cieľom získať
formálny dôkaz o existujúcich vedomostiach.

6.2

Súčasný stav v Rakúsku

Až do nedávna zohrávalo uznanie neformálnych zručností v Rakúsku len malú úlohu. Dôvody
nízkej úrovne záujmu okrem iného sú:
• dobre fungujúci duálny systém s vysoko formalizovanými vzdelávacími trasami, ktorý
zaručuje dostatočnú odbornú prípravu mladých ľudí a reprodukciu vedomostí a zručností;
• sociálni partneri a subjekty podnikateľského sektora sa podieľajú na určovaní noriem
odbornej prípravy v duálnom systéme, a preto majú iba mierny záujem o postupy uznávania
zručností, ktoré neboli formálne nadobudnuté, pretože sa obávajú, že ich vplyv bude klesať;
• rakúska vzdelávacia a hospodárska kultúra je silne zameraná na počiatočné odborné
vzdelávanie a orientuje sa na odborné profily, ktoré predpísali definovanú kvalifikáciu. Preto sa
zakladá na uznávaní formálnych kvalifikácií ako dôkazov zručností a kompetencií.
Zatiaľ čo v iných krajinách existujú národné vzdelávacie iniciatívy a akčné plány a uznanie
neformálnych a informálnych kompetencií, diskusia v Rakúsku sa len pomaly začína. Napríklad
na ministerskej úrovni sa konalo niekoľko koordinačných seminárov zameraných na opatrenia
na uznávanie kompetencií. Okrem toho stále existujú viaceré iniciatívy zhora nadol a zdola
nahor. V súčasnosti neexistuje žiadny systém uznávania kompetencií vo federálnych štátoch s
primeraným právnym základom ani neexistuje príslušný orgán, ktorý by fungoval na základe
jasne formulovaných, štandardizovaných a transparentných kritérií.
V posledných rokoch sa však zaviedlo niekoľko právnych iniciatív na validáciu neformálne
nadobudnutých poznatkov:
• Zákon o odbornom vzdelávaní za určitých podmienok ponúka aj tým, ktorí nepodliehajú
duálnej spolupráci odbornej školy a firemnej odbornej prípravy alebo ktorí len čiastočne
ukončili duálny systém odbornej školy a firemnej odbornej prípravy, možnosť učňovskej skúšky
a uznávania odbornej prípravy.
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• Podľa zmeny a doplnenia priemyselného zákonníka z roku 2002 je možné získať právo na
určité živnosti namiesto certifikátov aj poskytnutím "individuálneho osvedčenia o kvalifikácii".
Okrem toho vstup do skúšok majstra remeselníka vyžaduje len minimálny vek 18 rokov.
• Pri teste odbornej maturity sú praktické poznatky nadobudnuté v pracovnom živote sú
uznávané rovnako ako znalosti získané v škole. Prijímacia skúška na vysokých školách ponúka
obmedzené prijatie na univerzitu za predpokladu, že máte najmenej 20 rokov a máte štyri roky
odborného vzdelania a odbornej prípravy. Externé skúšky môžu byť vykonané aj v odborných
školách, pričom kvalifikácie, ktoré neboli formálne získané, sú uznávané na základe formálnej
kvalifikácie. Okrem toho existujú personálne certifikácie podľa európskej normy 45013, ktorá
osvedčuje určité kompetencie pre osoby, ako aj certifikáty na trhu, ako napríklad európsky
počítačový vodičský preukaz (ECDL) alebo jazykové certifikáty.
V ekonomike sa zatiaľ zriedka používajú metódy identifikácie a uznávania neformálnych
zručností. Spoločnosti sa zaoberajú len okrajovo s metodikou neformálneho vzdelávania, ale
evidujeme rastúci záujem o rozvoj zručností medzi svojimi zamestnancami a vzdelávacie
opatrenia umožňujúce neformálne vzdelávanie (rotácia pracovných miest, e-learning atď.).
Neformálne vzdelávanie sa zatiaľ nestalo významným zameraním rakúskych univerzít. Okrem
Dunajskej univerzity Krems takmer neexistuje rozsiahly výskum neformálneho vzdelávania. V
neuniverzitných výskumných inštitúciách, ako sú Inštitút pre vzdelávací výskum v hospodárstve
(IBW) a Rakúsky inštitút odborného vzdelávania a prípravy (ÖIBF), neformálne vzdelávanie
priťahuje rastúci záujem najmä v oblasti porovnávacích štúdií v oblasti vzdelávania a uznávania
získaných vedomostí a schopností.
Za týchto okolností nie je divu, že zainteresované strany v dobrovoľníckom sektore, ako
napríklad prezident rakúskeho Volkshilfe, opakovane zdôrazňujú potrebu uznávania
dobrovoľníckej práce za odbornú prípravu, zatiaľ čo politici, ako napríklad bývalý kancelár
Christian Kern, zameriavajú svoje návrhy na podporu dobrovoľníctva viac na finančné aspekty,
napr. na právo na oslobodenie od dane tri dni za rok s pokračujúcou odmenou pre tých, ktorí
pracujú v záchranných zložkách.
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6.3

Súčasný stav v Taliansku

Všetky inštitúcie identifikované v talianskom výskume preukazujú, že dobrovoľníctvo môže byť
príležitosťou nielen na osobný a emocionálny rast, ale aj na profesionálny rast vďaka aktivitám,
ktoré umožňujú rozvoj a zvyšovanie kompetencií požadovaných aj trhom práce. Väčšina z nich
vyvinula projekty zamerané na validáciu a certifikáciu týchto kompetencií.
V súčasnosti bol s legislatívnym dekrétom 13/2013 a Národným rámcom pre regionálne
kvalifikácie (QNQR), D. l. zriadený národný systém certifikácie spôsobilosti na identifikáciu a
validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania 30. júna 2015.
Rozširovanie týchto postupov validácie a certifikácie v dobrovoľníckom sektore však nachádza
rôzne prekážky. Prvou je predsudok nadradenosti formálneho vzdelávania. Európske štúdie v
odhaľujú určitú zdržanlivosť niektorých dobrovoľníckych organizácií, aby svoje aktivity
predstavili ako možnosť rastu, obávajúc sa, že môžu potlačiť hlavný dôvod dobrovoľníctva (ako
slobodná aktivita) a premeniť ho na túžbu po profesionálnom raste.
Druhou prekážkou, ktorá spôsobuje, že osvedčovanie kompetencií je v tomto kontexte
náročným procesom, je nadmerná byrokratizácia tohto postupu, ktorú často riadia
centralizovane vnútroštátne alebo regionálne orgány, a ktorá desí sociálnych pracovníkov a
dobrovoľníkov.
Systém vnútroštátneho osvedčovania spôsobilosti
V roku 2013 prezident republiky vydal legislatívny dekrét č. 13, ktorý sa zaoberá vymedzením
všeobecných pravidiel a základných úrovní výkonnosti pre identifikáciu a validáciu
neformálneho a informálneho vzdelávania a minimálnych štandardov služieb národného
systému osvedčovania spôsobilosti. V roku 2015 bola v rámci národného kvalifikačného rámca
integrovaná ministerským nariadením o vytvorení operačného rámca pre národné uznávanie
regionálnych kvalifikácií a súvisiacich kompetencií (QNQR - Quadro Nazionale delle
Qualificazioni Regionali).
Národný kvalifikačný rámec (NQF)
Taliansky NQF ešte nie je plne implementovaný. Je možné vyhľadávať v rôznych archívoch na
stránkach "Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni" (atlas práce a kvalifikácie) na adrese
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard/sito_demo/index.php.
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Rozdeľuje sa na štyri časti:
• Univerzita
• Stredná škola
• Odborné vzdelávanie a odborná príprava
• Národný rámec pre regionálne kvalifikácie
Najlepšie implementovaná časť je Národný rámec pre regionálne kvalifikácie.
Národný program overenia kompetencií pre dobrovoľníkov v štátnej službe pre mládež
Prvá konkrétna národná aplikácia nového rámca validácie uvedeného v dekréte o národnom
rámci pre regionálne kvalifikácie, ktorý bol prijatý v júni 2015, je Národný program overovania
kompetencií pre dobrovoľníkov v štátnej službe pre mládež.
Program bol spustený v roku 2015 a je zameraný na overenie kompetencií 5 666 dobrovoľníkov
zapojených do 1137 projektov v štátnej službe v 11 regiónoch v rámci programu pre mládež.

6.4

Súčasný stav v Slovinsku

Ústrednou organizáciou dobrovoľníctva v Slovinsku je slovinská filantropia, ktorá koordinuje
slovinskú sieť dobrovoľníckych organizácií, podporuje dobrovoľnícke organizácie pri vytváraní
a realizácii dobrovoľníckych programov a získavaní dobrovoľníkov. Služba pre mimovládne
organizácie na ministerstve verejnej správy systematicky monitoruje oblasť dobrovoľníctva.
Inštitút Movit vykonáva úlohy národnej agentúry v programoch EÚ v oblasti mládeže a udeľuje
akreditácie v oblasti EVS - Európska dobrovoľnícka služba. Rada mládeže Slovinska podporuje
dobrovoľníctvo medzi mladými ľuďmi organizovaním súťaže o najlepšieho dobrovoľníka od
roku 2002. Inštitút pre dobrovoľníctvo podporuje myšlienky mieru, sociálnej spravodlivosti,
trvalo udržateľného rozvoja, medzinárodnej spolupráce a solidarity prostredníctvom
dobrovoľníckej práce a dobrovoľníckych projektov. Toto je najlepšia adresa pre informácie
týkajúce sa dobrovoľníctva v zahraničí. Zákon o dobrovoľníctve, upravený v roku 2011,
systémovo upravuje oblasť dobrovoľníctva v Slovinsku a poskytuje základy pre
zaznamenávanie dobrovoľníckej práce a usmernenia pre prípravu osvedčenia pre
dobrovoľníkov.
Rodová štruktúra dobrovoľníkov v Slovinsku podľa najnovších údajov za rok 2016 ukázala, že
medzi dobrovoľníkmi dominujú ženy (171 507 alebo 55,82%). Najviac dobrovoľníkov pochádza
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z vekovej skupiny od 30 do 60 rokov (102 543 alebo 33,4%) a väčšina dobrovoľníckych hodín
bola venovaná sociálnej aktivite. Tieto pracovné hodiny sa realizovali najmä v spoločnostiach,
ktoré poskytujú sociálnu pomoc, poradenstvo a programy pre ľudí so zdravotným postihnutím,
ľudí so špeciálnymi potrebami alebo s menšinami. Druhý najväčší počet hodín dobrovoľníkov
sa vykonáva vo vzdelávacej oblasti. Väčšinou sú tieto hodiny vykonávané v ďalších školských
aktivitách, ktoré nie sú súčasťou učebných osnov alebo ako pomoc v rámci vzájomného učenia.
Niektoré z nich sú aj mimoškolské aktivity, ktoré sú uznané v súvislosti s dodatočnými
akreditačnými bodmi. Na treťom a štvrtom mieste sú hodiny v kultúrnych a športových
oblastiach. Táto dobrovoľnícka práca je spojená s organizáciami vo vidieckych oblastiach, kde
je väčšina obyvateľov členmi hasičských, kultúrnych a športových spoločností. Pracujú aj v
projektoch a programoch mimovládnych organizácií, kde nemajú dostatok finančných
prostriedkov na nové zamestnanie.
Strategické dokumenty ako Stratégia celoživotného vzdelávania v Slovinsku v roku 2007 a Biela
kniha 2011 poskytujú základ pre hodnotenie a uznávanie neformálneho a náhodného učenia
vo formálnom vzdelávaní. Problémy v praxi však vyplývajú z nedostatku vertikálnej kariérnej
orientácie vo vzdelávacom systéme a slabej integrácie medzi školským systémom a trhom
práce, čo bráni mladým ľuďom získať viac pracovných skúseností počas ich vzdelávacieho
obdobia. Vysoké školy v Slovinsku na účely validácie neformálnych a príležitostne získaných
zručností a vedomostí používajú rovnaký právny rámec nazvaný Pravidlá pre posudzovanie
vedomostí v odbornom a strednom odbornom vzdelávaní (Úradný vestník Slovinskej republiky
č. 79.) V praxi je však počas štúdií na strednej škole veľmi málo uznávaných nadobudnutých
zručností. Väčšina z nich zahŕňa prechod z prvého stupňa na strednú školu alebo s prechodom
na iný program alebo školu.
Oveľa viac procesov hodnotenia neformálnych vedomostí sa zaznamenáva v čase dospelosti.
Nefiks alebo neformálny index pomáha mladým ľuďom "preložiť" svoje zručnosti a vedomosti
do "jazyka zamestnávateľov". Ľubľanská univerzita tiež uznala Nefiks za vhodný nástroj na
implementáciu neformálne nadobudnutých vedomostí na fakultách, ale v praxi sa opäť
objavujú problémy. Pravidlá overovania sú príliš všeobecné a problémy prinášajú rôzne
interpretácie o tom, čo môže byť validované a schválené. Pri uznávaní neformálnych zručností
v oblasti ekonomiky spomínané osvedčenie "Moje skúsenosti" je príkladom najlepších
postupov. Zameriava sa na uznávanie pracovných skúseností získaných pri práci študentov. Od
septembra 2012 ju v Slovinsku využíva 135 000 mladých ľudí. 35% zamestnávateľov o to
požiadalo, keď hľadali kandidátov na študentskú prácu a neskôr na zamestnanie na plný
úväzok. Záznamové nástroje, ako napríklad už spomenutý Nefiks-neformálny index, certifikát
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"Moja skúsenosť" a Youthpass, sú dobre dostupné a rozšírené medzi mladými ľuďmi. Nemajú
však dostatočné formálne uznanie, čo znižuje ich užitočnú hodnotu vo vzťahu k
zamestnávateľom a vzdelávacím inštitúciám, dvom najbežnejším adresátom, ktorým by
uchádzači chceli preukázať schopnosti a skúsenosti získané prostredníctvom neformálneho
vzdelávania. Od roku 2007 pracovné skúsenosti získané mimo oblasti zamestnania (napr.:
pracovná zmluva alebo zmluva o autorstve alebo sprostredkovanie študentov) sa môže
zohľadniť pri práci vo verejnej správe. Potom je to rovnako dôležité ako pracovisko, na ktoré sa
uchádzač vzťahuje.

6.5

Súčasný stav na Slovensku

Na Slovensku existuje niekoľko iniciatív a viacero inštitúcií, ktoré pracujú na podpore
dobrovoľníckej práce a niekoľko z nich tiež identifikuje a potvrdzuje kompetencie alebo
zručnosti nadobudnuté v rámci dobrovoľníctva.
Napríklad na niektorých školách prijímajú dobrovoľníctvo ako súčasť praktickej časti štúdia. Iné
školy to zahŕňajú do svojich učebných osnov, a preto motivujú mladých ľudí, aby sa stali
dobrovoľníkmi - napríklad gymnázium Jura Hronca v Bratislave má predmet nazvaný CAS
(kreativita, pohyb, služba), kde v časti služba musia študenti vykonávať nejakú dobrovoľnícku
činnosť, ktorá by slúžila spoločnosti, a potom uvažujú o tom, akým spôsobom bola prospešná
pre nich a pre spoločnosť.
Existuje aj jedna iniciatíva, ktorá podporuje význam dobrovoľníctva a získaných zručností a robí
osvetu v širokej verejnosti. Organizácia IUVENTA vytvorila v roku 2013 "Deklaráciu o uznávaní
prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou". Ide o nástroj, ktorý podporuje
neformálne vzdelávanie a spája všetkých tých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie
má hrať dôležitú úlohu vo vzdelávaní mladej generácie. Bol to významný míľnik, keď boli
významní partneri priťahovaní k podpore neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Je to
dokument, v ktorom všetci presvedčení verejne a oficiálne vyhlásia svoju podporu
neformálnemu vzdelávaniu a ochotu spolupracovať.
Táto organizácia tiež realizuje projekt KomPrax (kompetencie pre prax), ktorý je súborom
vzdelávacích programov pre mladých ľudí, kde môžu získať nové zručnosti a kompetencie. Po
úspešnom absolvovaní tréningu je každý účastník uvedený v databáze dobrovoľníkov, kde je
zaznamenaná úroveň kompetencií, ktorú dosiahol vo výcviku. Účastníci sa môžu rozhodnúť,
komu sprístupnia tieto informácie a komu predložia získané kompetencie. Preto je to
jednoduchý nástroj pre zamestnávateľov a vzdelávacie inštitúcie, kde môžu skontrolovať
úroveň získaných kompetencií.
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Pokiaľ ide o celoštátnu iniciatívu, existuje pomerne nový projekt D-zručnosti pre zamestnanie,
kde sa vyvinul on-line nástroj, ktorý umožňuje dobrovoľníkom rozpoznať, opísať, preukázať a
overiť kompetencie nadobudnuté prostredníctvom dobrovoľníctva. V rámci tejto iniciatívy
dobrovoľníci hodnotia svoje získané zručnosti sami a dokazujú svoje sebahodnotenie
fotografiami, videami, dokumentmi a ďalšími výstupmi a výsledkami dobrovoľníctva. Vyplnený
formulár potom overí miestny koordinátor v organizácii, kde boli uvedené aktivity vykonané.
Získané kompetencie potom hodnotí Komisia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
ktorá vydáva osvedčenie s uvedenými kompetenciami. Existuje štruktúrovaná forma
obsahujúca 34 možných kompetencií, z ktorých dobrovoľník vyberá tie, ktoré sa vzťahujú na
jeho skúsenosti. Dobrovoľníkov koordinátor potom potvrdí tieto získané kompetencie a
univerzita vydá certifikát.

6.6

Súčasný stav v Českej Republike

V Českej republike existuje celoštátny portál Národná sústava kvalifikácií, ktorý poskytuje
prehľad národne uznaných odborných kvalifikácií v Českej republike, ktoré možno získať
validáciou neformálneho a informálneho vzdelávania. Podľa zákona nie je podstatné, či sa
určité zručnosti alebo vedomosti získali v škole, samoštúdiom alebo v praxi. Dôležité je, aké
skutočne máte kompetencie. Ak chcete získať kvalifikáciu mimo školy, musíte absolvovať
skúšku vedenú národným kvalifikačným systémom. Normy kvalifikácie a hodnotenia sú
vypracované pre každú z podkvalifikácií, aby mohli byť kandidáti preverení. Kandidáti na
kvalifikáciu sa môžu zaregistrovať u oprávnenej osoby, zložiť skúšku a získať národne platné
osvedčenie. Doterajšie podrobné informácie o kvalifikáciách sú k dispozícii na www.narodnikvalifikace.cz.
K dispozícii je tiež nástroj sebahodnotenia, ktorý môže dobrovoľníkov viesť procesom
zisťovania schopností, ktoré získali prostredníctvom aktivít s deťmi a mladými ľuďmi, ale aj ako
rozvíjať a ako "preložiť" získané kompetencie do jazyka potenciálnych zamestnávateľov.
Vyvinul sa aj český nástroj – Osobné kompetenčné portfólio. Cieľom tohto portfólia je
realizovať vedomosti, kompetencie, zručnosti, skúsenosti, vzdelávanie v oblasti voľného času
a neformálneho vzdelávania, prax, ako aj naučiť sa ho pomenovať a potom ho prezentovať
pedagógom a zamestnávateľom a tým zvýšiť hodnotu dobrovoľníka na trhu práce a zvýšiť
šance na úspech v živote.
Okrem toho existuje aplikácia pre sebahodnotenie, ktorá ponúka dobrovoľníkom príležitosť
sledovať svoj osobný rast a prekladať svoje skúsenosti z hľadiska mäkkých zručností. On-line
aplikácia IM-PROVE hodnotí kompetencie jednotlivých dobrovoľníkov. Pomáha dobrovoľníkom
38

v rôznych úlohách (účastníci projektu, vedúci pracovníci, manažéri, školitelia,
sprostredkovatelia ...) zaznamenávať kompetencie, ktoré rozvíjali počas rôznych
dobrovoľníckych aktivít (pracovné tábory, výmeny mládeže, školenia, národné projekty, EDS,
stáže...). Dobrovoľníci zaznamenávajú svoje dobrovoľnícke skúsenosti, potom sa ich skúsenosti
premenia na kompetencie a dobrovoľníci môžu vytvoriť plán pre svoj osobný rozvoj.
Existujú aj rôzne certifikáty, ktoré vydávajú organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi, ale väčšinou
obsahujú opisy pridelených prác a nie získané kompetencie.
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7.0 Poďakovania
Tím projektu ValCoVol by rád explicitne poďakoval nasledujúcim inštitúciám a osobám, ktoré
podporili identifikáciu osvedčených postupov a poskytli cenné informácie týkajúce sa
návrhov na budúci certifikačný 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 (Partner in the project “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 Azzariti, Marta Morea, Eliana Pellegrini, Marisa Gualzetti, ISFID Società
cooperativa
Tomáš Pešek, spoluautor publikácie "Krok za krokom smerom k uznaniu
neformálneho vzdelávania na Slovensku" a spoluautor "Deklarácie o uznávaní prínosu
neformálneho vzdelávania v práci s mládežou"
Matúš Jakub, CARDO – Slovenské národné dobrovoľnícke centrum
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8.0 Príloha: Príklady dobrej praxe
8.1

Dobrá prax z Slovenska

1. Kompetencie pre prax
Projekt KomPrax (Kompetencie pre prax) je súbor vzdelávacích programov pre mladých ľudí, v ktorých
môžu získať nové zručnosti a kompetencie. Po úspešnom absolvovaní tréningu sú všetci účastníci
zaradení do databázy dobrovoľníkov, kde je zaznamenaná úroveň kompetencií, ktorú dosiahli vo
výcviku. Účastníci budú môcť rozhodnúť, komu budú tieto informácie sprístupnené a komu budú
prezentovať získané kompetencie. Preto je to jednoduchý nástroj pre zamestnávateľov a vzdelávacie
inštitúcie, kde môžu skontrolovať úroveň získaných kompetencií uchádzačov. Read more in English
2. Declaration
Organizácia IUVENTA už uskutočnila mnoho školení pre mladých ľudí zameraných na získavanie
kompetencií prostredníctvom neformálneho vzdelávania, ale vnímajú ako veľmi dôležité, aby
verejnosť, potenciálni zamestnávatelia a inštitúcie vo formálnom vzdelávaní pochopili význam
neformálneho vzdelávania, ktoré je možné získať aj prostredníctvom dobrovoľníctva alebo školení. Z
tohto dôvodu vytvorili v roku 2013 "Deklaráciu o uznávaní a prínose neformálneho vzdelávania v práci
s mládežou".
Je to nástroj, ktorý podporuje neformálne vzdelávanie a spája všetkých tých, ktorí si uvedomujú, že
neformálne vzdelávanie má zohrávať dôležitú úlohu pri vzdelávaní mladej generácie. Bol významným
míľnikom, kedy sme k podpore neformálneho vzdelávania v práci s mládežou pritiahli dôležitých
partnerov. Read more in English
3. Vzdelávací program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Vzdelávací program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je program vedený na stredných
školách, kde študenti plánujú, organizujú a realizujú svoj osobnostný rozvoj v 4 oblastiach: talent,
šport, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Po úspešnom absolvovaní vzdelávacieho programu a
stanovených cieľov získajú účastníci certifikát potvrdzujúci nadobudnuté kompetencie. Tento
certifikát je uplatniteľný v prijímacom konaní na niektoré svetové univerzity, najmä tie z anglicky
hovoriacich krajín. Úspešné zvládnutie programu môže tiež zaujať budúceho zamestnávateľa, keďže
samotné osvedčenie je dôkazom poctivej práce mladého človeka na rozvoji vlastných kompetencií.
Read more in English
4. EUPA next
EUPA_NEXT sa zameriava na validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania a jeho spojenie s
formálnym vzdelávaním prostredníctvom formálneho akreditačného systému (ISO). Jeho cieľom je
vytvoriť metodológiu certifikácie neformálneho a informálneho vzdelávania neregulovaných profesií a
súčasne vypracovať osvedčenie EÚ pre administratívnych pracovníkov. Jedným z cieľov tejto štúdie je
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praktická príručka pre validáciu formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania pre
neregulované profesie. Read more in English
5. Reference for Volunteers
8 neziskových organizácií z Nemecka, Veľkej Británie, Českej republiky, Slovinska, Slovenska,
Rumunska, Malty a Bulharska, ktorí pracujú s dobrovoľníkmi, vytvorili vzdelávacie partnerstvo
Grundtvig "Referencie pre dobrovoľníkov". Partneri vytvorili európsky formát ako základ
profesionálneho referenčného listu pre dobrovoľníkov v mimovládnych organizáciách. Kľúčovým
produktom tohto partnerstva bolo európske usmernenie pre mimovládne organizácie, ktoré
spolupracujú s dobrovoľníkmi na tom, ako identifikovať a zdokumentovať zručnosti, know-how a
odborné znalosti svojich dobrovoľníkov spôsobom, ktorý chápu, uznávajú a oceňujú miestni, národní
a európski zamestnávatelia. Usmernenie je k dispozícii na webovej stránke projektu. Read more in
English
6. D-zručnosti
D-zručnosti je nástroj na overenie a certifikovanie kompetencií získaných prostredníctvom
dobrovoľníctva. Používa sa celoštátne a certifikácia prebieha na jednom mieste – na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Dobrovoľník vyplní online formulár, ktorý ponúka možné kompetencie,
ktoré možno získať prostredníctvom dobrovoľníctva. Následne miestny koordinátor dobrovoľníkov
schvaľuje tieto informácie a predkladá formulár na univerzitu, kde zasadá výbor, ktorý schvaľuje a
vydáva certifikáty 4 krát ročne. Read more in English
Táto zbierka projektov a iniciatív je prehľadom aktivít tohto typu v piatich európskych krajinách.
Prezrite si ju a nechajte sa inšpirovať.

8.2

Dobrá prax z Nemecka
7. Výskum: „od kompetencií k pracovným príležitostiam“ (Nemecko)

V Nemecku – podobne ako v ostatných európskych krajinách – prebieha diskusia o tom, ako lepšie
identifikovať a certifikovať praktické schopnosti podstatné pre pracovné zaradenie. Doteraz to boli
hlavne absolvované formálne vzdelávacie programy, ktoré otvárali príležitosti na trhu práce aj vo
vzdelávacom systéme. Hoci sú kompetencie získané informálne, teda priamo v práci alebo vo voľnom
čase, prípadne neformálne, teda v ďalšom vzdelávaní bez ukončenia formálnym certifikátom, často
podstatnejšie pre skutočnú kompetentnosť v danej práci, než formálne doložené vzdelanie, nehrali
tieto kompetencie doteraz tak dôležitú úlohu. Táto štúdia („Uznávanie neformálneho a informálneho
učenia v Nemecku“) je výstupom projektu Bertelsmannovej nadácie „Celoživotné vzdelávanie pre
všetkých“. Tento projekt má za cieľ ponúknuť vzdelávací systém prístupný aj ľuďom s nižšou
formálnou kvalifikáciou. Prečítajte si viac (v angličtine)
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8. Postupy hodnotenia pre uznávanie – neformálne a informálne získané kompetencie v
Nemecku – príručka pre konzultantov (Nemecko)
Táto príručka je návodom pre konzultantov vyškolených v používaní konkrétnych postupov
hodnotenia, ktorí chcú prostredníctvom týchto postupov pomôcť klientom, aby ich neformálne aj
informálne získané znalosti boli uznané ako kontinuálne zvyšovanie pracovných kompetencií. Je tiež
použiteľná ako sprievodný materiál ku školeniu konzultantov v týchto hodnotiacich postupoch.
Podporuje a doplňuje záber poradenstva a je súčasťou školiaceho konceptu. Príručka je výsledkom
práce projektu prenosu inovácií, ktorý adaptoval a testoval systém hodnotenia pre uznávanie
neformálne a informálne získaných pracovných kompetencií. Systém vyvinutý Švajčiarskou asociáciou
celoživotného vzdelávania (SVEB) bol úspešne použitý pre hodnotenie neformálne získaných
pracovných kompetencií v podmienkach nemeckého vzdelávacieho systému. Príručka je výstupom z
projektu „ConCert (Vývoj a prípravné opatrenia pre implementáciu systému hodnotenia pre
uznávanie a odporúčanie neformálnych aj informálne získaných kompetencií)“ Prečítajte si viac (v
angličtine)
9. Uznávanie neformálnych a informálnych schopností (Nemecko)
Táto správa pre radu BIBB bola pripravená pre subjekty zainteresované v príprave na povolanie ako
podpora pre diskusiu o včlenení výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania do Nemeckej
sústavy kvalifikácií pre celoživotné vzdelávanie (DQR). Stručne preto predstavuje základné myšlienky,
predstavy a pojmy, ktoré sa k uznávaniu neformálneho a informálneho učenia viažu. Hlavnými cieľmi
správy sú ujasnenie pojmov a základné vysvetlenie uznávania neformálneho aj informálneho učenia,
reflexia aktuálneho stavu národnej aj medzinárodnej debaty, odporučenia a postupy. Ďalšie ciele:
zdokumentovanie príkladov zo susedných krajín, podnety pre ďalšiu diskusiu v Nemecku, podpora
inovácií a podrobný analytický pohľad na najbližšie potrebné kroky. Prečítajte si viac (v angličtine)
10. Uznávanie profesionálnych schopností získaných informálne – sada materiálov (Nemecko)
Táto sada materiálov má za cieľ pomáhať (potenciálnym) pracovníkom v hľadaní zamestnania.
Získavanie kvalifikácií je formou spoločenského uznania, pretože zviditeľňuje a potvrdzuje
kompetencie. Práve o toto uznanie sa tento prístup snaží. Je možné, že neformálne či informálne
získané kompetencie automaticky nevedú k získaniu kvalifikácie. To sa napríklad stáva, keď sa pri
hodnotení kompetencií zistí, že v nich zostávajú medzery, ktoré vyžadujú doplnenie. Hlavným cieľom
uznávania výsledkov neformálneho a informálneho učenia je ale práve to, aby dotyčné osoby získavali
oficiálne kvalifikácie/certifikáty. Prečítajte si viac (v angličtine)
11. Effect VPL – Efektivita VPL (uznávanie už naučeného) programov pre inklúziu a mobilitu na
trhu práce – pohľad jednotlivcov aj zamestnávateľov (Nemecko)
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Projekt Erasmus+ „Efektivita VPL programov pre inklúziu a mobilitu na trhu práce – pohľad
jednotlivcov aj zamestnávateľov“ sa pokúša zhodnotiť efektivitu programov uznávania z hľadiska
toho, aké toto uznávanie už naučeného (VPL – Validation of Prior Learning) danému človeku prináša
výhody. Zameriava sa preto na otázky, či a ako tieto postupy a programy podporujú jedincov v
začlenení na pracovný trh, v zamestnateľnosti a ďalších možnostiach vzdelávania. Tento projekt má za
cieľ zefektívniť prax uznávania už naučeného v Dánsku, Nemecku, Poľsku a Turecku prostredníctvom
hodnotenia efektivity z biografickej perspektívy a tiež posudzovaním úlohy zamestnávateľov v tomto
procese. Projekt ponúkne aj prehľad vývoja VPL programov a prístupov počas doby trvania projektu.
Výsledky tohto prehľadu, empirické výskumy aj niekoľko firemných prípadových štúdií poslúži
pokračujúcej debate o VPL politike a bude podľa nich tiež vyvinutý sesterský vzdelávací modul pre
podporu profesionálov v obore VPL. Prečítajte si viac (v angličtine)
12. Destination eValidation (Nemecko)
Cieľom tohto projektu, financovaného z Erasmus+ v 2014-2015, bola vizualizácia, zdokumentovanie a
uznávanie kompetencií získaných v dobrovoľníckom sektore a vývoj online nástroja pre uznávanie
dobrovoľníckych kompetencií. Projekt Destination eValidation (DesTeVa) hľadal spôsob, ktorým by
bolo možné uznávať a potvrdzovať informálne učenie a skúsenosti dobrovoľníkov tak, aby danému
dobrovoľníkovi mohli pomôcť pri hľadaní zamestnania, či už ako nezamestnanej osobe, alebo ako
ekonomickému migrantovi do inej krajiny. Nástroj uznávania je dokončený a momentálne sa používa
na uznávanie a potvrdzovanie dobrovoľníckych schopností. Prečítajte si viac (v angličtine)
13. ValidVol – Certifikácia dobrovoľníkov (Nemecko)
Projekt ValidVol (Validation of Volunteers – certifikácia dobrovoľníkov) bol spustený v rokoch 20142015 pre uznávanie a akreditáciu učenia a rozvoja schopností jednotlivcov pracujúcich v
dobrovoľníckom sektore. Projekt bol financovaný z programu celoživotného vzdelávania v subprograme Gruntvig a bolo v ňom zapojených päť európskych partnerských štátov: Taliansko (UniTS),
Španielsko (Agora), Grécko (KMOP), Rakúsko (BFI) a Spojené Kráľovstvo (NWRC). Prispel k vytváraniu
systémov, modelov a konkrétnych postupov, ktoré potvrdzujú a jednoznačne identifikujú kľúčové
kompetencie získané skúsenosťou dobrovoľníctva. Cieľová skupina projektu pozostávala z
dobrovoľníkov seniorov (vek 50+) zapojených v dobrovoľníckych programoch, ktorí mali záujem
zvyšovať svoju zamestnateľnosť, pretože boli buď na dôchodku, málo zamestnaní alebo
nezamestnaní. Projekt skúmal dôležité skúsenosti neformálneho a informálneho učenia v rámci
dobrovoľníctva a motivoval dobrovoľníkov – seniorov k zapojeniu v aktivitách ďalšieho vzdelávania
dospelých, od ktorých sa očakáva podpora ich zamestnateľnosti. Hlavným cieľom projektu ValidVol
bolo vyvinúť systém pre uznávanie kľúčových kompetencií získaných seniormi počas dobrovoľníckej
praxe. Prečítajte si viac (v angličtine)
14. Uznávanie informálneho učenia v dobrovoľníckej praxi – vOlue (Nemecko)
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Cieľom tohto partnerstva Grundtvig_Learning v rámci programu celoživotného vzdelávania EU
(trvanie: 1.8.2009 – 31.7.2011) bolo zdieľanie pohľadov a možností uznávania informálneho učenia na
európskej úrovni a tiež etablovanie dobrovoľníckeho zapojenia ako priestoru vhodného pre procesy
neformálneho učenia. Ciele: (1) zvyšovanie povedomia o neformálnom učení v dobrovoľníckom
sektore, (2) podrobná kritická analýza exitujúcich metód a stratégií identifikácie a zviditeľňovania
rozvojovo-vzdelávacích stránok dobrovoľných aktivít a ich využívania pre profesijnú orientáciu, (3)
štruktúrovanie a kvalitatívny rozvoj procesov uznávania a overovania rozvojovo-vzdelávacích
dôsledkov dobrovoľníckej práce. Prečítajte si viac (v angličtine)
15. GRETA – Podklady pre vývoj medziodborového postupu uznávania kompetencií učiteľov vo
vzdelávaní dospelých v ďalšom vzdelávaní (Nemecko)
Lektori kurzov, prednášajúci, tréneri – skrátka učitelia – výrazne prispievajú kvalite a úspešnosti
programov celoživotného vzdelávania. Neexistuje ale zatiaľ všeobecná zhoda na tom, čo to vlastne
znamená byť schopný „učiť“ v oblasti vzdelávania dospelých. Profesionálnemu učeniu dospelých sa
navyše dostáva zatiaľ veľmi málo uznania. Výskum aj vývoj projektu GRETA sa zameriavajú na prípravu
podkladov pre vývoj medziodborového postupu uznávania kompetencií učiteľov vo vzdelávaní
dospelých a v ďalšom vzdelávaní. Toto je dôležitý krok na ceste k profesionalizácii tohto odvetvia
vzdelávania. Prečítajte si viac (v angličtine)

8.3

Dobrá prax z Rakúska
16. Certifikácia pre jednotlivcov vo verejných akreditovaných inštitúciách (Rakúsko)

Inštitúcie certifikácie pre verejnosť, akreditované Rakúskym spolkovým ministerstvom ekonomiky,
rodiny a mládeže, môžu overovať a certifikovať informálne učenie. Mnohé z týchto certifikácií sa viažu
k oblasti spojovacích technológií: zváranie, letovanie, tmelenie. Jednotlivci ale môžu získavať
certifikácie aj v oblastiach BOZP, manažmentu kvality, projektového, environmentálneho a
vzdelávacieho manažmentu. Prečítajte si viac (v angličtine)
17. Akadémia trvalého vzdelávania (Rakúsko)
Rakúska akadémia trvalého vzdelávania je partnerskou inštitúciou pre vzdelávanie dospelých v
Rakúsku, ktorá podľa určených štandardov overuje a certifikuje kompetencie lektorov. Vydáva tieto
certifikáty: „certifikovaný lektor dospelých“ (wba certifikát) a „lektor dospelých – absolvent“ (wba
diplom). Prečítajte si viac (v angličtine)
18. Rovnováha kompetencií (Rakúsko)
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KOMPAZ sa viaže k štandardom kvality spoločnosti CH-Q (Švajčiarsky kariérny kvalifikačný program) a
je základným pojmovým a systémovým ukotvením pre certifikáciu osôb na štyroch úrovniach.
Prečítajte si viac (v angličtine)
19. RIVER – Hodnotenie medzigeneračného dobrovoľníctva (Rakúsko)
Dobrovoľníctvo seniorov hrá v našej spoločnosti kľúčovú úlohu a zaslúži si zviditeľnenie a ocenenie!
Napriek tomu chýbajú spoľahlivé a presvedčivé metodológie hodnotenia a uznávania jeho dopadov a
výsledkov. Projekt RIVER sa zameriava na zviditeľňovanie rozvojových a učebných výsledkov
dobrovoľníctva seniorov, a to práve vytvorením špecifického systému vyhodnocovania kompetencií.
Tým chce zvyšovať motiváciu týchto dobrovoľníkov a aj ich pocit úspechu. Prečítajte si viac (v
angličtine)

8.4

Dobrá prax zo Slovinska
20. Učebný denník (Slovinsko)

Túto učebnú metódu vyvinulo Andragogické centrum v Slovinsku ako nový nástroj identifikácie a
vyhodnocovania znalostí, schopností a kompetencií jednotlivcov. Učebný denník možno definovať ako
dokument, ktorý obsahuje poznámky dotyčného o jednotlivých učebných aktivitách. Je tak nástrojom
formatívneho hodnotenia kompetencií a pomáha záujemcom získavať realistickú predstavu o
schopnostiach a aktuálnom „učebnom rozpoložení“. Prečítajte si viac (v angličtine)
21. Osobný profil založený na reflexívnych správach (Slovinsko)
Štruktúra a obsah tohto „osobného profilu“ sú podobné ako u „portfólia“. Dôležitým rozdielom je, že
osobný profil obsahuje účastníkove vlastné vyjadrenia o jeho kvalifikácii, založené na jeho osobnej
reflexii svojich vzdelávacích aktivít a úspechov. Preto môžeme definovať osobný profil ako nástroj pre
celkové vyhodnocovanie kompetencií jednotlivca. Ide o dokument, ktorý zachytáva vzdelávacie
výsledky jednotlivca v zmysle ich vlastného hodnotenia, či už pre účely zamestnávania, alebo pre
vzdelávanie samotné. Pri príprave osobných profilov je možné využiť profesionálnu podporu
poradcov. Prečítajte si viac (v angličtine)
22. Nástroj hodnotenia vlastných kompetencií: životopisná metóda (Slovinsko)
Jedná sa o systematické a chronologické zaznamenávanie vzdelávacej dráhy jednotlivca. Vzdelávací
životopis zhromažďuje a analyzuje rôzne spôsoby získavania znalostí a rozvoja kompetencií pri
rôznych životných okolnostiach. Táto metóda je veľmi účinná pri hľadaní skrytých schopností a
odporúča sa ju používať hlavne v počiatkoch evaluačného procesu – diagnóza či príprava CV.
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Prístupnými formátmi sú štruktúrovaná esej, vedený rozhovor, alebo, v ideálnom prípade, kombinácia
oboch. Použitie životopisnej metódy je obzvlášť vhodné pre situácie, kedy sa jednotlivci ocitajú v
úplne nových a nepredvídateľných situáciách, ako napríklad v novej práci, po prechode z verejného
do súkromného sektoru atď. Prečítajte si viac (v angličtine)
23. Dotazník pre hodnotenie kľúčovej kompetencie „schopnosť učiť sa“ (Slovinsko)
Tento dotazník slúži na rozpoznanie a vyhodnotenie kľúčovej kompetencie „schopnosť učiť sa“. Jedná
sa o sebahodnotiaci dotazník pre dospelých, ktorý pomáha nachádzať a vyhodnotiť rôzne druhy a
úrovne kompetencií v oblasti schopnosti učiť sa. Cieľom je zvýšovať sabepoznanie dospelých v
otázkach toho, ako sa majú učiť, aby boli vo svojich profesionálnych i osobných životoch úspešnejší.
Prečítajte si viac (v angličtine)
24. Elektronické portfólio (Slovinsko)
Elektronické portfólio (EP) je online aplikáciou vyvinutou Andragogickým centrom v Slovinsku na
rozpoznávanie a hodnotenie neformálneho vzdelávania. Je navrhnuté tak, aby v ňom bolo možné
predstaviť účastníka celistvo, s obsiahnutím všetkých aplikácií a vzdelávacích aktivít v jeho pracovnom
i osobnom živote. Môže obsahovať rôzne druhy dokumentov: doklady a hodnotenia kvalifikácie
vystavené inými (napr. učiteľmi, poradcami, zamestnávateľmi), vlastné reflexie vzdelávacích aktivít,
hlavne dosiahnutých vzdelávacích úspechov a účastníkových produktov, projektov a iných foriem
tvorivej práce. EP poskytuje priestor pre kreativitu a prezentáciu individuality účastníka. Prečítajte si
viac (v angličtine)
25. Model rozpoznávania a hodnotenia neformálnych znalostí v oblasti vzdelávania dospelých
(Slovinsko)
Slovinský model rozpoznávania a hodnotenia bol vyvinutý v rámci ACS projektu „gramotnosť a
uznávanie neformálneho učenia“, ktorý bol financovaný Európskym sociálnym fondom a slovinským
ministerstvom školstva, vedy a kultúry v rokoch 2011 až 2014. Tento projekt obsahoval 4 štádiá:
•
•
•
•

prijímanie kandidátov (informácie, motivácia, identifikačné účely)
identifikácia, dokumentácia, vyhodnocovanie, kontrola (s použitím odlišných nástrojov)
potvrdenie (portfóliá zložené z certifikátov, atď.)
uznávanie (certifikácia podľa národných systémov)

Model je založený na komparatívnej analýze podobných modelov v iných európskych krajinách
(Francúzsko, Holandsko, Nórsko) a obsahuje dve doplnkové služby: priebežné informovanie a
poradenstvo na všetkých úrovniach, ktoré sa obzvlášť dobre osvedčili pri menej vzdelaných dospelých.
Prečítajte si viac (v angličtine)
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26. Moja skúsenosť (Slovinsko)
Moje izkušenje/Moja skúsenosť je nástroj rozpoznávania a hodnotenia pracovných skúseností
študentov a stredoškolákov získaných brigádnickou prácou. Certifikát „Moje izkušenje“ obsahuje
minulé skúsenosti a získané kompetencie, a tým podporuje zvyšovanie zamestnateľnosti mladých
ľudí. Z iného pohľadu zase dáva zamestnávateľovi jednoduchý a dôveryhodný prehľad všetkých
pracovných skúseností žiaka/študenta počas štúdií. Mládežníci môžu používať „Moje izkušenje“
elektronicky ako druh digitálneho portfólia a certifikát potom exportovať do PDF formátu a vytlačiť.
Prečítajte si viac (v angličtine)
27. NEFKIS (Slovinsko)
NEFKIS je považovaný za jeden z najrelevantnejších systémov zaznamenávania informálnych znalostí v
Slovinsku. Zodpovedá trendom na európskej úrovni (Europass, Youthpass) aj národným pravidlám
uznávania informálnych znalostí. Je tiež dobre známy v zahraničí: napr. flámsky systém uznávania
neformálnych znalostí Oskar je založený na výsledkoch NEFKIS. Systém je priebežne vylepšovaný
podľa najnovších teórií aj podľa potrieb trhu práce. Prečítajte si viac (v angličtine)
28. Procedurálne pravidlá a kritériá uznávania informálne získaných znalostí a schopností
(Slovinsko)
Tento materiál obsahuje 11 z 24 článkov z dokumentu „Procedurálne pravidlá a kritériá uznávania
informálne získaných znalostí a schopností“, prijatého senátom Ľublanskej univerzity 29. mája 2007.
Poskytuje podrobný prehľad validačných procesov, ktoré používajú jednotlivé členské katedry tejto
univerzity na uznávanie kompetencií nadobúdaných študentmi pri školeniach a projektoch
neformálneho vzdelávania. Prečítajte si viac (v angličtine)
29. Youthpass (Slovinsko)
Youthpass je nástroj uznávania neformálneho a informálneho učenia. Je to tripartitný certifikát a
môže byť vydaný vo viacerých jazykoch. Je dostupný pre projekty financované z Erasmus+: programy
Mládež v akcii (2014-2020) a Mládež v akcii (2007-2013). Je súčasťou stratégie Európskej komisie na
podporu uznávania neformálneho učenia. Youthpass podporuje vlastnú reflexiu výsledkov aj procesu
neformálneho učenia u jednotlivca. Podporuje tiež zamestnateľnosť mladých ľudí a pracovníkov s
mládežou tak, že zvyšuje ich povedomie o vlastných kompetenciách a schopnosť ich prezentovať a
tiež tak, že osvojenie kľúčových kompetencií potvrdzuje certifikátom. Prečítajte si viac (v angličtine)
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8.5

Dobrá prax z Českej Republiky
30. Kľúče pre život (Česká Republika)

Táto sada sebahodnotiacich nástrojov sprevádza procesom hľadania kompetencií získaných pri
aktivitách s deťmi a mládežou (či už v roli aktívneho účastníka, alebo v roli zamestnanca organizácie).
Pomáha tiež v ich ďalšom rozvoji a v „preklade“ týchto získaných kompetencií do „jazyka“
potenciálnych zamestnávateľov. Prečítajte si viac (v angličtine)
31. Aplikácia IM-PROVE (Česká Republika)
Tento medzinárodný projekt „Upgrade Yourself – Vylepšuj sám seba“ bol zameraný na vytvorenie
online aplikácie na báze vzdelávacieho denníku, ktorá by dobrovoľníkom ponúkala možnosť sledovať
vlastný osobný rast a ich skúsenosti prekladala do reči soft skills – osobnostných zručností. Aplikácia
IM-PROVE hodnotí kompetencie jednotlivých dobrovoľníkov. Pomáha dobrovoľníkom vo vlastnej
reflexii kompetencií, ktoré získali pri rôznych dobrovoľníckych aktivitách (dobrovoľnícke tábory,
mládežnícke výmeny, školenia, národné projekty, EDS, stáže, …) v rôznych rolách (účastník projektu,
vedúci projektu, manažér, školiteľ, facilitátor, …). Dobrovoľníci zaznamenávajú svoje dobrovoľnícke
skúsenosti, tie sú potom prevedené na kompetencie a dobrovoľník si môže vytvárať osobný rozvojový
plán. Prečítajte si viac (v angličtine)

8.6

Dobrá prax z Talianska
32. Certifikácia kompetencií: zmysel a smerovanie v dobrovoľníctve (Taliansko)

Toto je článok z pera Alessie Zanotti z Postgraduálnej školy budovania ľudského kapitálu a pracovných
vzťahov ADAPT Univerzity v Bergame, Sú v ňom zhrnuté príležitosti aj obtiaže certifikovania
kompetencií získaných pri dobrovoľníctve. Prečítajte si viac – prvý článok dokumentu (v angličtine)
33. Rozpoznanie a uznanie kompetencií získaných pri dobrovoľníctve (Taliansko)
Ako súčasť dokumentu „Rozpoznanie a uznanie kompetencií získaných pri dobrovoľníctve: dobrá prax
v Taliansku“ popisuje kapitola 15 5.1 niektoré z najlepších praktických príkladov rozpoznávania a
uznávania kompetencií v talianskom dobrovoľníckom sektore a v oblastiach neformálneho a
informálneho vzdelávania. Prečítajte si viac – druhý článok dokumentu (v angličtine)
34. EVVIVA – Skúsenosti a hodnota dobrovoľníckej práce: zhodnotenie rozvojových a
vzdelávacích výsledkov (Taliansko)
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Ciessevi, centrum dobrovoľníckych služieb v Miláne, spustilo výskumnú iniciatívu „EVVIVA –
Skúsenosti a hodnota dobrovoľníckej práce: zhodnotenie rozvojových a vzdelávacích výsledkov“. Jej
cieľom je preskúmať praktiky a nástroje, ktoré rôzne organizácie v Miláne a jeho kraji používajú pre
zhodnocovanie vzdelávacích stratégií v kontexte dobrovoľníctva a propagovať medzi týmito
organizáciami ďalšie nástroje rozpoznávania a zaznamenávania kompetencií, ktoré si dobrovoľníci
osvojujú. Na nižšie uvedenom odkaze nájdete viac informácií k tejto téme, európske smernice a ďalšie
užitočné odkazy. Prečítajte si viac – tretí článok dokumentu (v angličtine)
35. Dobrovoľná práca v životopise (Taliansko)
Tento článok sumarizuje, prečo by organizácie mali investovať čas, energiu a zdroje do uznávania
kompetencií svojich dobrovoľníkov. Prečítajte si viac – štvrtý článok dokumentu (v angličtine)
36. Skúsenosti s uznávaním neformálneho a informálneho vzdelávania (Taliansko)
Tento článok obsahuje špecifické odporúčania z praxe ohľadne kompetencií, ich rozvoja, hodnotenia a
certifikácie. Prečítajte si viac – piaty článok dokumentu (v angličtine)
37. VA.LI.CO Uznávanie Zošitu kompetencií (Taliansko)
Tento článok pojednáva o užitočných mechanizmoch podpory a nástrojoch pri tvorbe a implementácii
postupov uznávania odborností na základe skúseností. Prečítajte si viac – šiesty článok dokumentu (v
angličtine)
38. Príručka k metodológii zbierania a hodnotenia kompetencií (Taliansko)
Táto príručka popisuje jednotlivé kroky užitočného spôsobu hodnotenia pre koordinátorov služieb.
Prečítajte si viac – siedmy článok dokumentu (v angličtine)
39. Príručka pre hodnotenie kompetencií založených na skúsenostiach (Taliansko)
Táto príručka je pokusom metodologicky integrovať a „previesť na spoločného menovateľa“ jednak
odporúčania Európskej komisie a Cedefop, a jednak aj mnohé talianske skúsenosti s uznávaním
učenia skúsenosťou tak, aby bol zjednotený jazyk aj metodologický prístup. Prečítajte si viac – ôsmy
článok dokumentu (v angličtine)
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9.0 Ďalšie zdroje
V nemčine:
•

•

•
•
•

Stručný úvod do neformálneho a informálneho vzdelávania je uvedený na domovskej
stránke Národnej agentúry pre vzdelávanie pre Európu na Spolkovom inštitúte pre
odborné vzdelávanie a prípravu; viď https://www.na-bibb.de/themen/validierungvon-kompetenzen/ (iba v nemčine)
Päť dobrých postupov pre neformálne a informálne vzdelávanie, ktoré dopĺňajú
osvedčené postupy uvedené v tejto zbierke: https://www.nabibb.de/themen/validierung-von-kompetenzen/good-practice/
“Kompetenzen anerkennen”, Reihe BWP – Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis,
6/2017
Nemecký spolkový inštitút odborného vzdelávania a prípravy ponúka širokú škálu
publikácií: 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 taliančine:
•

Va. Li. je internetová stránka INAPP venovaná overovaniu zručností. Školiaca brožúra
so širokou zbierkou osvedčených postupov::
http://librettocompetenze.isfol.it/validazione-delle-competenze.html

•

Európsky sociálny fond: "Validácia zručností nadobudnutých zo skúseností: prístupy a
postupy v Taliansku a Európe", aktualizované vydanie 2013, ISFOL:
http://librettocompetenze.isfol.it/materiali/Validazione-competenze-da-esperienzaapprocci-pratiche-in-Italia-in-Europa.pdf

•

CSVnet - Združenie stredísk dobrovoľníckej služby. Komplexný prehľad činností v
kontexte dobrovoľníctva vrátane osvedčených postupov pri overovaní kompetencií:
http://www.csvnet.it/
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V slovinčine:
•

Žnidaršič, H. et al. (2012): Zabezpečenie kvality uznávania neformálneho a
informálneho poznania. Ľubľana (online publikácia). K dispozícii tu:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Zagotavljanjekakovosti_5.pdf

•

PIN Praxis a informačná sieť: Uznanie informálneho a neformálneho vzdelávania;
Usmernenia a materiály pre zástupcov odborov v podnikoch (online publikácia). K
dispozícii na: http://www.konfederacija-sjs.si/smernice_pp/media/1.pdf

•

Andragogické centrum Slovinska (2011): Profesionálny základ pre systematické
vzdelávanie hodnotenia a uznávania neformálnych a inventárnych poznatkov
získaných v oblasti vzdelávania dospelých. Ľubľana (online správa). K dispozícii tu:
http://arhiv.acs.si/porocila/Strokovne_podlage_za_sistemsko_urejanje_vrednotenja.
pdf

V slovenčine:
•

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

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

•

http://www.civcil.eu/

•

http://references-for-volunteers.eu/index.php?article_id=1
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10.0 Partnerstvo ValCoVol
Kultur und Arbeit e.V. , Bad Mergentheim – Berlin / Nemecko
www.kultur-und-arbeit.de
E-C-C Verein für interdisziplinäre Bildung und Beratung, Würnitz / Rakúsko
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 / Taliansko
http://www.libereta-fvg.it
Kontakt: PhDr. Jana Buteková, office@qualed.net, www.valcovol.eu

Číslo projektu 2016-1-DE02-KA202-003260
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne
názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
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