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Úvod 
Národný projekt PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s 

mládežou realizovala IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v termíne 03/2013 až 10/2015 a bol 

spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. 

Projekt bol zameraný na rozvoj praktických zručností v oblasti práce s mládežou tak u pracovníkov 

s mládežou ako aj u mládežníckych vedúcich a prispel k systematickej zmene a inováciám v oblasti 

práce s mládežou a neformálneho vzdelávania.  

Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu práce s mládežou v záujmových aktivitách a zabezpečiť tak rozvoj 

praktických zručností; zabezpečiť priestor pre mládežníckych vedúcich pre aktívne zapojenie sa do 

prípravy a realizácie záujmových aktivít a zabezpečiť prenos know-how od pracovníkov s mládežou k 

mládežníckym vedúcim. 

Projekt PRAKTIK bol realizovaný vo všetkých krajoch Slovenska (s výnimkou BSK). 

 

Východisková situácia 
Počas prechádzajúcich aktivít organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v oblasti 

neformálneho vzdelávania v práci s mládežou boli identifikované potreby cieľových skupín a aktuálne 

témy v oblasti práce s mládežou, ktoré viedli k vzniku národného projektu a mali tak vplyv aj na 

štruktúru jednotlivých aktivít.  

Na národnej ale i európskej úrovni sú definované kľúčové témy pre vzdelávanie mladých, ako sú 

napríklad environmentálna výchova, výchova k aktívnemu občianstvu či globálne vzdelávanie. Úlohou 

národného projektu PRAKTIK (ďalej ako NP PRAKTIK) bolo sprostredkovať dané témy mladým a cez ne 

zvyšovať ich kompetencie. V oblasti voľnočasových podujatí bola identifikovaná potreba priniesť do 

práce pracovníkov s mládežou (ako profesionálnych, tak dobrovoľných) nové aktivity  a inšpirácie. Na 

obe tieto potreby projekt reagoval vytvorením vzdelávacích programov, ktoré reflektovali aktuálne 

témy.  

Ďalšie zistenie indikovalo, že máme na Slovensku skúsených pracovníkov s mládežou, no v súčasnosti 

nefunguje prenos ich skúseností na mladších kolegov. V rámci vstupného vzdelávacieho programu pre 

pracovníkov s mládežou boli práve z tohto dôvodu zaradené témy súvisiace s vedením dobrovoľníka, 

pričom v nadväzujúcich vzdelávaniach sa kládol dôraz na praktické využívanie rôznych foriem vedenia.  

V neposlednom rade vnímame skutočnosť, že práca s mládežou v centrách voľného času pokrýva 

široké spektrum potrieb mladých ľudí, avšak stále nevyužíva naplno potenciál rozvoja kľúčových 

kompetencií mládeže cez záujmové vzdelávanie. Ako súčasť vzdelávaní pre pracovníkov s mládežou 

a mládežníckych vedúcich boli práve z tohto dôvodu zaradené aj témy ako sú definícia vzdelávacích 

cieľov a rozvoj kompetencií mladých ľudí. Neodmysliteľnou zložkou tejto problematiky je aj poznanie 

potrieb mládeže a nastavenie vzdelávania alebo aktivity tak, aby tieto potreby reflektovala. Všetky 

témy boli súčasťou vzdelávaní a absolventi ich mali možnosť zažiť v prostredí neformálneho 

vzdelávania a zážitkového učenia.   

 

  



 Národný projekt Praktik – Praktické zručnosti cez neformálne 
vzdelávanie v práci s mládežou 

IUVENTA, Kancelária národného projektu Praktik, Karloveská 64,  842 58  Bratislava 4 

 

2 
 

Ciele a štruktúra NP PRAKTIK 
Na základe východiskovej situácie a definovaných potrieb boli zadefinované ciele Národného projektu 

PRAKTIK: 

 Cieľ 1: zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód 

zážitkového učenia 

 Cieľ 2: zvyšovanie kvality a inovovanie obsahu ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou a 

mládežníckych vedúcich (aktívnych v oblasti záujmových činností) 

 Cieľ 3: zvyšovanie a inovovanie kvality a obsahu ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou 

a mládežníckych vedúcich aktívnych v oblastiach záujmových činností s dôrazom na 

rozvoj kľúčových kompetencií mládeže 

 

Projekt PRAKTIK z pohľadu riadenia delíme na dve línie, a to na hlavné aktivity a podporné aktivity. 

Hlavné aktivity boli rozdelené do 3 línií: 

 AKTIVITA 1 - Vytvorenie siete tematických centier mládeže, ktoré poskytovali odbornú pomoc 

a poradenstvo pracovníkom s mládežou a taktiež širokej verejnosti. 

 AKTIVITA 2 - Vzdelávanie pracovníkov s mládežou (PsM) a mládežníckych vedúcich (MlV) v 

oblasti podpory a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania. 

 AKTIVITA 3 - Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych 

metód zážitkového učenia. 

Podporné aktivity predstavovali: 

 Riadenie projektu 

 Propagáciu a publicitu 

 Administratívnu podporu 

 Informačno-komunikačné technológie 

 Financie a účtovníctvo 

 Monitorovanie a hodnotenie 

 

V rámci Národného projektu PRAKTIK pôsobilo v regiónoch 35 interných zamestnancov, ktorí 

zabezpečovali realizáciu projektu na regionálnej úrovni. 

 

Cieľové skupiny NP PRAKTIK 
Národný projekt PRAKTIK sa zameriaval na spoluprácu s viacerými skupinami. Primárnou cieľovou 

skupinou (definovanou podľa Zákona 282/2008 Z.z.) boli pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci. 

Sekundárna cieľová skupina projektu bola mládež (najmä 7-24 rokov), ktorú chápeme ako účastníkov 

zážitkových programov, ktorí získali nové zručnosti a kompetencie. 

Pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich, teda pre osoby (a tým pádom sprostredkovane 

aj organizácie), ktoré sa venujú mládeži a vytvárajú alternatívy na trávenie voľného času mládeže, boli 

určené jednotlivé vzdelávania. Podľa zákona je pracovník s mládežou (PsM) osoba nad 18 rokov, ktorá 

vykonáva prácu s mládežou na základe pracovno-právneho vzťahu s inštitúciou, ktorá pripravuje a 
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realizuje aktivity a podujatia pre deti a mládež. Cieľ vzdelávacieho programu pre PsM bol  zameraný na 

získanie zručností v oblasti vedenia dobrovoľníka. 

Mládežnícky vedúci (MlV) je definovaný ako osoba nad 18 rokov, ktorá vykonáva prácu s mládežou 

dobrovoľne, riadi a organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie. Cieľom 

programu pre MlV bolo získanie organizačných zručností pre prácu s deťmi a mládežou a pre prípravu 

aktivít s deťmi a mládežou (krátkodobých aj dlhodobých). 

Ďalšou skupinou, s ktorou sme v rámci projektu spolupracovali boli školy, ktorým sme prostredníctvom 

krátkodobých a dlhodobých podujatí poskytli možnosť zapojiť ich žiakov a študentov do aktivít 

projektu.  

V neposlednom rade vnímame ako cieľovú skupinu tzv. dôležitých dospelých, teda zástupcov štátnej 

a verejnej správy, zástupcov samospráv či vysokého školstva. Túto cieľovú skupinu tvorili zástupcovia 

inštitúcií zodpovedných za napĺňanie mládežníckej politiky a práce s mládežou ako takej. 

 

Aktivita 1 

Cieľom aktivity bolo v priebehu 30 mesiacov vytvoriť sieť tematických centier mládeže, špecificky 

orientovaných na vytvorenie, rozvoj a hodnotenie praktických programov výchovy a vzdelávania 

zážitkom (ďalej len zážitkových programov) pre pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich. 

V rámci Aktivity 1 bola vytvorená sieť siedmich tematických centier mládeže, ktorá bola zabezpečená 

profesionálnymi personálnymi kapacitami (3 regionálni odborní riešitelia a 2 odborníci na vzdelávanie). 

Aktivita 1 vytvorila organizačné, odborné a obsahové zázemie pre ďalšie aktivity projektu na 

dosiahnutie konečného cieľa, ktorým bola podpora profesionality pracovníkov s mládežou a zvýšenie 

záujmu mládeže o učenie sa zážitkom.   

Tematické centrá mládeže boli špecializované na prioritné témy v oblasti vzdelávania a výchovy 

mládeže, koordinovali tvorbu zážitkových programov, metodicky usmerňovali inštitúcie aktívne v 

oblasti práce s mládežou pri ich využívaní v praxi. Každá prioritná oblasť bola spracovaná do jedného 

zážitkového vzdelávacieho programu, ktorý bol akreditovaný podľa Zákona o podpore práce s 

mládežou č. 282/2008. Programy boli vytvorené skupinou expertov v uvedených prioritných 

oblastiach: 

 Podpora zdravého životného štýlu 

 Podpora praktického využívania IKT 

 Rozvoj praktických zručností pri práci s drobnými materiálmi 

 Vyhľadávanie a podpora práce s talentovanou mládežou 

 Podpora a rozvoj zážitkových aktivít v environmentálnej výchove 

 Podpora a rozvoj výchovy k občianstvu a multikulturalite 

 Podpora a rozvoj globálneho vzdelávania 

Aktivity regionálnych odborných riešiteľov sa orientovali na zástupcov štátnej správy, regionálnej aj 

lokálnej samosprávy či organizácie zastrešujúce prácu s mládežou na regionálnej úrovni, tzn.  Na 

dôležitých dospelých, osoby a inštitúcie, ktoré majú vo svojej právomoci a agende problematiku 

mládeže. Medzi ďalšie aktivity radíme aj informačné dni, pre ktoré boli cieľovou skupinou mladí ľudia, 

ktorí tak získali informácie o aktuálnych možnostiach zapojenia sa. 
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Počas realizácie projektu sa uskutočnili podujatia Dni otvorených dverí a v záverečnej fáze projektu 

Raňajky s novinármi (tlačové konferencie, kde boli odprezentované výstupy za jednotlivé regióny). 

V rámci Aktivity 1 vzniklo aj osem publikácií, ktoré sú dostupné na webovej stránke projektu. 

 

Aktivita 2 

Aktivita 2 mala za cieľ zvyšovať kvalitu a inovovať obsah ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou 

a mládežníckych vedúcich (aktívnych v oblasti záujmových činností) prostredníctvom realizácie 

vzdelávaní. Úlohou vzdelávaní bolo podporiť využívanie inovatívnych metód (napr. zážitkové učenie) 

a prístupov v práci s mládežou. 

Vzdelávacie programy boli vytvorené expertnými skupinami a prepájali expertízu jednotlivých členov 

s príkladmi dobrej praxe v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou na Slovensku aj 

v Európe.  

Zmyslom školení bolo naučiť pracovníkov s mládežou a mládežníckych vedúcich ako pripraviť, 

zrealizovať a vyhodnotiť  aktivity pre mládež v regionálnych témach a ako odovzdávať svoje skúsenosti 

z práce s mládežou novým kolegom. Úspešným absolventom boli získané kompetencie potvrdené 

vydaním osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávania v oblasti špecializovaných činností v 

práci s mládežou (podľa Zákona 282/2008 Z.z.). 

Činnosti súvisiace s Aktivitou 2 zabezpečoval odborný riešiteľ aktivity, sedem regionálnych odborných 

riešiteľov a samotné vzdelávanie metodicky zastrešilo 14 odborníkov na vzdelávanie.  

Vzdelávania 

V rámci Národného projektu PRAKTIK boli realizované dva typy vzdelávacích programov, a to vstupný 

a tematický (viď schému 1).  

 

Schéma 1: Systém vzdelávania NP PRAKTIK 
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Vstupný vzdelávací program Štartér bol samostatne pripravený 

pre pracovníkov s mládežou a samostatne pre mládežníckych 

vedúcich. Cieľom Štartéru pre mládežníckych vedúcich  bolo, 

aby účastníci porozumeli a boli schopní aplikovať organizačné 

zručnosti pri práci s deťmi a mládežou pri organizovaní 

zážitkových aktivít a podporiť využívanie inovatívnych metód 

a prístupov v práci s deťmi mládežou. Štartér pre pracovníkov 

s mládežou sa orientoval  na nadobudnutie a overenie 

mentorských a koučingových zručnosti pri práci s deťmi 

a mládežou, ktoré sú základom pre odovzdávanie skúseností.  

Tematický vzdelávací program bol spracovaný samostatne pre každú regionálnu tému, čo znamená 7 

akreditovaných vzdelávacích programov (pozri Aktivita 1), ktoré boli k dispozícii pre absolventov oboch 

typov vzdelávaní Štartér a poskytovali tak široké spektrum vzdelávacích tém.  

Tematický vzdelávací program sa skladal z dvoch častí, a to z teoreticko-praktickej prípravy Rabaka 

a zážitkového tábora Zaži-to. Počas vzdelávania Rabaka sa účastníci venovali témam ako sú práca 

s motiváciou, práca so skupinou, práca s rizikom, bezpečnosť a podobne. Kompetencie (vedomosti, 

zručnosti a postoje) nadobudnuté počas vzdelávaní Rabaka si následne pracovníci s mládežou 

a mládežnícki vedúci overili v praxi na zážitkových táboroch, ktorých sa zúčastňovalo priemerne  60 

detí.  

V priebehu trvania projektu vstúpilo do vzdelávania Štartér pre pracovníkov s mládežou 250 

účastníkov, do vzdelávania Štartér pre mládežníckych vedúcich sa zapojilo 245 osôb a do tematických 

vzdelávacích programov pokračovalo 394 osôb.  

 

Tab.1: Prehľad počtu vzdelávaní a účastníkov (delenie podľa kraja). 

AKVITIA 2 

Kraj 

Štartér pre PsM Štartér pre MlV Tematické vzdelávanie 

počet počet počet 

vzdelávaní účastníkov vzdelávaní účastníkov vzdelávaní účastníkov 

KE 6 36 5 36 6 66 

PO  6 36 6 36 6 64 

ZA 5 36 5 30 5 48 

TN 6 36 6 36 6 68 

TT 6 35 6 36 3 34 

NR 6 35 6 35 5 44 

BB 6 36 6 36 6 70 

SPOLU 41 250 40 245 37 394 
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Aktivita 3 

Cieľom aktivity bolo zabezpečiť realizáciu krátkodobých a dlhodobých podujatí, ktoré slúžili ako 

priestor na praktické overenie nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov mládežníckych 

vedúcich a pracovníkov s mládežou. Zároveň, jednou z úloh Aktivity 3 bolo vytváranie priestoru na 

prienik formálneho a neformálneho vzdelávania práve prostredníctvom podujatí. 

Krátkodobé podujatia Štartér sa konali na dopravných ihriskách 

a  jedného podujatia sa priemerne zúčastnilo 20 detí, ktoré mali 

možnosť zažiť dopravnú výchovu novou formou. Mládežnícki vedúci 

počas vzdelávania pripravili pre deti približne 4 hodinový program 

zameraný na témy dopravnej výchovy a inovatívnymi aktivitami 

previedli deti touto tematikou. Počas realizácie projektu sa uskutočnilo 

40 krátkodobých podujatí Štartér, ktorých sa zúčastnilo 852 detí. 

 

Dlhodobé podujatia, zážitkové tábory Zaži-to v trvaní 5 dní pripravovali pracovníci s mládežou 

a mládežnícki vedúci pod vedením odborníkov na vzdelávanie. Tábor Zaži-to bol súčasťou praktického 

overenia v rámci tematických vzdelávacích programov. Pracovníci s mládežou a mládežnícki vedúci 

v rámci Zaži-to zabezpečili program pre priemerne 60 mladých 

ľudí vo veku od 7 do 24 rokov. Zážitkové tábory boli tematicky 

zamerané podľa regionálnej témy a rovnako ako na Štartéroch 

bol program vytvorený zo zážitkových aktivít, ktoré prinášajú 

nový pohľad na spracovanie jednotlivých tém. Počas trvania 

projektu sa zrealizovalo 37 dlhodobých podujatí Zaži-to, ktorých 

sa zúčastnilo 2 400 detí. 

 

Tab.2: Prehľad počtu podujatí a účastníkov (delenie podľa kraja). 

AKTIVITA 3 

Kraj 
Štartér Zaži-to 

počet 
podujatí 

počet 
účastníkov 

počet 
podujatí 

počet 
účastníkov 

KE 5 120 6 388 

PO  6 142 6 381 

ZA 5 98 5 331 

TN 6 123 6 390 

TT 6 121 3 191 

NR 6 127 5 341 

BB 6 121 6 378 

SPOLU 40 852 37 2400 

 

V realizačnej fáze projektu boli činnosti regionálnych odborných riešiteľov Aktivity 3 zamerané na 

oslovovanie a nábor účastníkov zo škôl a organizácií pracujúcich s mládežou a zabezpečenie 

potrebných výstupov a podkladov z podujatí. Počas tohto obdobia sme v rámci Aktivity 3 zabezpečovali 

účasť zdravotníckeho dozoru, účasť odborníka na vybranú tému a dozoru na tábore Zaži-to. 
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Ďalšou úlohou Aktivity 3 bolo vytvoriť metodické nástroje (videometodiky), ktoré sprostredkúvajú 
jednotlivé regionálne témy a témy, ktoré boli súčasťou vzdelávaní. Videometodiky spracované na 
regionálne témy (Envirozážitok , Praktik, In média, Aj nás sa to týka, Talent v akcii, Svet je rôznorodý, 
Profit) a na odborné témy (Typy vzdelávaní, Štýly učenia sa, Koncepcie a vzdelávacie ciele, Metódy 
a techniky) sú dostupné na stránke projektu v sekcii „Metodický portál/Videometodiky“. 
 
 

Záver 
Národný projekt PRAKTIK prispel k zvýšeniu kvality práce s mládežou v celoslovenskom meradle. 

Prostredníctvom krajských Tematických centier mládeže sa podarilo prepojiť subjekty aktívne v práci 

s mládežou, zástupcov samospráv, štátnej správy, tretieho sektora a vysokého školstva. Vzdelávania 

priniesli pracovníkom s mládežou inovatívne metódy a inšpirácie. Počas školení si v praxi vyskúšali 

pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť zážitkové tábory, zaujať a motivovať deti rôzneho veku a cielene ich 

naučiť niečo nové hravou formou. Ukázalo sa, že po návrate z tábora Zaži-to boli deti aktívnejšie, či už 

v škole alebo medzi kamarátmi. Projekt PRAKTIK bol jedinečný tým, že ovplyvnil široké spektrum ľudí, 

ktorých sa práca s mládežou bezprostredne dotýka.  

Aktivitami projektu sme podporili systém neformálneho vzdelávania mládeže; prispeli sme k zvýšeniu 

a inovácii ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou (PsM) a mládežníckych vedúcich (MlV) s 

prihliadnutím na špecifické požiadavky našej spoločnosti, špeciálne mladých ľudí a vytvorili sme  

podmienky na lepšie prepojenie medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním, a tým aj na zvýšenie 

záujmu mládeže o zážitkové učenie. 

 

 

 


