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Úvod
Európa dlhodobo bojuje s problémom klesajúceho záujmu najmä mladých ľudí o ďalšie
vzdelávanie a zároveň s vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí. Nízka vzdelanostná úroveň a nezamestnanosť mladých ľudí predstavujú celospoločenský problém s dlhodobým
negatívnym dopadom. Tieto skutočnosti sa ešte vo väčšej miere týkajú mladých ľudí so špecifickými potrebami, ktorí vo svojom živote musia čeliť rôznym prekážkam, ktoré im sťažujú
osobnostný rast a rozvoj.
Publikácia, ktorú držíte v rukách, vychádza z presvedčenia, že neformálne vzdelávanie mladých ľudí so špecifickými potrebami môže napomôcť pri riešení danej situácie. Neformálne
vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý môže mladým ľuďom pomôcť na ich ceste k ďalšiemu vzdelávaniu, či už v systéme formálneho vzdelávania alebo celoživotného vzdelávania,
a zároveň ponúka možnosť získať kompetencie pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.
Nájdete v nej odpovede na otázky súvisiace s potrebami, skúsenosťami a postojmi mladých ľudí so špecifickými potrebami v rámci neformálneho vzdelávania. Cieľom bolo taktiež
zhodnotiť kritické miesta a identifikovať návrhy na zmenu, doplnenie a zvýšenie dostupnosti podporných programov v oblasti neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí so špecifickými potrebami.
Publikácia vychádza z výskumu Neformálne vzdelávanie špecifických skupín mládeže na
Slovensku – potreby, príležitosti, skúsenosti a nadobudnuté kompetencie 1 realizovaného
v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý zabezpečuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Pre
potreby publikácie hovoríme o skupinách mládeže so špecifickými potrebami.
Realizáciu výskumu po odbornej stránke zabezpečili PhDr. Andrea Hagovská, PhDr. Ľubica
Vranková, Ing. Alexander Vengrin, Mgr. Drahomíra Polakovičová, PhD., Ing. Vladimír Záborský a PhDr. Eva Lešková.
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Kompletná správa z výskumu je zverejnená v Dataarchíve výskumu mládeže
http://www.iuventa.sk/sk/Vyskum-mladeze/Home.alej
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1. O čom hovoríme
Neformálne vzdelávanie
Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania nie je v súčasnosti predmetom záväznej komunitárnej právnej úpravy a patrí do právomoci členských štátov. Právna úprava tejto problematiky je teda v jednotlivých členských štátoch rôzna, prípadne úplne absentuje. Napriek
absencii záväznej komunitárnej úpravy sa uznávaniu výsledkov neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia venuje na európskej úrovni značná pozornosť.
O formuláciu vhodného prístupu k vzdelávaniu mladých ľudí sa snažia viaceré organizácie
a inštitúcie na všetkých úrovniach. V Európe je v tomto smere hlavným iniciátorom najmä
Európska komisia a Rada Európskej únie.
Podľa odporúčania Rady EÚ by mali byť do roku 2018 zriadené vo všetkých členských krajinách systémy validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia, ktoré by umožnili všetkým občanom overenie vedomostí a zručností, nezávisle od toho, ako ich nadobudli,
a zároveň by im umožnili získať plnú alebo čiastočnú kvalifikáciu. Tento systém vychádza
z európskeho kvalifikačného rámca a je naviazaný na celoživotné vzdelávanie.
Významnú úlohu v tejto oblasti zohráva aj Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop). Toto stredisko, založené v roku 1975, je európskou agentúrou, ktorá pomáha podporovať a rozvíjať odborné vzdelávanie a prípravu v Európskej únii (EÚ).
Na Slovensku má k uznaniu prínosu neformálneho vzdelávania prispieť aj iniciatíva realizovaná IUVENTOU, vo forme podpísania Deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho
vzdelávania v práci s mládežou2, ktorá vychádza zo Zákona o podpore práce s mládežou
,ktorý vymedzuje prácu s mládežou a vytvára podmienky pre akreditáciu programov neformálneho vzdelávanie pre mládež, ďalej zo Stratégie EÚ pre mládež3, ktorá v cieľoch uvádza
aj potrebu uznať ekonomický a spoločenský prínos práce s mládežou a Odporúčania Rady
Európskej únie o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa zo dňa
20. 12. 20124.
Mladí ľudia so špecifickými potrebami
Mladými ľuďmi so špecifickými potrebami myslíme tých mladých ľudí, ktorí majú v porovnaní so svojimi rovesníkmi sťažený alebo obmedzený prístup ku vzdelávaniu, informáciám,
mobilite, k plnej účasti (participácii) na živote spoločnosti a zamestnaniu sa.

2

Zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3

OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A
SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV: Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie
postavenia mládeže, Obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti
týkajúce sa mládeže, Brusel 27. 4. 2009.
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Odporúčania Rady Európskej únie o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa zo dňa 20. 12. 2012, 2012/C 398/01

5
Pre hodnotenie súčasného stavu v oblasti neformálneho vzdelávania mládeže so špecifickými potrebami (hodnotenie príležitostí a možností) a mladých ľudí vôbec je zaujímavé okrem
legislatívy a koncepčných materiálov identifikovať aktérov v oblasti neformálneho vzdelávania na Slovensku. Prehľad aktérov, ich súčasnú úlohu v systéme neformálneho vzdelávania a očakávania do budúcnosti uvádzame v nasledujúcej tabuľke.
Prehľad aktérov, ich súčasná úloha v systéme neformálneho vzdelávania
a očakávania do budúcnosti
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2. Vychádzame z výskumu
Cieľom realizovaného výskumu bolo zmapovanie situácie v oblasti neformálneho vzdelávania mladých ľudí so špecifickými potrebami na Slovensku, konkrétne ich potrieb, príležitostí, skúseností a nadobudnutých kompetencií. Výskumné zistenia mali prispieť k identifikovaniu vhodných nástrojov a foriem podpory neformálneho vzdelávania mladých ľudí so
špecifickými potrebami.
Výskum bol zameraný na tri hlavné skupiny mládeže so špecifickými potrebami:
a) sociálne znevýhodnení mladí ľudia z tzv. upadajúcich regiónov,
b) sociálne znevýhodnení mladí ľudia z tzv. mestských oblastí (väčšie mestá),
c) dlhodobo nezamestnaní mladí ľudia.
Ako metódy boli vo výskume využité dotazníky, interview, pozorovania a obsahová analýza
dokumentov.
Reprezentatívnu vzorku výskumu tvorilo v prvej fáze 1 061 mladých ľudí, najmä študentov
stredných a vysokých škôl vo veku 15 – 29 rokov. Vo vzorke sa zohľadnila štruktúra populácie
mladých ľudí z hľadiska veku, pohlavia, bydliska a navštevovanej školy a ostatné kritériá pre
výber (sociálne znevýhodnení, upadajúci región...).
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3. Čo sme zistili
Realizovaný výskum potvrdil predpoklad, že mladí ľudia so špecifickými potrebami si vo
veku od 15 do 29 rokov neuvedomujú dostatočne význam a hodnotu neformálneho vzdelávania pre svoj súčasný a budúci život. Tento fakt súvisí s celkovým povedomím o neformálnom vzdelávaní na Slovensku a absenciou uznávania výsledkov tohto vzdelávania.
Výsledky výskumu taktiež poukazujú na nedostatok informácií o možnostiach v rámci neformálneho vzdelávania, nedostatočnú dostupnosť (financie, vzdialenosť, informácie) pre
mladých ľudí so špecifickými potrebami a absenciu rôznych foriem.
Výsledky môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí – postoj mladých ľudí a ich názory na neformálne vzdelávanie, dostupnosť neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí so špecifickými
potrebami a možnosti rozvoja neformálneho vzdelávania mladých ľudí v kontexte celoživotného vzdelávania.
Aký je stav neformálneho vzdelávania špecifických skupín mládeže na Slovensku?
Povedomie o neformálnom vzdelávaní
Informovanosť o podporných programoch v oblasti neformálneho vzdelávania je vo všeobecnosti veľmi nízka u všetkých skupín mládeže. Viac ako polovica respondentov z radov
mládeže so špecifickými potrebami (53,70 %) uviedla, že na škole nedostala žiadnu informáciu o neformálnom vzdelávaní ako súčasti celoživotného, resp. ďalšieho vzdelávania,
a nemala predmet zaoberajúci sa kompetenciami v oblasti osobného rozvoja a ďalšieho
vzdelávania. Z výskumu vyplýva, že mladí ľudia uvažujúci o ďalšom vzdelávaní majú predovšetkým nedostatok finančných prostriedkov (93 %), ďalej nedostatok vhodných možností
(74 %) a na treťom mieste sa umiestnili nedostatočné kompetencie pre ďalšie vzdelávanie
(33 %). Pomerne vysoká časť respondentov (41 %) nedokázala posúdiť a identifikovať viac
ako dve formy neformálneho vzdelávania.
Významné rozdiely v chápaní neformálneho vzdelávania existujú aj u profesionálnych pracovníkov s mládežou a odborníkov v oblasti celoživotného vzdelávania. Celkové povedomie
o neformálnom vzdelávaní je na Slovensku aj u odbornej verejnosti veľmi slabé.
Bez iniciatív a projektov IUVENTY (Komprax, Praktik) a realizácie programu EÚ Mládež v akcii by sa na Slovensku o neformálnom vzdelávaní vôbec nehovorilo alebo len veľmi málo.
Výsledky týchto iniciatív sú však v širšom spoločenskom kontexte stále málo viditeľné. Ako
ukázala kontextová analýza v rámci prieskumu, neformálne vzdelávanie je najčastejšie spájané s manažérskym a firemným vzdelávaním alebo rekvalifikáciami.
Kľúčoví hráči
Na národnej úrovni sú hlavnými aktérmi okrem Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže aj samosprávne kraje a obce, ktorým
zo Zákona o podpore práce s mládežou vyplýva povinnosť vypracovať koncepciu rozvoja
práce s mládežou. Napriek tomu, že v rámci Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom
a mládeži na roky 2008 – 2013 sú jasne pomenované kľúčové oblasti vo vzťahu k mládeži
vrátane neformálneho vzdelávania a s prihliadnutím na mládež so špecifickými potrebami,
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miera implementácie je závislá na jednotlivých aktéroch.
Počas konzultácií a rozhovorov so zástupcami VÚC, miest a obcí sme dospeli k záveru, že regionálne a miestne samosprávy sa v nasledujúcom období nebudú „bez spoločenského“ tlaku venovať problematike neformálneho vzdelávania mladých ľudí, a teda ani špecifických
skupín mladých ľudí. V rámci svojich koncepčných dokumentov a postupov sú pripravení
možné aktivity vo svojej pôsobnosti len monitorovať a v prípade nových aktivít neziskového
sektoru ich podľa uváženia podporovať.
Väčšiu úlohu na miestnej a regionálnej úrovni by mohli zohrávať aj mládežnícke organizácie, aj keď respondenti vyjadrili nízku motiváciu organizovať sa na členskom princípe a skôr
sú naklonení využívaniu služieb alebo účasti na aktivitách organizácií bez registrácie. Z diskusií vyplynula preferencia individuálneho prístupu a slobody rozhodovať sa o príslušnosti
k nejakej skupine. Vhodnou možnosťou by bolo rozšírenie siete služieb Informačných centier mladých a ich propagácia na stránkach miest a VÚC v spolupráci s ostatnými aktérmi.
Jednotliví aktéri takisto zaostávajú v realizácií a hľadaní nových inovatívnych prístupov.
Prvé lastovičky
Okrem angažovanosti a reálnej účasti jednotlivých aktérov v oblasti neformálneho vzdelávania nie sú doriešené otázky financovania a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania. Súčasná legislatíva a realizované projekty nevytvárajú dostatočné možnosti na riešenie
týchto otázok. Tieto dva faktory významne ovplyvňujú motiváciu mládeže so špecifickými
potrebami k neformálnemu vzdelávaniu a vnímanie hodnoty vzdelania v ich živote.
K uznaniu prínosu neformálneho vzdelávania má v súčasnosti napomáhať akreditácia vzdelávacích programov, ktorá sa realizuje na základe Zákona o podpore práce s mládežou.
K zmene situácie by mala prispieť aj iniciatíva realizovaná IUVENTOU vo forme podpísania deklarácie o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Deklaráciu podpísali všetci relevantní aktéri ako zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy,
regionálnej a miestnej samosprávy, organizácií verejnej správy, mimovládnych organizácií
a zamestnávateľov.
Ďalším krokom k zmene je pripravovaná Stratégia štátnej politiky SR vo vzťahu k mládeži
na roky 2014 – 2020, ktorá reflektuje potreby mladých ľudí v rôznych oblastiach sumarizovaných v pripravovanej Správe o mládeži 2014 a nadväzuje na legislatívne materiály vrátane
Zákona o podpore práce s mládežou.
V rámci politického rámca pre spoluprácu v oblasti mládeže v EÚ, nadväzuje na Stratégiu EÚ
pre mládež – Investovanie a posilnenie postavenia mládeže prijatou Radou EÚ 27. 4. 20095.
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Oznámenie komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu
výboru a Výboru regiónov: Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže. Obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže.
Európska komisia, 2009, ďalej len „Stratégia EÚ pre mládež: Investovanie a posilnenie postavenia
mládeže“.
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Aké majú mladí ľudia so špecifickými potrebami skúsenosti
s neformálnym vzdelávaním?
Identifikácia skúseností s neformálnym vzdelávaním bola vo väčšine prípadov sťažená
problémom s pochopením samotného termínu neformálneho vzdelávania. Mladí ľudia vo
vekovej skupine 15 – 19 rokov si, s výnimkou záujmového vzdelávania, neuvedomujú skutočnosť, že sa vzdelávajú alebo sa vzdelávali aj mimo školy, a to, že sa naučili niečo mimo
školy, považujú za niečo čo „vedia mimochodom.“ Pri riešení konkrétnych úloh (pozorovanie) a skupinových diskusií sa preto venoval veľký priestor definícii a konkrétnym príkladom
v rámci neformálneho vzdelávania a až po dôkladnom objasnení boli respondenti schopní
sa k tejto problematike vyjadriť a odpovedať na otázky.
Lepšie na tom boli mladí ľudia, ktorí sa angažovali alebo angažujú v rámci neziskového sektoru, pretože získavajú spätnú väzbu zameranú na preukázané vedomosti, zručnosti a postoje, a to im pomáha vytvárať si obraz o svojich kompetenciách.
Aké kompetencie získavajú mladí ľudia zo špecifických skupín prostredníctvom
neformálneho vzdelávania?
Najčastejšie získanými kompetenciami boli kompetencie digitálnej gramotnosti a kompetencie v oblasti cudzích jazykov. U mladých ľudí, ktorí sú aktívni v občianskom a spoločenskom živote, to boli aj zručnosti komunikačné, prezentačné a organizačné. Iné zručnosti
uvádzali mladí ľudia zriedkavo.
Je dostatočná ponuka týchto vzdelávaní? Reaguje na potreby mládeže so špecifickými
potrebami?
Ponuku vzdelávania bez ohľadu na jeho formu považujú za nedostatočnú všetky skupiny
respondentov, a to nielen z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ale aj obsahu, tematického zamerania a formy programov neformálneho vzdelávania. Informácie o ponuke
získavajú zvyčajne cez internet alebo priamo od poskytovateľa vzdelávania (ako v prípade
projektu KomPrax) a to mladým ľuďom znemožňuje nielen sa dobre zorientovať, ale aj dlhodobo a strategicky si plánovať svoje vzdelávanie. V súčasnosti neexistuje na Slovensku
informačný zdroj, kde by mladí ľudia získali komplexný prehľad o možnostiach svojho ďalšieho vzdelávania.
Aké faktory súvisia s postojom týchto mladých ľudí k svojmu ďalšiemu rozvoju
a vzdelávaniu?
V hodnotovom systéme respondentov je vnímanie hodnoty ďalšieho vzdelania a osobného
rozvoja priemerné až nízke. Žiadnu hodnotu vyznačili najmä respondenti zo skupiny dlhodobo nezamestnaných a vo vekovej skupine 15 – 19 rokov, vysokú hodnotu uvádzali respondenti zo znevýhodnených vidieckych oblastí a vo veku nad 19 rokov a ženy.
Daný postoj úzko súvisí s nedostatkom informácií a skúseností s uznávaním ďalšieho vzdelávania na Slovensku a/alebo v EÚ. Respondenti so skúsenosťou na trhu práce uvádzajú aj
nízky záujem zamestnávateľov a personálnych agentúr o uznávanie výsledkov vzdelávania
vo všetkých systémoch.
Na druhej strane samotní respondenti majú problém pomenovať výsledky vlastného vzde-
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lávania a uvedomiť si reálnu hodnotu ďalšieho vzdelávania v osobnom a profesijnom živote.
V skupine najmä do 19 rokov absentuje uvedomenie si zodpovednosti za vlastné vzdelávanie, zodpovednosť je prenášaná na formálny systém vzdelávania a rodičov.
Postoj mladých ľudí je taktiež výrazne ovplyvnený postojom a záujmom spoločnosti o vzdelávanie všeobecne. Ich pasívne správanie je ovplyvnené aj nízkou dostupnosťou a možnosťami neformálne sa vzdelávať na miestnej úrovni. Napriek preferencii virtuálneho priestoru, mladí ľudia so špecifickými potrebami uprednostňujú vzdelávanie založené na osobnom
kontakte spojené s podpornými službami.
Ktoré formy vzdelávania sú atraktívne pre mladých ľudí so špeciálnymi potrebami?
Mladí ľudia za najatraktívnejšie formy vzdelávania uvádzajú formy, ktoré sú netradičné, inovatívne a odlišné od foriem a metód formálneho vzdelávania s možnosťou individualizovať
si obsah aj formu. Respondenti v skupinových diskusiách uvádzali nedostatok skúseností so
zážitkovým vzdelávaním a zároveň nedostatočnú pozornosť venovanú poskytovaniu spätnej väzby a hodnoteniu ich preukázaných vedomostí, zručností a postojov. U skupiny respondentov z vidieckych oblastí bola viditeľnejšia preferencia vzdelávania v skupine, pričom
respondenti vo veku od 15 do 19 rokov uprednostňujú skupinu rovesníkov. Mladí ľudia vo
veku od 24 do 29 rokov a mladí ľudia z mestských oblastí preferujú individuálne vzdelávanie
za podpory kouča alebo poradcu. Táto skupina mladých ľudí a skupina dlhodobo nezamestnaných vykázala aj väčšiu skúsenosť so zážitkovým učením sa.
Aké nástroje, prístupy a formy sa využívajú vo vzťahu k uznávaniu výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa u mládeže so špecifickými potrebami?
Respondenti bez ohľadu na príslušnosť k skupine mali minimálne informácie a skúsenosti
s nejakou formou overenia a uznania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa. Len 4 % respondentov vo vekovej skupine 15 – 19 rokov a 19 – 24 rokov uviedli nejakú skúsenosť s uznaním výsledkov neformálneho vzdelávania. Výnimku tvoria kompetencie
v oblasti cudzích jazykov alebo práce s IKT, a to prostredníctvom existujúcich certifikátov
alebo vydaných osvedčení na základe legislatívne overenej akreditácie. S inou formou overenia a uznania svojich kompetencií nemajú skúsenosť. Potrebu a absenciu systému overovania a uznávania kompetencií pociťujú najčastejšie v situácii, keď sa uchádzajú o pracovné
miesto a musia predložiť požadované doklady a v týchto dokumentoch uviesť informácie
o praxi, dosiahnutom vzdelaní, špecifických zručnostiach a záujmoch vrátane medzinárodne štandardizovaného a čoraz častejšie aj na Slovensku využívaného formuláru Europass.
Kto a akým spôsobom môže profitovať zo systematického a transparentného hodnotenia výsledkov neformálneho vzdelávania mládeže so špecifickými potrebami?
Hodnotenie a uznávanie výsledkov neformálneho vzdelávania je celoeurópskym trendom
a v súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti aj odpoveďou na vynárajúce sa výzvy.
Systém formálneho vzdelávania totiž nemá dostatočné kapacity na podporu získavania
praktických skúseností mimo vyučovania a rozvoj celej škály kompetencií. Neformálne
vzdelávanie pre mladých ľudí tak znamená príležitosť získavať a rozvíjať si práve tie kompetencie, ktorým v systéme formálneho vzdelávania nie je venovaný dostatočný priestor. Sú
to kompetencie najmä v oblasti mäkkých zručností, ktoré boli aj samotnými zamestnávateľmi identifikované ako nedostatočné, najmä u absolventov bez pracovnej skúsenosti. Na
druhej strane by systém hodnotenia neformálneho vzdelávania umožnil zamestnávateľom
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a pracovným agentúram overiť získané kompetencie uchádzačov o zamestnanie a lepšie
identifikovať vhodných kandidátov.
Čo sa týka mladých ľudí so špecifickými potrebami, oblasť neformálneho vzdelávania dokáže flexibilnejšie reagovať na ich potreby a umožňuje im tak získať kompetencie potrebné
pre ich ďalšie vzdelávanie alebo uplatnenie sa na trhu práce.
Neformálne vzdelávanie taktiež prispieva k rozvoju občianskych kompetencií a má potenciál prispieť k výchove občanov, ktorí budú pripravení a schopní plnohodnotne participovať
na občianskom živote.
Do akej miery sú využívane sociálne siete, internet a IKT pri vzdelávaní tejto skupiny
ľudí? Aké je využitie sociálnych sietí, internetu a IKT vo všeobecnosti pri vzdelávaní
týchto mladých ľudí?
Osobitnú kategóriu v súčasnosti tvoria mobilné telefóny, ktoré majú k dispozícii všetci oslovení mladí ľudia, ich využívanie na neformálne vzdelávanie ako formu vzdelávania uviedlo
len 15 % všetkých respondentov. Prioritným médiom využívaným na vzdelávanie je internet
(vrátane využívania na mobilnom telefóne), výnimku tvoria skupiny žien vo veku od 24 do 29
rokov, pre ktoré je rovnocenným médiom aj televízia a rozhlas.
Mladí ľudia sú v súčasnosti denne vystavovaní rôznym požiadavkám a nárokom na ich voľný
čas vrátane vplyvu rôznych zainteresovaných osôb, a preto nie je prekvapujúce, že väčšina z nich je pasívna a bez záujmu o neformálne vzdelávanie. Za zmienku stojí však postoj
vysokoškolákov, z ktorých 86 % uviedlo, že sa s rovesníkmi často venujú téme dostupnosti vzdelávania na internete, vrátane obsahu zdieľaného spolu s pedagógmi. O túto formu
vzdelávania prejavila záujem aj časť mladých ľudí vo veku od 24 do 29 rokov, nízky záujem
bol u stredoškolákov a dlhodobo nezamestnaných. U vekovej skupiny mladých ľudí od 15
do 19 rokov využíva internet k vzdelávaniu 31,6 % mladých ľudí z vidieckych oblastí a 23,7 %
mladých ľudí z mestských oblastí, pričom u tých, ktorí študujú na strednej škole, je tento
počet ešte vyšší, celkovo 41,9 % ( neuviedli sme čítanie článkov a iné aktivity, ktoré môžu
byť spojené so vzdelávaním sa, resp. učením sa). Výsledky nie sú prekvapujúce, ak súčasnú mladú generáciu označujeme ako „internetovú generáciu“ a dostupnosť iných foriem
neformálneho vzdelávania a záujem ostatných kľúčových sociálno-ekonomických aktérov
o neformálne vzdelávanie mladých ľudí je nízka. Internet a on-line prostredie má teda rozhodujúci význam pri získavaní nielen študijných informácií, ale aj pri získavaní informácií
o iných formách neformálneho vzdelávania. Nelichotivý je stav vhodného vzdelávacieho
obsahu s výnimkou možností jazykového vzdelávania.
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4. Na čo to bolo dobré
alebo odporúčania
pre mládežnícku politiku
Odporúčania z výskumu sme rozdelili do troch oblastí, pričom ich naplnenie predpokladá
vznik medzisektorových a medzirezortných partnerstiev a prístupov.
Neformálne vzdelávanie ako hodnota
●

Prepájať neformálne vzdelávanie s formálnym. Podporiť transformáciu tradičnej školy
založenej na osvojovaní si poznatkov k otvoreným modelom vzdelávania, kde nie je dôležité, v akom prostredí sa poznatky a skúsenosti získali, ale či si ich mladí ľudia osvojili
a vedia ich aplikovať v praxi a či majú deklarované kompetencie pre zvládnutie praktických životných situácii v osobnom a pracovnom živote.

●

Vytvoriť legislatívne podmienky a rámec pre otvorený a flexibilný systém vzdelávania
založený na hodnotení a uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa na všetkých úrovniach ako súčasti celoživotného vzdelávania vo vzťahu k reálnej zamestnateľnosti mladých ľudí a zvýšenia ich mobility na trhu práce.

●

Zapojiť do poskytovania neformálneho vzdelávania všetky zainteresované subjekty
z verejného, súkromného a neziskového sektora, nielen poskytovateľov vzdelávania
a mládežnícke organizácie.

●

Zviditeľniť príklady dobrej praxe v rámci využitia výsledkov neformálneho vzdelávania
s cieľom zviditeľnenia významu neformálneho vzdelávania a jeho prínosu pre viaceré
oblasti života.

●

Podporovať a propagovať neformálne vzdelávanie ako nástroj v práci s mládežou.

●

Podporovať všetky typy mobility mladých ľudí.

Kvalita neformálneho vzdelávania
●

Podporiť vytvorenie a činnosť špecializovaného portálu pre odbornú verejnosť v oblasti
neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (učitelia, pracovníci s mládežou,
mladí vedúci, mládežnícki vedúci, výskumníci) s podpornými službami (záujmové diskusné fóra, blogy a iné interaktívne formy). Súčasťou portálu by mala byť aj sekcia venujúca sa neformálnemu vzdelávaniu mladých ľudí so špecifickými potrebami.

●

Pri tvorbe vzdelávacích obsahov využívať potenciál nových technológií a nových médií,
poradenstva a interaktívnej komunikácie.

●

Iniciovať vytvorenie a systematicky podporovať všetky miestne a regionálne iniciatívy
mladých ľudí vedúce k budovaniu systému neformálneho vzdelávania a podpore informálneho učenia sa, vrátane prípravy mladých odborníkov pre túto oblasť, poskytovať
týmto iniciatívam technickú podporu a servis na národnej úrovni.
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●

Prepojiť neformálne vzdelávanie mladých ľudí s poradenskými službami (koučing, mentoring, tutoring).

●

Aplikovať výsledky európskej, resp. medzinárodnej praxe na regionálnej a miestnej
úrovni v súlade s miestnymi potrebami a s potrebami špecifických skupín mládeže v oblasti neformálneho vzdelávania.

●

Vyškoliť profesionálnych zamestnancov a dobrovoľníkov pre špecifické skupiny
mládeže.

●

Zaviesť systém hodnotenia kvality služieb poskytovaných pre mladých ľudí (nielen v oblasti vzdelávania).

Dostupnosť neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí so špecifickými potrebami
●

Zriadiť jednotné kontaktné miesta (aj nízkoprahové), ktoré budú poskytovať komplexné služby (prepojiť neformálne vzdelávanie s poradenskými službami) prostredníctvom
mentorov, koučov, lektorov a tútorov.

●

Zamerať sa na tvorbu a dostupnosť vhodného vzdelávacieho obsahu s využitím rôznych
foriem neformálneho vzdelávania. Vytvárať predpoklady pre jeho aktívne využívanie
mladými ľuďmi so špecifickými potrebami podľa ich individuálnych potrieb a prehlbovať
ich kompetenciu „učiť sa učiť“ v rôznych prostrediach.

●

Aktívne využívať iniciatívy a programy EÚ a vytvoriť možnosti pre financovanie a inováciu obsahu neformálneho vzdelávania špecifických skupín mládeže.

●

Vyriešiť financovanie a zlepšiť tak dostupnosť neformálneho vzdelávania pre všetky
skupiny mladých ľudí na základe ich identifikovaných a analyzovaných potrieb.

●

Vytvárať siete vzdelávacích a rôznych mimovládnych organizácií v oblasti neformálneho vzdelávania a využiť tak ich potenciál. Cielene a systematicky informovať o ich činnosti jednotlivé skupiny mládeže aj s využitím sociálnych sietí a nových komunikačných
prostriedkov s dôrazom na miestnu úroveň.

●

Reálne využívať potenciál existujúcej siete Informačných centier mládeže a jej dobudovanie (najmä informačné a poradenské služby).

●

Zabezpečiť preventívne programy.

●

Podporovať spoluprácu medzi všetkými aktérmi, predovšetkým posilniť spoluprácu na
úrovni samospráv a obcí.
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5. Slovník pojmov
Mládež – mladí ľudia vo veku od 0 do 30 rokov.
Mládež so špecifickými potrebami – sú mladí ľudia, ktorí z rôznych dôvodov nemajú rovnaké podmienky na svoj rozvoj a rast v porovnaní s väčšinou mládeže v spoločnosti. Tieto
špecifické potreby môžu súvisieť s ich geografickým, sociálnym, ekonomickým, etnickým a/
alebo zdravotným znevýhodnením.
Mládežnícka politika – je politika štátu, ktorá háji záujmy mladých ľudí v rôznych oblastiach ich života na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Celoživotné vzdelávanie6– sú všetky aktivity, ktoré sa uskutočňujú v priebehu života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a schopnosti. Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí
a) školské vzdelávanie a
b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní.
Ďalšie vzdelávanie2 – je vzdelávanie vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania
(ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“), ktoré nadväzuje na školské vzdelávanie a umožňuje získať čiastočnú kvalifikáciu alebo úplnú kvalifikáciu, alebo doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť
si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní, alebo uspokojiť záujmy a získať spôsobilosť zapájať sa do života občianskej spoločnosti. Úspešným absolvovaním ďalšieho vzdelávania nemožno získať stupeň vzdelania.
Formálne vzdelávanie – vzdelávanie inštitucionalizované, poskytované v školskom systéme, vedúce k získaniu osvedčenia.
Neformálne vzdelávanie – každé vzdelávanie organizované mimo formálneho vzdelávacieho systému zacielené na podporu získania vedomostí, rozvoj zručností a formovanie postojov účastníkov vzdelávania.
Neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou7– rozumieme pod ním cielený rozvoj
kompetencií mladých ľudí, potrebných pre ich ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce a/alebo ako aktívnych občanov v ich komunite.
Informálne učenie sa – učenie vychádzajúce z každodenných aktivít spojených s prácou,
rodinou alebo voľným časom. Väčšinou sa jedná o nezámerný, neuvedomelý proces.

6

Podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

7

Podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Záver
Realizovaný výskum poukazuje na skutočnosť, že neformálne vzdelávanie nie je u nás zatiaľ
považované za plnohodnotnú formu vzdelania.
Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že ak sa danej problematike nebudú venovať
aktéri na všetkých úrovniach prostredníctvom rôznych opatrení a programov, potom sa situácia v oblasti neformálneho vzdelávania mladých ľudí so špecifickými potrebami nezmení a môžeme očakávať, že pod tlakom súčasnej sociálnej a ekonomickej situácie sa bude
zhoršovať.
Je nevyhnutné, aby všetky relevantné inštitúcie podporovali systém neformálneho vzdelávania a aby sa prijali opatrenia na medzirezortný a medzisektorový prístup pri riešení výziev,
ktorým čelí súčasná generácia mladých ľudí.
Zmena súčasnej situácie si vyžaduje nielen koordinovanú verejnú politiku vrátane vyjadrenia skutočného záujmu o otázky mládeže, ale aj vytvorenie vhodnej infraštruktúry, ktorá
bude pre mladých ľudí ľahko dostupná, atraktívna a dokáže flexibilne reagovať na ich potreby.
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