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ÚVOD 

 
Cieľom projektu MAV je posúdiť a zvýšiť kompetenciu pedagógov mládeže 

pracujúcich s NEETS. Tento projekt chce zlepšiť súčasnú situáciu zmapovanı́m profilu 

kompetenciı́ pedagógov mládeže pracujúcich s NEETS a vypracovanı́m metodiky 

hodnotenia ich kompetenciı́ nazvanej odborná prehliadka, e-kurz pre hodnotiteľov, 

európsky certifikát a register pre hodnotiteľov a pedagógov pre mládež, ktorı́ prešli 

kontrolou. Kontrola sa vykoná vďaka webovej platforme. Opis kompetenčného profilu 

pedagóga mládeže pracujúceho s NEET bude založený na ECVET a preskúmanı́ 

odporúčanı́ Európskej rady o validácii neformálneho a informálneho vzdelávania a 

európskych usmernenı́ pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania Cedefop. 

Projektové konzorcium tvoria organizácie pracujúce s NEET so sı́dlom v PL, UK, 

ES a SK. 

 
METODIKA 

Sprievodca obsahuje metodiku hodnotenia a validácie kompetenciı́ inšpirovanú 

metodikou hodnotenia použıv́anou v Spojenom kráľovstve pre rámec národných 

kvalifikačných kvalifikáciı́. Kontrola je v súlade s odporúčaniami Európskej rady o 

validácii neformálneho vzdelávania (2012) a európskymi usmerneniami na overenie 

neformálneho vzdelávania, ktoré CEDEFOP vypracoval v roku 2015. Sprievodca obsahuje 

plán vykonávania PFI (Performance Focused Interview) pre pedagógov pre mládež, ktorı́ 

pracujú s NEETS, a pre vypracovanie plánu na zlepšenie, kritériı́ pre vyhodnotenie 

odpovedı́ respondenta, pokynov na to, ako uskutočniť rozhovor prostrednı́ctvom Skype 

a atď. 

Prı́ručka je určená hodnotiteľom pedagogických pracovnı́kov v oblasti mládeže, 

ako aj výskumným pracovnı́kom a ostatným zainteresovaným stranám. 

Kontrola sa môže použiť na rôznych úrovniach: 

1. Iba samostatne spravované pedagógmi pre mládež. Tu môže pedagóg mládeže 

uvažovať o svojich slabých a silných miestach; 
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2. Vykonáva sa s neoznámeným hodnotiteľom. Tu môže pedagóg mládeže premýšľať 

o svojich slabých a silných bodoch a dozvedieť sa o jeho hodnotenı́ a pláne na 

zlepšenie; 

3. Vykonávaný úradne uznávaným hodnotiteľom. Tu máme všetky predchádzajúce 

body, ale odborné znalosti pedagóga mládeže oficiálne uznajú partnerské 

organizácie tým, že im udelı́ osvedčenie o spôsobilosti. 

 

CIELE SKÚŠKY EXPERTÍZY 

Ciele expertı́zy sú 

 potvrdiť kompetencie pedagóga mládeže 

 posúdiť kompetencie a poskytnúť im spätnú väzbu na zlepšenie ich zručnostı́ 

 prispieť k profesionalizácii pracovnı́kov s mládežou 

 podporovať prácu mladých pedagógov a prácu s mládežou 

 

Navrhovaná metodológia nám umožňuje posúdiť výsledky vzdelávania, ktoré 

musı́ mať pedagóg mládeže, aby mohol vykonávať efektıv́nu prácu. S cieľom využiť ich 

zástupcov v profesionálnom aj dobrovoľnı́ckom sektore, boli potvrdené prezentácie 

portfólia a hodnotiaceho rozhovoru, pretože sa zdajú byť prevládajúcimi metodikami 

použıv́anými v sektore mládeže, čo je cenovo efektıv́ne a flexibilné. 

Zamestnanci s viac ako 2-ročnými skúsenosťami preto môžu požiadať o 

prehliadku. Napriek tomu v krajinách, kde nie je táto profesia uznaná alebo je v procese, 

môže sa táto úroveň skúsenostı́ znı́žiť, aby sa kandidátovi darilo zlepšiť jeho 

kompetencie ako forma nepretržitého vzdelávania. 

 

ŠTYRI FÁZY VALIDÁCIE 

CEDEFOP odporúča štyri fázy validácie: 

1) Identifikácia vzdelávacı́ch výsledkov jednotlivca prostrednı́ctvom neformálneho 

vzdelávania; 

2) Dokumentácia o vzdelávacı́ch výsledkoch jednotlivca zı́skaných prostrednı́ctvom 

neformálneho vzdelávania; 
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3) Hodnotenie vzdelávacı́ch výsledkov jednotlivca zı́skaných prostrednı́ctvom 

neformálneho vzdelávania; 

4) Osvedčovanie výsledkov hodnotenia vzdelávacı́ch výsledkov jednotlivca 

zı́skaných prostrednı́ctvom neformálneho a informálneho vzdelávania formou 

kvalifikácie alebo kreditov vedúcich k zı́skaniu kvalifikácie alebo v inej forme, ak 

je to vhodné. (Rada EU, 2012, s. 3, body 2a až 2d). 

 

SÚĆASNÝ ŠTATÚT PRACOVNÍKOV S MLÁDEŽOU PRACUJÚCICH S 

NEETS 

"Práca s mládežou" je široký pojem zahŕňajúci širokú škálu aktivít sociálneho, 

kultúrneho, vzdelávacieho alebo politického charakteru, s mládežou a pre mladých ľudí. 

Čoraz viac takýchto aktivít zahŕňa aj šport a služby pre mladých ľudí. Práca s mládežou 

patrí do oblasti "mimoškolského" vzdelávania, ako aj špecifických aktivít voľného času, 

ktoré riadia profesionálni alebo dobrovoľní pracovníci s mládežou a vedúci mládeže. Práca 

s mládežou sa organizuje rôznymi spôsobmi (organizácie pre mládež, organizácie pre 

mládež, neformálne skupiny alebo prostredníctvom služieb pre mládež a verejných 

orgánov). Dodáva sa v rôznych formách a prostrediach (napr. Otvorený prístup, založený 

na skupinách, programovo orientovaných, dostupných a oddelených) a je formovaný na 

miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni. 

̶ (Úradný vestník Európskej únie, 2013). 

Mládežnı́cki pedagógovia môžu pomôcť NEETu dosiahnuť svoj plný potenciál. 

Okrem toho podporujú osobný rozvoj, autonómiu, iniciatıv́u a účasť v spoločnosti. 

Práca s mládežou poskytuje "mimoškolské vzdelávanie", ako aj voľnočasové 

aktivity, ktoré riadia profesionálni alebo dobrovoľnı́ pracovnı́ci s mládežou a vedúci 

mládeže. 

Organizuje sa rôznymi spôsobmi - prostrednı́ctvom mládežnı́ckych organizáciı́, 

organizáciı́ pre mládež, neformálnych skupı́n alebo mládežnı́ckych služieb a verejných 

orgánov. 

Práca s mládežou sa poskytuje v rôznych formách a prostrediach (napr. Otvorený 

prı́stup, skupinové, programové, terénne a oddelené) na miestnej, regionálnej, národnej 

a európskej úrovni. 
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Jeho účinnosť viedla k rastúcemu počtu organizáciı́ - ako naprı́klad tých, ktorı́ 

pracujú v oblasti justı́cie mládeže a zlepšovania zdravia - na rozvoj prı́stupu k práci s 

mládežou. To umožňuje mladým ľuďom, ktorı́ by inak mohli byť odcudzenı́ z podpory, 

aby zı́skali potrebné služby. 

 

 

  

Podľa Wikipédie:  

“Pracovník s mládežou je osoba, ktorá pracuje s mladými ľuďmi, aby sa zapojila do 

neformálneho vzdelávania. Pracovníci v oblasti mládeže môžu pracovať v mnohých 

kontextoch. V Spojenom kráľovstve a inde existuje hlavné rozlišovanie medzi štatutárnymi, 

tými, ktorí pracujú ako súčasť vládnej iniciatívy a neštatútárnymi, tými, ktorí pracujú v 

akomkoľvek inom kontexte.” 

 

Európska komisia definuje tri hlavné charakteristiky práce s mládežou: 

1) Mladı́ ľudia sa rozhodnú zúčastniť sa 

2) Práca prebieha tam, kde sú mladı́ ľudia 

3) Uznáva, že mladý človek a pracovnı́k s mládežou sú partnermi vo vzdelávacom 

procese 

 

Práca s mládežou zahŕňa sociálne, vzdelávacie, športové, udalosti, politické a 

kultúrne aktivity, ktoré mladı́ ľudia realizujú s neformálnym vzdelávanı́m. 

Rada Európy využıv́a kompetenciu ako kľúčovú koncepciu definovania práce 

pedagógov pre mládež. 

Kompetencia je "schopnosť robiť niečo úspešne alebo efektıv́ne". Termı́n sa často 

použıv́a zameniteľne s pojmom "zručnosť", hoci nie sú rovnaké. Dva prvky rozlišujú 

kompetenciu od zručnostı́ a robia kompetencie viac ako zručnosť. Ak je jedna osoba 

KAPITOLA 1.KOMPETENČNÝ PROFIL PRACOVNÍKA S 

MLÁDEŽOU 
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kompetentná, môže uplatniť to, čo vie, aby urobila konkrétnu úlohu alebo vyriešila 

problém a je schopná túto schopnosť preniesť medzi rôzne situácie. 

Podľa definı́ciı́ Rady Európy sa kompetencia rozumie tak, že má tri prepojené 

dimenzie: 

 

ZNALOSŤ – odkazuje na všetky témy a problémy, ktoré poznáte, alebo je potrebné 

vedieť o práci, ktorú robı́te. Ide o "kognitıv́nu" dimenziu kompetenciı́. Bežne sa spája s 

"hlavou". 

ZRUČNOSTI – - odkazuje na to, čo môžete urobiť, alebo čo potrebujete, aby ste 

mohli robiť svoju prácu s mládežou. Ide o "praktický" alebo zručnostný rozmer 

kompetencie. Bežne sa spája s "rukami". 

PRÍSLUŠNOSTI A HODNOTY - odvoláva sa na postoje a hodnoty, ktoré musı́te 

mať, aby ste mohli účinne vykonávať svoju prácu. Tento rozmer kompetencie je bežne 

spojený so "srdcom"’. 

V našej odbornej prehliadke sme rozdelili kompetenčný rámec na dve vzájomne 

prepojené oblasti: 

1) generické kompetencie: tvorivosť, tı́mová práca, analýza a riešenie problémov, 

komunikácia, zručnosti v oblasti IKT a organizačné schopnosti a plánovanie 

práce.  

2) špecifické kompetencie: plánovanie vzdelávacı́ch, športových, sociálnych, 

kultúrnych aktivı́t pre rozvoj mladých ľudı́, sociálnu a odbornú aktivizáciu 

mládeže, prı́prava projektov EU, medzinárodné výmeny mobility pre NEETs, 

mentoring a koučing NEETs, poradenstvo pre NEETs.  

 

Generické kompetencie obsahujú vedomosti, zručnosti, schopnosti a postoje, ktoré sú 

potrebné pre pracovný úspech vo väčšine odborných povolanı́. Tieto kompetencie sú 

dôležité pre pedagógov mládeže, aby uľahčili kvalitu svojej práce s NEETS. S meniacou sa 

realitou v oblasti mládeže a rozvojom profesie, pracovné zaťaženie mládežnı́ckeho 

pedagóga obsahuje širokú škálu povinnostı́ a úloh, ktoré priamo nesúvisia s prácou s 

mládežou. Tieto šesť skupı́n zahŕňa tieto kompetencie: 
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1. Tvorivosť 
 

 

TVORIVOSŤ 

Mať dobrú predstavivosť a schopnosť vidieť veci  z inej perspektıv́y 

Vystúpiť z komfortnej zóny a zvládnuť veci novým a neobvyklým spôsobom 

Flexibilita počas pracovného procesu 

Uvedomenie si rôznych výskumných nástrojov a metód 

 

Vedomosti Zručnosti Postoje 

Poznám rôzne metódy na 
riešenie náročnej 
situácie.  

 
Viem, ako nájsť niekoľko 

zdrojov informáciı́. 
 
Poznám rôzne aktivity 
týkajúce sa mojej 
každodennej práce. 
 
Viem, ako prispôsobiť 

štruktúru 
spontánne. 

 
Chápem, že spontánnosť 

môže byť pre 
niektorých ľudı́ z 
cieľovej skupiny 
dobrá ale aj zlá. 

 
Viem o rôznych metódach 

a možnostiach ich 
zmeny. 

 
Poznám rôzne znaky, 

ktoré sa dajú vidieť, 
ak by sa mala 
uskutočniť zmena 
metód. 

 
Chápem, že aj tie 

Som schopný zvládnuť 
problém pomocou 
novej metódy. 

 
Som schopný spravovať 

niekoľko 
výskumných 
nástrojov. 

 
V závislosti od okolnostı́ 

môžem využiť 
niekoľko aktivı́t. 

 
Rozlišujem medzi mojimi 

kreatıv́nymi 
nápadmi, aby som 
mohol nájsť ten, 
ktorý je 
najvhodnejšı́ na 
vyriešenie tohto 
problému. 

 
Môžem prispôsobiť svoje 

plánovanie 
spontánne 

 
Som schopný zvládnuť 

nepredvı́dateľné 
situácie 

 
Môžem použiť svoju 

kreativitu na zmenu 

Môžem sa povzbudiť k 
vyskúšaniu novej 
metódy na riešenie 
problémovej situácie. 

 
Mám rád objavovanie 

nových informáciı́. 
 
Som si vedomý, akú 
dôležitosť zohráva 
flexibilita.. 
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najlepšie metódy sa 
musia čas od času 
upravovať. 
 

metód, ktoré sa 
momentálne 
použıv́ajú 

 
Som schopný si prečı́tať 
reakcie cieľovej skupiny, 
aby som mohol tieto 
metódy prispôsobiť. 
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2. Tímová práca 
 

TÍMOVÁ PRÁCA 

Spolupráca s ostatnými ľuďmi a konať ako celok na dosiahnutie spoločného cieľa 

Pomáhať si navzájom, zvládať výzvy spoločne 

Vybrať si vodcu, ktorý môže prevziať zodpovednosť za celú skupinu. 
 

Vedomosti Zručnosti Postoje 

Poznám metódy, ktoré 
zahŕňajú 

všetci v rozhodovacom 
procese, 

v procese tvorby. 
 
Viem, ako integrovať 

všetky 
myšlienky do konečného 

výsledku. 
 
Viem, ako viesť skupinu 
a byť dobrým vodcom. 
 
Rozumiem, ako proces 
rozhodovania môže byť 
čo je najlepšı́. 
 
Viem o potrebách a 
očakávaniach mojej 

skupiny. 
 
Chápem, že 
vodca môže priniesť veľa 
výhod pre skupinu. 
 
Viem, ako vyriešiť 
problémy medzi tı́mom 
členmi.  
 
Viem, ako dobre reagovať 
ak sa vyskytne problém 

medzi tı́mom 
členmi. 
 

Som schopný identifikovať 
rôzne 

role v skupine. 
 
Som schopný zhrnúť 

myšlienky iných do 
rozhodnutia. 

 
Môžem prevziať 

zodpovednosť a 
konať ako vedúca 
osoba. 
 
Som schopný sa o moju 

starať 
skupinu a byť tam v 

prı́pade 
nejakých problémy. 
 
Môžem viesť rozhovor, 

ktorý 
má za cieľ vyriešiť 
problémy medzi tı́mom a 
členmi. 
 
Môžem mať túto úlohu a 

byť 
sprostredkovateľ 
medzi osobami 
 
 

Rešpektujem úlohy a 
rozhodnutia 

v rámci skupiny 
 
Som si vedomý 

dôležitosti 
brať do úvahy všetky 

návrhy ostatných. 
 
Cı́tim sa komfortne, keď 
vediem skupinu 
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Chápem, ako napätie 
medzi členmi tı́mu 
ovplyvnı́ celý tı́m 
 

 
3. Analýza a riešenie problému 

 

ANALÝZA A RIEŠENIE PROBLÉMU 

Identifikovať potreby a zdroje, 

Vykonávať informované rozhodnutia o najvhodnejšom nástroji podľa účelu alebo 
potreby, 

Riešiť koncepčné problémy viacerými spôsobmi, 

Kreatıv́nosť pri použıv́anı́ zdrojov. 

 

Vedomosti Zručnosti Postoje 

Som schopný rozpoznať 
problém 

a identifikovať jeho korene. 
 
Poznám rôzne techniky 
ktoré môžu pomôcť riešiť 

každo-denné 
problémy. 
 
Viem, ako identifikovať 
potreby skupiny. 
 
Viem, ako zahrnúť 
potreby skupiny do našej 
práci. 
 
Poznám rôzne spôsoby 
ako zmeniť metódy a 

zlepšiť 
ich.  
 
Viem, ako zapojiť 
tvorivosť v práci a byť 
inovačný. 
 
Rozumiem, ako iné 

Som schopný vysvetliť 
Problem rôznym stranám. 
 
Som schopný rozvı́jať 
rôzne techniky na 
riešenia problémov 
 
Môžem riešiť potreby 
skupiny. 
 

Som ochotný zahrnúť 
všetky 

prı́slušné strany pri 
riešenı ́

problémov. 
 
Som si vedomý hodnoty 
rôznych technı́k v 
riešenı́ problémov. 
 
Chápem, ako potreby 
každého môžu meniť 
každodennú prácu. 
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techniky môžu pomôcť 
inovovať veci  kreatıv́nym 
spôsobom. 

4. Komunikácia 
 

KOMUNIKÁCIA 

Komunikovať s ostatnými ľuďmi, rešpektovať ich názory a správanie. 

Použıv́ať rôzne druhy komunikácie (verbálne, neverbálne) a ako to môže ovplyvniť 
komunikáciu 

Motivovať ľudı́ počas pracovného procesu. 

 

Vedomosti Zručnosti Postoje 

Rozumiem rozdielu 
medzi internou a 
externou motiváciou.  
 
Poznám rôzne metódy ako 
motivovať ľudı́. 
 
Chápem, ako 
motivácia ovplyvňuje celý 
pracovný proces. 

Verbálna a neverbálna 
komunikácia 
 
Vyjednávanie 
 
Empatia 

Použitie rôznych metód 
motivácie v práci 
 
Môžem povzbudiť iných 
vyjadriť svoje argumenty 
 
Viem, že prejavı́m 

empatiu 
a som schopný pochopiť 
ako sa cı́tia ľudia v 
konkrétnej situácii 

 
5. ICT zručnosti 

 

ICT ZRUČNOSTI 

Použıv́ať digitálne zariadenia počas pracovného procesu 

Ponúkať širokú škálu zariadenı́ / programov na prácu s cieľovou skupinou 

Dôkladne odrážať prácu so zariadeniami a zodpovedne ich použıv́ať. 

 

Vedomosti Zručnosti Postoje 

Viem, ako použıv́ať 
počı́tače a digitálne 
zariadenia funkčným 

spôsobom. 
 

Schopnosť využıv́ať 
nástroje ICT v Európe 

efektıv́nym spôsobom a 
zapojiť 

v každodennom vzdelávanı ́

Pripravte informácie v 
rôznych spôsoboch podľa 
cieľových skupı́n. 
 
Záujem o nové nástroje 
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Každodenná technológia 
 
Gadgets 
 
Aplikácie 

activity.  
 
Mal by mať nájsť možnosť 
povedomie, zbierať a 
systematizovať informácie. 
 
Sı́riť informácie takým 

spôsobom, aby 
každý rozumel 

ICT v  
sociálnom a 

profesionálnom 
kontexte. 
 
Použıv́ajte technológiu 

efektıv́ne 
 
Preukázať povedomie o 
technológiách 

 
6. Organizačné a plánovacie schopnosti 
 

ORGANIZAČNÉ A PLÁNOVACIE ZRUČNOSTI 

Použiť metódy plánovania práce 

Mať dobrý čas na riadenie, aby ste sa vyhli stresu 

Rozdeliť si prácu na malé časti, aby ste pracovali efektıv́nejšie a dokumentujte, čo už 
bolo vykonané. 

Schopnosť organizovať rôzne úlohy alebo udalosti 

Požiadať o pomoc počas organizačného procesu 

Rozlišovať medzi užitočnými a nedôležitými prostriedkami na organizáciu. 

 

Vedomosti Zručnosti Postoje 

Viem, čo alebo ktoré zdroje 
možno použiť na plánovanie 

/ 
organizovanie. 
 
Môžem tieto úlohy rozdeliť 

logickým 
spôsobom, takže  účinnosť 

môže byť zvýšená. 
 
Nahlasovanie financiı́ a 
nábor dobrovoľnı́kov, 

mládež 
pracovnı́kov, registrácia 

Základné kognitıv́ne a 
praktické 

zručnosti potrebné na 
použıv́anie 
relevantných 

informáciı́ na účely vykonania 
a vyriešiť rutinné problémy 
problémov pomocou 

jednoduchých pravidiel 
a nástrojov 
 
 

Vykonávať potrebné 
činnosti v 

včas a 
komunikovať s 

ostatnými a 
organizovať kurzy 
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Špecifické kompetencie pracovníkov s mládežou sú nasledovné: 

 

1. Plánovanie vzdelávacích, športových, spoločenských, kultúrnych aktivít pre 

rozvoj mladých ľudí. 

 
PLÁNOVANE VZDELÁVACÍCH, ŠPORTOVÝCH, KULTÚRNYCH AKTIVÍT PRE ROZVOJ 

MLADÝCH ĽUDÍ 

Kooperácia s lokálnou komunitou (napr. školy) 

Vedúce activity s deťmi (napr.outdoorové aktivity, …) 

Rozširovanie vedomostı́ mimo školských programov 

Využıv́ať metódy, techniky a prostriedky sociálneho zásahu a nástroje na vykonávanie 
preventıv́nych programov, a to aj prostrednı́ctvom účasti mladých ľudı́ na 

vzdelávacı́ch programoch a projektoch zameraných na posilnenie bezpečnosti 

Zabrániť sociálne negatıv́nym javom a rozvı́jať kľúčové kompetencie 

Rozvı́jať záujmy detı́ a mládeže komplexným spôsobom 

Vytvoriť podmienky na rozšı́renie citlivosti na regionálne a národné kultúrne 
dedičstvo 

Vytvoriť podmienky pre intelektuálny rozvoj talentovaných mladých ľudı́ v rôznych 
oblastiach. 

 

Vedomosti Zručnosti Kompetencie 

Poznávam rôzne aktivity 
vo vzdelávacej oblasti pre 
mládež 
 
Viem, ako plánovať 
vzdelávacie aktivity 
 
Chápem, že rôzne aktivity 
sú vhodné pre rôzne 
cieľové skupiny 
 
Viem, ako zistiť zdroje 
mladých ľudí a ako ich 
používať na ich vývoj 
 

Môžem naplánovať 
vzdelávacie hodiny pre 
mládež 
 
Som schopný dodržať 
plán, ktorý som uskutočnil 
a viesť vzdelávacie aktivity 
 
Môžem ponúknuť aktivity, 
ktoré mladým ľuďom 
pomáhajú pri ich rozvoji 
 
Som schopný motivovať 
mladých ľudí 
 
 

Plánovať a viesť 
vzdelávacie aktivity 
 
Zapojiť potreby skupiny 
do vzdelávacích aktivít 
 
Byť ochotný požiadať o 
pomoc počas procesu 
plánovania 
 
Poznať fakty o vývoji 
mladých ľudí 
 
Byť ochotný motivovať 
mladých ľudí, aby im 
pomohli rozvíjať sa 
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Viem o skutočnostiach, ako 
môže byť zvýšená osobná, 
sociálna, kultúrna a 
vzdelávacia schopnosť 
mladých ľudí 
 
Chápem, ako môžem 
motivovať mladých ľudí, 
aby pracovali na sebe a na 
svojom vývoji 
 
Viem, ako motivovať 
mladých ľudí, ktorí 
odchádzajú na ulice 
 

 
2. Sociálna a odborná aktivácia NEETs 

 

SOCIÁLNA A ODBORNÁ AKTIVÁCIA NEETS 

Identifikovať problémy a potreby mladých ľudı́, ktorı́ potrebujú podporu a 
organizovať voľný čas (supermarkety, parky, pláže, železničné stanice, voľné miesta, 

schodiská, brány, nádvoria atď.). 

Použiť sieťové a medziľudské vzťahy s rizikovými mladými ľuďmi 

Poskytnúť spoľahlivé informácie o rizikách, ktorým môžu čeliť spoločnosti NEET, a 
kde môžu zı́skať pomoc a podporu pri organizovanı́ mládežnı́ckych iniciatıv́. 

 

Vedomosti Zručnosti Kompetencie 

Viem, ako podporovať 
mladých ľudí v sociálnej a 
odbornej oblasti 
 
Viem, ako vysvetľovať 
moje metódy podpory 
mladým ľuďom, aby som 
im dal jasne najavo, prečo 
sa ponúka tento typ aktivít 
 
Chápem, ako môžu mať 
rôzne techniky rôzne 
vplyvy na mladých ľudí 

Môžem podporiť 
mladých ľudí, ktorí 
riešia svoje sociálne 
problémy 
 
Som schopný podporiť 
mladých ľudí nájsť si 
prácu alebo vzdelanie, 
ktoré im vyhovuje. 
 
 
 

Podporovať mladých ľudí 
pri hľadaní vhodného 
vzdelania / pracovných 
miest 
 
Spolupracovať s rôznymi 
organizáciami a ukázať 
mladým ľuďom sieť, ktorá 
im pomôže 
 
Byť ochotný motivovať 
mladých ľudí a vysvetliť im 
dôležitosť týchto oblastí 

 
3. Príprava projektov EU, mobility medzinárodných výmien pre NEETs 
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PRÍPRAVA PROJEKTOV EU, MOBILITY MEDZINÁRODNÝCH VÝMIEN PRE NEETS  

Výskum a prı́prava projektových dokumentov na rôzne témy 

Pomoc pri hosťovanı́ študentov a učiteľov 

Prı́prava a účasť na nadnárodných stretnutiach 

Vytvoriť formuláre žiadostı́ o financovanie. 

 

Vedomosti Zručnosti Kompetencie 

Viem, ako pripraviť 
projekty EÚ a plánovať ich 
 
Viem, ako spolupracovať s 
partnermi s cieľom 
pripraviť väčšie projekty 
 
Chápem, aké dôležité je 
vopred naplánovať tieto 
projekty a dodržať lehoty 

Môžem naplánovať 
projekty s rôznymi 
témami a pre rôzne 
cieľové skupiny 
 
Som schopný 
prezentovať projekt, 
ktorý som plánoval 
ostatným a motivovať 
ich, aby sa na ňom 
podieľali 
 

Naplánovať projekt a 
požiadať o podporu zo 
strany EÚ 
 
Obráťte sa na skúsených 
projektantov, aby ste sa 
dozvedeli viac o plánovaní 
projektov a požiadali o 
usmernenie 
 
Byť ochotný zaoberať sa 
prípadom, že sa môj 
projekt nebude realizovať 

 
4. Mentoring a koučing NEETs  

 

MENTORING A KOUČING NEETS 

Mentorovať a vychovávať mladých ľudı́ prostrednı́ctvom náročných situáciı́ v ich 
živote 

Mentorovať a spravovať zdroje mládeže 

Poskytnúť poradenstvo mladým ľuďom 

Pripraviť a poskytnúť činnosti, ktoré sa zaoberajú konkrétnymi problémami, ako sú 
šikanovanie, zločiny alebo drogy 

Vziať mladých ľudı́ na pobytové cesty 

Vykonávať individuálne stretnutia s mladými ľuďmi. 

  

Vedomosti Zručnosti Kompetencie 
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Poznám metódy ako 
hovoriť s mladými ľuďmi a 
motivovať ich v rôznych 
oblastiach 
 
Viem, ako mám byť 
mentorom pre mladých 
ľudí 
 
Chápem, ako moja úloha 
mentora ovplyvňuje 
vzťahy s mladými ľuďmi 

Môžem podporiť mladých 
ľudí v ich potrebách a 
vidieť ich zdroje s cieľom 
preukázať im vhodné 
aktivity 
 
Som schopný vidieť 
potreby a záujmy 
mladých ľudí a zapojiť 
ich do svojej práce ako 
mentor 
 

Pracovať v rôznych 
oblastiach s mladými 
ľuďmi a byť mentorom 
pre nich 
 
Vidieť záujmy, potreby a 
zdroje mladých ľudí a 
pracovať s týmito vecami 
 
Byť ochotný konať ako 
mentor, rešpektovať ľudí a 
byť zároveň priateľmi s 
mladými 
 
Byť ochotný byť tam a 
pomáhať mladým ľuďom s 
ich problémami, ak žiadajú 
o usmernenie 

 
5. Odbornéporadenstvo pre NEETs 
  

ODBORNÉ PORADENSTVO PRE NEETS 

Prijı́manie mladých nezamestnaných ľudı́ z rôznych prostredı́ a prispôsobenie ich 
zručnostı́ existujúcim pracovným prı́ležitostiam dostupným na trhu práce. 

Poskytnúť individuálne kariérové poradenstvo 

Poskytnúť skupinové kariérové poradenstvo 

Usporiadať workshopy na vyhľadávanie práce 

 

Vedomosti Zručnosti Kompetencie 

Viem, ako povzbudiť 
mladých ľudí, aby začali 
vzdelávanie alebo prácu. 
 
Poznávam záujmy a 
zdroje mladých ľudí, s 
ktorými pracujem, s 
cieľom nájsť pre nich 
vhodné aktivity 
 
Chápem, že niektorí mladí 
ľudia nemajú záujem 

Môžem motivovať mladých 
ľudí, aby sa zaujímali o 
hľadanie zamestnania alebo 
začatie vzdelávania. 
 
Som schopný nájsť vhodné 
pracovné miesta / 
vzdelávanie pre mladých 
ľudí, s ktorými pracujem 

Podporovať mladých ľudí 
pri plánovaní ich 
budúcnosti a 
povzbudzovať ich, aby 
začali vyššie vzdelávanie 
alebo žiadali o prácu 
 
Kontaktovať 
profesionálov v tejto 
oblasti, aby mladým 
ľuďom získali prehľad o 
rôznych pracovných 
oblastiach 
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plánovať svoju budúcnosť 
alebo začať vzdelávanie / 
prácu 

 
Byť ochotný riešiť 
situáciu, keď niektorí 
mladí ľudia nechcú vašu 
podporu 

 
 

Rámec spôsobilosti môžu využıv́ať: 

 Odbornı́ pracovnı́ci v oblasti mládežnı́ckej práce 

 Náborové organizácie a zamestnanci, ktorı́ pracujú s NEETs 

 Mládežnı́cke organizácie 

Profesionáli, ktorı́ by radi rozvı́jali kariéru v oblasti mládeže 

 

POZOR!   

Tento rámec kompetencií je založený na všeobecnom výskume v partnerských 

krajinách a musí byť prispôsobený konkrétnej pracovnej pozícii mladých 

pedagógov a potrebám organizácie mládeže pri nábore kandidáta. 
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KAPITOLA 2. METODIKA KONTROLY ODBORNÝCH 

ZNALOSTÍ 

 
PREČO METÓDA KONTROLY ODBORNÝCH ZNALOSTÍ? 

Prieskum na mieste ukázal, že medzi partnerskými krajinami projektu sú nejaké 

rozdiely v súvislosti s rôznymi aspektmi súvisiacimi s pojmom "pracovnı́k s mládežou", 

ako sú definı́cia, rozsah, oficiálne uznanie a štandardizácia. 

Na jednej strane existuje spektrum Spojeného kráľovstva, ktoré má zavedený systém pre 

pracovnı́kov s mládežou, ktorý sa datuje do konca 30. rokov 20. storočia, s národnými 

pracovnými normami, ktoré definujú kvalifikáciu potrebnú na to, aby sa niekto stal 

pracovnı́kom s mládežou, a iným rozsahom kvalifikáciı́ a vzdelávacie cesty, aby sa stal 

kvalifikovaným pracovnı́kom s mládežou. 

 Na druhej strane existuje Spanielsko, kde v súčasnosti neexistuje žiadna profesionálna 

osobnosť ako "pedagóg mládeže", avšak práca s mládežou sa koncipuje v širšom zmysle. 

To znamená, že každý, kto pracuje s mladými ľuďmi na rôznych úrovniach, môže byť 

považovaný za pracovnıḱa s mládežou (učitelia žiakov vo veku 15 - 35 rokov, školskı́ 

poradcovia, agenti práce, športovı́ inštruktori atď.), Pričom povolanie, ktoré možno 

ľahšie spájať s prácou s mladými ľuďmi, ktorı́ čelia sociálnym a pracovným ťažkostiam, je 

sociálny pracovnı́k.  

Medzi tým máme Poľsko a Slovensko. V Poľsku, aj keď je úloha pracovnı́ka s 

mládežou dobre definovaná, v súčasnosti neexistuje žiadny spoločný systém na overenie 

kvalifikácie pracovnıḱov s mládežou, avšak niektoré veľké organizácie použıv́ajú systém 

založený na štandardizovanom vzdelávanı́ a spôsobe validácie nadobudnutých 

vedomostı́. Na Slovensku je profil mládežnı́ckeho pracovnı́ka definovaný zákonom, aj 

keď termı́n bol zavedený v politike SR len v poslednom desaťročı́. 

Z týchto dôvodov je odborná kontrola veľmi užitočným nástrojom pre 

potenciálnych pedagógov mládeže a mládežnı́ckych organizáciı́, ktoré zamestnávajú 

pracovnı́kov s mládežou na posúdenie požadovanej špecifickej vzdelanostnej a / alebo 

odbornej kvalifikácie a na zı́skanie primeraných schopnostı́ a zručnostı́, ako aj osobných 

vlastnostı́, naprı́klad motivácie. 
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Ľudia rozvı́jajú a zlepšujú svoje technické, osobné alebo priečne kompetencie v 

rôznych prostrediach a v rôznych neformálnych kontextoch, a to nielen prostrednı́ctvom 

formálneho vzdelávania. V takýchto prı́padoch zı́skané kompetencie nie sú úradne 

certifikované, t.j. certifikáty, diplomy. 

Prostrednı́ctvom procesu validácie zručnostı́ zı́skaných na pracovisku môžu 

zamestnanci a zamestnávatelia zı́skať lepšı́ prehľad o kompetenciách v rámci spoločnosti 

a pomôcť zamerať sa na ďalšı́ vývoj. 

V tých sektoroch / povolaniach, kde nie sú kvalifikácie certifikované 

prostrednı́ctvom formálneho vzdelávania, hodnotenie kompetenciı́ a následná validácia 

predstavujú dôležité nástroje v rukách profesionálov a firiem, aby lepšie zodpovedali 

požiadavkám na zamestnanie a profil osobnej kompetencie a zlepšili ďalšı́ rozvoj. 

V európskom vzdelávacom rámci pre dospelých, aj keď ide o ústredný pilier európskej 

politiky celoživotného vzdelávania, kvalifikácie dospelého trénera nie sú formálne 

uznané a nie sú založené na žiadnych formálnych akvizı́ciách. Rozvoj systému na 

overenie kompetenciı́ sa tak môže stať užitočným nástrojom na prekonanie tejto 

medzery. Hodnotenie kompetenciı́ je dôležitým krokom v procese výberu dospelých 

školiteľov v organizácii, aby sa vybral najvhodnejšı́ kandidát. 

 

METODIKA KONTROLY ODBORNÝCH ZNALOSTÍ 

Nasledujúca kapitola manuálu sa zameriava na opis metodológie validácie pre 

pedagógov mládeže nazvanú Odborná kontrola. Navrhuje validačný nástroj, ktorý 

pomáha identifikovať zručnosti zı́skané pedagógom mládeže neformálnym spôsobom a 

zviditeľniť ich pre zamestnávateľov a partnerov v mládežnı́ckych organizáciách. 

Expertná kontrola ako nástroj môže byť použitá v mnohých rôznych typoch práce 

s mládežou. Ak je to potrebné, ak je možné ich prispôsobiť podľa potrieb použıv́ateľa. 

Metodika je založená na kompetenčnom rámci, ktorý zahŕňa jedenásť oblastı́ 

kľúčových kompetenciı́, ktoré sú dôležité pre povolanie pedagóga mládeže.  

Rámec kompetencie mládežnı́ckeho pedagóga MAV pozostáva z dvoch odborných 

kompetenciı́, ktoré sú špecifické pre prácu pedagóga mládeže a všeobecné kompetencie, 

ktoré sú dôležité pre plnenie úloh a zodpovednostı́ pedagógov mládeže.  
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Expertná kontrola obsahuje 3 úrovne hodnotenia: 

1) Sebahodnotenie 

2) Interview s neoficionálne uznaným hodnotiteľom 

3) Interview s úradne uznaným hodnotiteľom 

SEBA-HODNOTENIE 

Cieľom sebahodnotenia kompetenciı́ je pomôcť vychovávateľovi mládeže 

identifikovať svoje oblasti silných a slabých miest a oblastı́ pre rozvoj. Navyše tento 

nástroj môže byť užitočný pri prı́prave externého hodnotenia vykonávaného 

zamestnávateľmi, mládežnı́ckymi organizáciami, mimovládnymi organizáciami a inými 

inštitúciami pre NEETs. Nástroj na sebahodnotenie je konzistentný s popismi správania, 

ktoré sú zoskupené do jedenástich oddielov kompetenciı.́ Toto hodnotenie pomôže 

pedagógovi mládeže rozpoznať správanie, ktoré sa opakovane preukazuje a ktoré si 

vyžaduje ďalšı́ rozvoj s cieľom zvýšiť kvalitu a profesionalitu. V prı́pade kvalı́t / 

kompetenciı́, ktoré si vyžadujú ďalšiu kompetenciu, môže pedagóg mládeže vypracovať 

individuálny plán zlepšovania.  

 

INTERVIEW S NEOFICIONÁLNE UZNANÝM HODNOTITEĽOM 

Tento rozhovor sa uskutočnı́ s neoficiálnym hodnotiteľom. Počas pohovoru môže 

pedagóg mládeže premýšľať o svojich slabých a silných bodoch a dozvedieť sa o jeho 

hodnotenı́ a pláne na zlepšenie; 

Interviewer je vybavený štandardným hodnotiacim nástrojom, ktorý obsahuje 

zoznam správanı́, ktoré sú dôležité pre pedagóga mládeže a sú zoskupené do jedenástich 

kompetenčných sekciı́. Nástroj je možné prispôsobiť podľa potrieb organizácie. Pomocou 

poskytnutých informáciı́ (životopis, certifikáty, vzdelávacie dokumenty, referenčné listy a 

ďalšie) tazateľ hodnotı́ pedagóga mládeže v osobnom stretnutı́ s pomocou otázok 

týkajúcich sa správania. 

 

INTERVIEW S ÚRADNE UZNANÝM HODNOTITEĽOM 

Vykonáva úradne uznávaný hodnotiteľ. Tu máme všetky predchádzajúce body, ale 

odborné znalosti pedagóga mládeže oficiálne uznajú partnerské organizácie tým, že im 

udelı́ osvedčenie o spôsobilosti. 
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METODIKA HODNOTENIA KONTROLY ODBORNÝCH ZNALOSTÍ 

Pre sebahodnotenie použijeme systém merania stupnice Likert pre každú opı́sanú 

kompetenciu / správanie, ktoré je uvedené nižšie. 

Tu je prı́klad, ako by malo byť uvedené opatrenie pre spôsobilosť. 

 
Som schopný: 

KOMPETENCIA 
N/
A 1 2 3 4 5 

Výskum a prı́prava projektových dokumentov na 
rôzne témy 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 

 

 

 

Ako vidı́te vo vyššie uvedenom prı́klade, každá kompetencia môže byť hodnotená 

v mierke od 1 do 5 a ak nebola vyvinutá alebo požadovaná kompetencia, potom platı́ 

"neuplatňuje sa". Pozrite si podrobnejšı́ popis každej hodnoty v nasledujúcej tabuľke. 

 

HODNOTA 
ÚROVEŇ 

PROFICNOSTI 
POPIS 

N/A Not Applicable 
Táto kompetencia sa na pozı́ciu nevzťahuje. 
Osoba nie je povinná uplatňovať alebo preukázať 
túto spôsobilosť. 

1 Základná vedomosť 
Osoba má všeobecné vedomosti alebo základné 
pochopenie technı́k a konceptov. Dôraz sa kladie 
na poznatky. 

2 Obmedzená skúsenosť 

Osoba má úroveň skúsenostı́ zı́skaných v triede a 
/ alebo experimentálnych scenároch alebo ako 
stáž, asistent na pracovisku. Očakáva sa, že pri 
vykonávanı́ tejto zručnosti dostane pomoc alebo 
pomoc. Dôraz sa kladie na rozvoj 
prostrednı́ctvom skúsenostı́ na pracovisku; chápe 
a môže diskutovať o terminológii, koncepciách, 
princı́poch a otázkach súvisiacich s touto 
kompetenciou; V tejto kompetencii sa využıv́a 
celý rad referenčných a materiálových materiálov. 
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3 Stredná skúsenosť 

Jednotlivec je schopný úspešne dokončiť úlohy v 
tejto kompetencii podľa požiadaviek. Pomoc 
môže byť z času na čas vyžadovaná od experta, 
ale vychovávateľ mládeže môže zvyčajne 
vykonávať zručnosť samostatne. Zameranie sa na 
uplatňovanie a zvyšovanie vedomostı́ alebo 
zručnostı́; Jednotlivec použil túto kompetenciu na 
situácie prı́ležitostne a zároveň potreboval 
minimálne usmernenia na úspešné vykonávanie; 
Pedagóg mládeže rozumie a môže diskutovať o 
uplatňovanı́ a dôsledkoch zmien procesov, politı́k 
a postupov v tejto oblasti. 

4 Pokročilý 

Mládežnı́cky pedagóg môže vykonávať akcie 
spojené s touto zručnosťou bez pomoci. 
Jednotlivec je v rámci svojej bezprostrednej 
organizácie uznaný za "osobu, ktorá sa pýta", keď 
sa vyskytnú ťažké otázky týkajúce sa tejto 
zručnosti. Zameriava sa na široké organizačné / 
odborné otázky; Jednotlivec neustále poskytuje 
praktické / relevantné nápady a perspektıv́y 
týkajúce sa zlepšenia procesu alebo praxe, ktoré 
sa môžu ľahko implementovať. Jeden je schopný 
trénovať ostatných pri uplatňovanı́ tejto 
kompetencie tým, že prekladá zložité nuansy 
týkajúce sa tejto kompetencie do ľahko 
zrozumiteľných pojmov. 

5 Expert 

Pedagóg mládeže je známy ako odbornı́k v tejto 
oblasti. Jednotlivec môže poskytnúť usmernenie, 
riešiť problémy a odpovedať na otázky súvisiace 
s touto oblasťou odbornosti a oblasť, v ktorej sa 
zručnosť použıv́a. Zameranie je strategické; 
Jeden preukázal konzistentnú excelentnosť pri 
uplatňovanı́ tejto kompetencie vo viacerých 
projektoch a / alebo organizáciách; Jednotlivec je 
v tejto oblasti považovaný za osobu "go to". 
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Cvičenie samohodnotenia je základom hodnotenia kompetenciı́ významných pre 

povolanie pedagóga mládeže. Cvičenie sebahodnotenia je založené na rámci 

kompetencie mládežnı́ckeho pedagóga MAV a tento nástroj má za cieľ poskytnúť 

prı́ležitosť na odzrkadlenie dôležitých kompetenciı́ v tejto oblasti a zohrávať aktıv́nu 

úlohu v procese hodnotenia, hodnotenia alebo prijı́mania zamestnancov. Osoba môže 

určiť oblasti odborných znalostı́ a oblastı́ zlepšenia, kde môže byť vytvorený plán 

rozvoja učenia. Okrem toho poskytuje prı́ležitosť pripraviť sa na hodnotiaci rozhovor s 

externým hodnotiteľom. 

Tento prı́stup sebahodnotenia hodnotı́ kompetencie (poznatky, zručnosti, postoje, 

schopnosti a hodnoty) zı́skané, rozvinuté alebo dosiahnuté počas školenia / pracovnej 

činnosti. V neformálnom vzdelávanı́ chápeme kompetenciu ako "vedieť, ako urobiť niečo 

v určitom kontexte" a cvičenie sebahodnotenia pomôže posúdiť zı́skané kompetencie 

štruktúrovaným spôsobom. 

Sebahodnotenie bolo založené na rámci kompetencie pedagógov mládeže MAV.  

V našej odbornej prehliadke sme rozdelili kompetenčný rámec na dve vzájomne 

prepojené oblasti: 

1) všeobecné kompetencie: tvorivosť, tı́mová práca, analýza a riešenie 

problémov, komunikácia, zručnosti v oblasti IKT a organizačné schopnosti a 

plánovanie práce.  

2) špecifické kompetencie: plánovanie vzdelávacı́ch, športových, sociálnych, 

kultúrnych aktivı́t pre rozvoj mladých ľudı́, sociálnu a odbornú aktivizáciu 

mládeže, prı́prava projektov EU, medzinárodné výmeny mobility pre NEETs, 

mentoring a koučing NEETs, poradenstvo pre NEETs.  

 

Nástroj vlastného hodnotenia použıv́a stupnicu od 1 do 5 s cieľom určiť odborné 

KAPITOLA 3. SEBA-HODNOTENIE PRACOVNÍKOV S 

MLÁDEŽOU 
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znalosti v kompetenciách uvedených nižšie. Je nevyhnutné, aby jednotlivec poskytol 

dostatočný čas na dokončenie hodnotenia s minimálnymi rozptýleniami. Hodnotenie 

bude vyžadovať približne 30-45 minút. Je potrebné dôkladne prehodnotiť každé 

vyhlásenie a zvážiť prı́klady toho, ako a kedy bolo preukázané správanie, spôsobilosť. 

Pre toto cvičenie poctivosť a objektıv́nosť pri hodnotenı́ zabezpečı́ zmysluplné výsledky. 

Opatrenia na sebahodnotenie sú tieto: 

N/A – neuvádza sa - neuplatňuje sa 

1 – základné znalosti 

2 – obmedzené skúsenosti 

3 - stredné skúsenosti 

4 - pokročilé skúsenosti 

5 - expert 

 

ŠPECIFICKÉ KOMPETENCIE PEDAGÓGA MLÁDEŽE: 

Plánovanie vzdelávacích, športových, spoločenských, kultúrnych aktivít pre rozvoj 
mladých ľudí. 

 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Spolupracovať s miestnymi komunitami (napr. školy) 
      

Viesť aktivity s deťmi (naprı́klad outdoorové aktivity, ...) 
      

Rozširovať vedomosti mimo školských programov 
      

Využıv́ať metódy, techniky a prostriedky sociálneho 
zásahu a nástroje na vykonávanie preventıv́nych a 
preventıv́nych programov, a to aj prostrednı́ctvom 
účasti mladých ľudı́ na vzdelávacı́ch programoch a 
projektoch zameraných na posilnenie bezpečnosti 

      

Zabrániť sociálne negatıv́nym javom a rozvı́jať kľúčové 
kompetencie 
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Rozvı́jať záujmy detı́ a mládeže komplexným spôsobom 
      

Vytvoriť podmienky na rozšı́renie citlivosti na 
regionálne a národné kultúrne dedičstvo 

      

Vytvoriť podmienky pre intelektuálny rozvoj 
talentovaných mladých ľudı́ v rôznych oblastiach. 

      

Iné:       

 
Sociálna a odborná aktivizácia  NEETS 
 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Identifikovať problémy mladých ľudı́, ktorı́ potrebujú 
pomoc a organizovať pre nich voľný čas (supermarkety, 
parky, pláže, železničné stanice, voľné miesta, 
schodiská, brány, nádvoria atď.).  

      

Vyskúšať vytváranie sietı́ a vytváranie medziľudských 
vzťahov s rizikovými mladými ľuďmi 

      

Poskytnúť spoľahlivé informácie o rizikách, ktorým 
môžu čeliť spoločnosti NEET, a kde môžu zı́skať pomoc 
a podporu pri organizovanı́ mládežnı́ckych iniciatıv́ 

      

Iné:       

 
Príprava projektov  EU, Medzinárodná výmena mobility pre NEETs 
 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Skúmať a prı́pravovať projektové dokumenty na rôzne 
témy 

      

Pomôcť pri hosťovanı́ študentov a učiteľov       

Pripraviť a zúčastniť sa nadnárodných stretnutı́       

Vytvoriť formuláre žiadostı́, ktoré sa budú uchádzať o 
financovanie. 
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Iné:        
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Mentoring a koučing NEETs 
 

Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Mentorovať a vychovávať mladých ľudı́ prostrednı́ctvom 
náročných situáciı́ v ich živote 

      

Spravovať a menežovať mládež       

Poskytnúť poradenstvo mladým ľuďom       

Pripraviť a poskytnúť činnosti, ktoré sa zaoberajú 
konkrétnymi problémami, ako sú šikanovanie, zločiny 
alebo drogy 

      

Vziať mladých ľudı́ na pobytové cesty       

Vykonávať individuálne stretnutia s mladými ľuďmi.       

Iné:       

 
Odborné poradenstvo pre NEETs 

 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Prijı́mať mladých nezamestnaných ľudı́ z rôznych 
prostredı́ a prispôsobenie ich zručnostı́ existujúcim 
pracovným prı́ležitostiam dostupným na trhu práce. 

      

Poskytnúť individuálne kariérové poradenstvo       

Poskytnúť skupinové kariérové poradenstvo       

Usporiadať workshopy na vyhľadávanie práce       

Iné:       
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GENERICKÉ KOMPETENCIEMLÁDEŽNÍCKEHO VZDELÁVANIA: 

Kreativita 
 

Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Mať dobrú predstavivosť a schopnosť vidieť veci z inej 
perspektıv́y 

      

Výjsť z komfortnej zóny a zaoberať sa všetkými novými 
a neobvyklými spôsobmi. 

      

Flexibilita počas pracovného procesu       

Uvedomiť si rôzne výskumné nástroje a metódy       

Iné:        

 
 
Tímová práca 

 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Spolupracovať s ostatnými ľuďmi a konajte ako zväz na 
dosiahnutie spoločného cieľa 

      

Pomáhať navzájom, zvládať výzvy spoločne       

Vybrať vedúceho, ktorý môže byť zodpovedný za celú 
skupinu. 

      

Iné:        
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Analýza a riešenie problémov 
 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Identifikovať potreby a zdroje,        

Prijı́mať informované rozhodnutia o najvhodnejšı́ch 
nástrojoch podľa účelu alebo potreby, 

      

Riešiť koncepčné problémy viacerými spôsobmi       

Byť kreatıv́ny pri použıv́anı́ zdrojov       

Iné:        

 
Komunikácia 
 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Komunikovať s ostatnými ľuďmi, rešpektovať ich názory 
a správanie. 

      

Použıv́ať rôzne druhy komunikácie (verbálne, 
neverbálne) a ako to môže ovplyvniť komunikáciu 

      

Motivovať ľudı́ počas pracovného procesu.       

Iné:        
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ICT zručnosti 
 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Použıv́ať digitálne zariadenia počas pracovného procesu       

Ponúknuť širokú škálu zariadenı́ / programov na prácu 
s cieľovou skupinou 

      

Prácu s zariadeniami dôkladne odrážať a zodpovedne 
ich použıv́ať. 

      

Iné:        

 
Organizačné a plánovacie zručnosti 

 
Som schopný: 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Použiť metódy plánovania práce       

Mať dobrý čas na riadenie, aby ste sa vyhli stresu       

Rozdeliť prácu na malé časti, aby ste pracovali 
efektıv́nejšie a dokumentovať, čo už bolo vykonané. 

      

Schopný organizovať rôzne úlohy alebo udalosti       

Požiadať o pomoc počas organizačného procesu       

Rozlišovať medzi užitočnými a dôležitými 
prostriedkami na organizáciu. 
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HODNOTENIE 

Po dokončenı́ samohodnotenia preskúmajte, ktoré kompetencie boli označené 

ako pokročilé alebo odborné, ktoré kompetencie boli označené ako stredne pokrokové a 

ktoré z kompetenciı́ boli označené ako základné alebo obmedzené vedomosti? Ktoré z 

kompetenciı́ označených ako základné alebo obmedzené vedomosti sú veľmi dôležité na 

rozvoj? 

Hodnoty n / a, 1, 2 - Kompetencie hodnotené pomocou týchto hodnôt naznačujú 

potrebu ďalšieho zlepšenia. Musı́ sa však uznať, ktoré z kompetenciı́ sú rozhodujúce a 

požadované na pracovisku a ktoré môžu byť menej dôležité. V súvislosti s touto analýzou 

je potrebné vytvoriť individuálny plán rozvoja s cieľom vykresliť profesionálny rozvoj. 

Hodnota 3 - Ide o kompetencie, v ktorých má jednotlivec priemerné vedomosti a 

určité skúsenosti, ale mal by sa zvýšiť, aby sa zvýšila úroveň kvalifikácie. 

Hodnoty 4 a 5 - Ide o kompetencie, v ktorých jednotlivec má dostatočné 

vedomosti a skúsenosti. 

 

 
ROZVOJ PLÁNU VZDELÁVANIA 

Plán vzdelávania je cenným nástrojom, ktorý poskytuje systematický spôsob 

identifikácie a riešenia špecifických rozvojových potrieb. Prostrednı́ctvom procesu 

rozvı́jania vzdelávacieho plánu určite svoje vzdelávacie potreby a určı́te ich. Je dôležité, 

aby ste dosiahli svoje vzdelávacie ciele reálne. Uprednostnite svoje ciele a snažte sa 

dosiahnuť jeden alebo dva ciele každých 6-12 mesiacov. 

Jednotlivec musı́ určiť kompetencie, ktoré majú prioritu vo vzdelávanı́ a mali by sa 

rozvinúť ďalej. Pre rozvoj kompetenciı́ môže byť použitý prı́stup zmiešaného učenia, 

ktorý zahŕňa rôzne metódy učenia: 

 Knihy, články, časopisy a prı́ručky 

 Na pracovných skúsenostiach 

 E-learning, mobilné vzdelávacie programy, virtuálna výučba v triede a súvisiace 

 Tréningy, workshopy, kurzy 

 Tréning a mentoring 

 Sieťové podujatia, záujmové kluby 
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 Internet a ďalšie 

 
 

PLÁN INDIVIDUÁLNEHO VZDELÁVANIA A ROZVOJA  

Potenciálny pedagóg mládeže môže vytvoriť plán rozvoja odbornej prı́pravy pre 

kompetencie, ktoré musı́ ďalej rozvı́jať. 

Prı́klad individuálneho plánu rozvoja môže byť navrhnutý tak, ako je uvedené 

nižšie: 

 

KOMPETENCIANA 
ZLEPŠENIE 

VÝVOJOVÉ ČINNOSTI 
VZDELÁVANIA ZALOŽENÉ 

NA VLASTNOM 
VZDELÁVANÍ 

(Aktivity, školenia, koučing, 
mentoring, atď.) 

DÁTUM PLÁNOVANIA 
AKTIVITY 

   

   

   

 

Vzdelávateľ mládeže je zodpovedný za rozvoj alebo modernizáciu kompetenciı.́ V 

prı́pade, že pracuje v mládežnı́ckej organizácii, individuálny tréningový a rozvojový plán 

môže byť súčasťou ročného hodnotenia výkonnosti. Manažér môže počas roka 

monitorovať realizáciu plánu a navrhnúť rozvojové aktivity, ktoré organizácia 

podporuje. 
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KAPITOLA 4. INTERVIEW S ÚRADNE NEUZNANÝM 

HODNOTITEĽOM 

 
Rozhovor s neoznámeným hodnotiteľom je zameraný na hodnotenie kompetenciı́ 

pedagóga mládeže s cieľom potvrdiť súčasný stav kompetenciı,́ poukazovať na silné a 

slabé stránky a vypracovať plán na zlepšenie. Cieľom štandardizovaného nástroja je 

rozpoznať zručnosti zı́skané formálnym a neformálnym spôsobom. Môže byť upravená 

podľa potreby hodnotiteľa alebo organizácie. 

 

PORTFOLIO 

Podľa odporúčanı́ CEDEFOP: 

“Portfólio je organizovaná zbierka materiálov, ktorá prezentuje a overuje zručnosti 

a vedomosti nadobudnuté prostredníctvom skúseností. Je mimoriadne dôležité overiť 

neformálne učenie, pretože to umožňuje jednotlivcovi kandidáta na aktívne prispievanie k 

zhromažďovaniu dôkazov a tiež ponúka kombináciu prístupov posilňujúcich celkovú 

platnosť procesu.” 

Portfólio je vynikajúcou metódou na hodnotenie neformálnej zručnosti. Môže 

pomôcť hodnotiteľovi v reflexıv́nom prı́stupe k hodnoteniu a prispieť tak k začatiu práce na 

rozhovore pre Check-up. 

Výber jednotlivých prvkov portfólia je založený na osobitostiach aktivı́t pedagógov 

mládeže. 

Požadované prvky (svedectvá v rôznych situáciách a prostredı́) sapokúšajú 

hodnotiteľovi poskytnúť dostatok informáciı́ na posúdenie, potvrdenie alebo 

neplatnosť kompetenciı́ bez zbytočného odkladu preskúmania. Vybraná 

informácia a jej doručenie školiteľom mládeže by mali byť relevantné a jasne 

navrhnutéhodnotiteľ zvládnutie témy a dôkaz o zı́skaných a cenných 

skúsenostiach.  

Portfólio môže byť implementované ako e-portfólio. Rôzne prvky, ktoré sa majú 

naformátovať online a krabice vyplnené pedagógom pre mládež.  

Materiály, ktoré sa majú predložiť: 
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 Súhrn odborných a školiacich skúsenostı ́pedagóga mládeže 

 Dva druhy dokumentov: 

1) Pı́somné popisy osobných minulých skúsenostı́ ako pedagógov pre 

mládež. 

2) Autentické dokumenty: životopis; certifikáty; diplomy, odporúčacie 

listy; stážové certifikáty; kópie titulov v úradných dokumentoch; 

článok (y). 

 

Prvá časť portfólia pozostáva z pı́somných opisov, ktoré by mali jasne opı́sať 

cenné zı́skané skúsenosti ako pedagógov; druhé, profesionálne prostredie.  

Je nevyhnutné dôkladne prehodnotiť každé tvrdenie, zohľadniť existujúce 

informácie a poskytnúť otázky týkajúce sa správania sa pedagógovi mládeže s cieľom 

overiť, ako a kedy sa správanie preukázalo. Pomocou otázok správania môže hodnotiteľ 

objasniť dôkaz o spôsobilosti. 

Vzhľadom na vývoj postupov môžu nové prvky odôvodňovať ich prı́tomnosť v 

zozname priložených dokumentov. Kandidáti a hodnotitelia musia použıv́ať svoj 

rozumný úsudok pri výbere a hodnote predložených dokumentov. 

Je dôležité, aby hodnotiteľ pred rozhovorom stanovil organizačnú alebo prioritnú 

kompetenciu súvisiacu s prácou, aby sa počas rozhovoru mohli zhromažďovať potrebné 

informácie pomocou pripravených otázok. Hodnotiteľ si musı́ byť vedomý aj 

teoretických a praktických aspektov súvisiacich s kompetenciami. 

Rozhovor je osobné stretnutie medzi hodnotiteľom a vychovávateľom mládeže. 

Uspech z partnerskej revı́zie závisı́ hlavne od skúsenosti hodnotiteľa a jeho znalosti. 

Posudzovateľ by mal byť skúsený mladšı́ pedagóg / školiteľ, ktorý ako taký musı́ byť 

zapojený, podporný a povzbudzujúci pri hodnotenı́ tretieho partnera v čo najlepšej 

miere.  

Casová lı́nia procesu rozhovoru nižšie vám poskytne usmernenie v organizácii 

procesov a aktivitách zahrnutých: 

 Kontaktovať mládežnı́ckeho pedagóga v súvislosti s procesom hodnotenia a oznámiť 

zoznam potrebných dokumentov a informáciı,́ ktoré je potrebné vopred predložiť 

(samohodnotenie, životopis, certifikáty, diplomy atď.). 
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 Zoznámte sa s odbornou prehliadkou 

 Vyberte dátum a miesto stretnutia pre rozhovor, ktorý umožňuje neprerušovaný 

dialóg, s malým rozptýlenı́m a vyvolanı́m minimálneho stresu. 

 Vedú rozhovor podľa nižšie popı́sanej metodológie; zbierať potrebné dodatočné 

informácie alebo otázky, ktoré môže mať kandidát lepšie a prispôsobiť budúcu 

spätnú väzbu. 

 Usporiadajte s kandidátom stretnutie na zlepšenie rozhovoru prostrednı́ctvom 

(miesto, Skype, čas a súvisiace požiadavky …) 

 
Nástroj na hodnotenie použıv́a stupnicu od 1 do 5 s cieľom určiť odbornosť v 

kompetenciách uvedených v nástroji. Je nevyhnutné vyčleniť dostatok času na dokončenie s 

minimálnymi rozptýleniami. 

Opatrenia na vyhodnotenie rozhovoru sú tieto: 

N/A – nepoužiteľné, 

1 – základné znalosti 

2 – obmedzené skúsenosti 

3 - stredné skúsenosti 

4 - pokročilé skúsenosti 

5 – expert 

 

ROZHOVOR FOCUSOVANÝCH VÝSLEDKOV 

Hodnotiaca šablóna môže byť prispôsobená pridanı́m ďalšı́ch kompetenciı́, ktoré 

sú dôležité pre konkrétnu organizáciu alebo pedagóga mládeže. 

Aby bolo možné určiť situácie, v ktorých bola preukázaná spôsobilosť, navrhuje 

hodnotiteľ použıv́ať otázky týkajúce sa správania. Zvyšujú sa otázky týkajúce sa 

správania, aby sa poskytli odpovede na konkrétne prı́klady toho, ako bola preukázaná 

spôsobilosť. 

Táto metóda sa nazýva Rozhovor zameraný na výkon. PFI možno definovať ako 

(usmernenia IMPROVE):štandardizovanú štruktúrovanú odbornú diskusiu, to znamená 

rozhovor medzi hodnotiteľom a kandidátom (hodnotená osoba), v ktorom uchádzač 

opisuje svoje pracovné úlohy a spôsob, akým výkon dosahuje požiadavky stanovené 
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normami. V PFI sa otázky väčšinou zameriavajú na konkrétne vopred stanovené aspekty 

výkonnosti a všetci kandidáti sú požiadaní o rovnaký zoznam otázok. Hodnotiteľ však môže 

klásť ďalšie otázky na objasnenie alebo lepšie porozumenie. 

 
Prı́klady takýchto otázok sú: 

 
 

 
Povedzte mi o svojich skúsenostiach s realizáciou projektov EÚ alebo národných 

projektov. Ktoré z metód ste použili pri výskume? Ktorý softvér ste použili na správu 

projektovej dokumentácie? 

 

Hodnotiteľ by sa mal sústrediť na kladenie otázok, ktoré hľadajú odpovede, ktoré 

obsahujú konkrétne prıḱlady, situácie a vyhýbajú sa teoretickým vyhláseniam a 

diskusiám o tom, čo ak. Aby sme dostali potrebné informácie od respondenta, 

odporúčame vám poskytnúť usmernenie ako odpovedať na otázky týkajúce sa 

správania, ako naprı́klad: 

 

"Chcem sa vás spýtať na otázky týkajúce sa správania sa v situáciách, v ktorých boli 

kompetencie preukázané, vo svojej odpovedi nezabudnite pokryť situáciu, úlohu, akčné 

kroky a výsledky (metóda STAR). by tiež rád počul, čo ste sa naučili z tejto skúsenosti a ako 

ste použili túto lekciu .. Tu je otázka..." 

 

POSÚDENIE A OVEROVANIE KOMPETENCIÍ 

Táto časť vysvetľuje hodnotiteľov, ako musia posúdiť a overiť tieto kompetencie. 

Cieľom kontroly odbornosti a najlepšı́ch postupov pri overovanı́ kompetenciı.́ 

Keďže CEDEFOP definuje úlohu hodnotiteľa vo svojich európskych usmerneniach: 

“Úlohou hodnotiteľa je hľadať a prehodnotiť dôkazy o učení jednotlivca a posúdiť, čo 

spĺňa alebo nespĺňa špecifické normy. Hodnotitelia musia byť oboznámení s normami a 

KOMPETENCIE N/A 1 2 3 4 5 

Výskum a prı́prava projektových dokumentov na 
rôzne témy 

 
 

 

 

 

 

 
• 
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potenciálne užitočnými metódami hodnotenia, ktoré by sa mohli použiť na porovnávanie 

dôkazov proti normám. Hodnotitelia by mali byť uznaní akoodborníci vo svojom sektore, 

pretože to vedie k dôvere a dôveryhodnosti pri posudzovaní pracovať sám. Je 

pravdepodobné, že autentifikácia hodnotiacej situácie sa zlepší ak sektoroví odborníci 

môžu nasmerovať používanie hodnotiaceho nástroja alebo posúdiť výsledkoch jeho 

používania. Hodnotitelia by nemali byť prepojení s kandidátom alebo s ich prácou alebo 

spoločenského života akýmkoľvek spôsobom.” 

A preto,na plnenie tejto úlohy, hodnotitelia musia: 

 oboznámiť sa s procesom validácie (platnosť a spoľahlivosť); 

 nemá žiadny osobný záujem na výsledku overenia (zaručiť nestrannosť a vyhnúť 

sa konfliktu záujmov); 

 oboznámiť sa s rôznymi metodikami hodnotenia; 

 byť schopný inšpirovať dôveru a vytvoriť správne psychologické 

prostrediekandidátov; 

 byť odhodlaný poskytnúť spätnú väzbu o zhode medzi výsledkami vzdelávania; a 

• validačné štandardy / procesy validácie refundácie a znalosť mechanizmov 

zabezpečenia kvality (prostrednı́ctvom podporného systému) 

 

V závislosti od toho, kde sa uskutočňuje kontrola odbornosti (krajina, región) alebo 

kde sú zdroje k dispozı́cii, v združenı́ alebo v profesionálnom sektore, je dôležité, aby sa 

normy odbornosti zameriavali na vyššiu úroveň vzhľadom na vývoj oblasti. potvrdzujú 

kompetencie, odbornı́ci v oblasti práce s mládežou vedia lepšie než umožniť nedostatočne 

vyškoleným pedagógom mládeže, ktorı́ si neuvedomujú svoje obmedzenia.  

Pokiaľ ide o otázku nevalidácie, ako už bolo spomenuté vyššie, cieľom odbornej 

kontroly nie je zlyhanie, ale poskytnutie usmernenia kandidátovi po posúdenı́ toho, aké 

vedomosti alebo schopnosti zı́skať. Pri riešenı́ problémov súvisiacich s mládežnı́ckou prácou 

v tejto oblasti potrebuje kandidátsky pedagóg pre mládež všetku pomoc, ktorú môže zı́skať. 

Odbornı́ci z poroty by preto mali mať bohaté skúsenosti s prácou s mládežou vo 

svojich rôznych aspektoch (zdravotné postihnutie, sociálne znevýhodnené osoby, migranti, 

NEET), ako aj na rôznych miestach zamestnania (profesionálne, neformálne skupiny a 

dobrovoľnıćky sektor). Mali by tiež pracovať na vývoji nástrojov alebo usmernenı́ pre 
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skúmanie a zlepšenie práce s mládežou (napı́sať knihy, akademické články, výcvikové 

plány,posudzovanie). Inštitúcia, ktorá ponúka odbornú previerku, môže preto 

transparentným spôsobom sprı́stupniť osvedčenia hodnotiteľov. 

 

HODNOTIACE INTERVIEW 

Tak ako v mnohých iných oblastiach, pedagógovia mládeže, hoci podporujú a 

potvrdzujú projekty pre kandidátov v oblasti práce s mládežou, nie sú nevyhnutne 

odbornı́kmi na vykonávanie hodnotenia alebo rozhovorov pre svojich rovesnı́kov. 

Poskytneme krátke vysvetlenie o tom, ako spravovať rozhovor, aby sme zhromaždili 

informácie, ktoré povedú k užitočnej a adekvátnej spätnej väzbe pre kandidáta. 

 

ÚSPEŠNÝ ROZHOVOR 

Začnite tým, že privı́tate kandidáta a urobte krátku odbornú prehliadku a uveďte 

cieľ pre tento hodnotiaci rozhovor. Hlavné body a oblasti diskusie by mohli byť 

vysvetlené a predložené v programe. 

 

Ako sa pripraviť na rozhovor 

1. Mali by ste si vybrať miesto / miestnosť, kde vás nikto nebude rozptýliť. Môžete sa 

opýtať, či je miesto pohodlné. Casto sa môžu cı́tiť pohodlnejšie na vlastnom 

pracovisku alebo doma. 

2. Dohliadnite, aby ste s kandidátom urobili dohodu, že počas rozhovoru budú 

zaznamenané poznámky. 

 

Začiatok rozhovoru 

1. Vysvetlite účel rozhovoru, t.j. "Dnes budeme posudzovať vaše schopnosti ako 

pedagóga mládeže”. 

2. Informujte kandidáta o podmienkach dôvernosti. According to who commanded the 

Expertise check-up see who will have knowledge of the evaluation interview and 

discretion will be kept. 

3. Zvyčajne uveďte, ako dlho sa rozhovor koná (približne 45 minút: 5 minút otvorenia a 

informácie o projekte - maximálne 40 minút uskutočnı́ rozhovor - 2 minúty záver). 
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4. Požiadajte kandidáta, ak má akékoľvek otázky, skôr ako začnete s pohovorom. 

 

Pokračovanie rozhovoru 

1. Jedna otázka by sa mala položiť naraz - vyhýbajte sa viacerým otázkam. 
 
2. Zostávajte ako diplomatický. Ukážte úctu kandidátovi, ale neukazujte prı́liš 

pozitıv́nu odpoveď na určité odpovede, silnú emocionálnu reakciu alebo 

prı́liš vysokú úroveň empatia, ktorá môže podporiť nesprávne reakcie. 
 
3. Povzbudzujte odpovede s prı́ležitostnými kývami hlavy, "uh huh", atď. 
 
4. Počas vytvárania poznámok dávajte pozor na vzhľad a načasovanie. To 

znamená, že ak skočı́te, aby ste vzali na vedomie, môže sa zdať, že ste 

prekvapenı́ alebo veľmi potešenı́ z odpovede, ktorá môže ovplyvniť odpoveď 

kandidáta na budúce otázky. 
 
5. Poskytnite prechod medzi hlavnými témami, naprı́klad "hovorili sme (nejaká 

téma) a teraz by som sa chcel presunúť (ďalšiu tému)". 
 
6. Najmä pri vyplňovanı́ profilu kompetenciı́ tak, aby kandidát osviežil svoje 

referencie a skúsenosti s podrobným uvedenı́m jeho kompetenciı́ a tým sa 

vyhol tomu istému prı́kladu pre každú kompetenciu. 
 
7.  Nezostávajte kontrolu nad pohovorom. To sa môže stať, keď sa respondenti 

stratia na iné tému, trvajú tak dlho, že odpovedia na otázku a čas začne plynúť, 

alebo dokonca začne klásť otázky tazateľovi. 
 
8. Ak potrebujete akékoľvek vysvetlenie k určitému aspektu, položte ďalšie otázky. 

 

Ukončenie rozhovoru 

1. Poďakujte kandidátovi za jeho čas a prı́spevok. 

2. Upresnite svoje pı́somné poznámky, napr. objasnite akékoľvek dohady, uistite sa, že 

stránky sú očı́slované, vyplňte všetky poznámky, ktoré nedávajú zmysel, atď. 

3. Zapı́šte všetky pozorovania, ktoré ste urobili počas pohovoru. Naprı́klad, kde sa 

rozhovor vyskytol a kedy, bol respondent obzvlášť nervózny kedykoľvek? Boli počas 

rozhovoru nejaké prekvapenia? 

 

Ulohou hodnotiteľa je posúdiť každú pozı́ciu v 11 kompetenčných skupinách 
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zhromaždenı́m informáciı́ známych z informačných zdrojov a rozhovorom s rozhovorom 

a vyhodnotiť každé správanie ako hodnotu od 1 do 5.  

Okrem čı́selných hodnôt je pre hodnotiteľa potrebné, aby po rozhovore urobil 

poznámky o kľúčových silných a slabých stránkach pedagóga mládeže, aby mohol 

pripraviť riadnu a komplexnú spätnú väzbu a preskúmanie plánu zlepšovania. 

Akékoľvek ďalšie poznámky o informáciách, ktoré by boli cenné, by mali byť tiež 

zaznamenané. 

 

 
HODNOTIACE INTERVIEW – ŠPECIFICKÉ KOMPETENCIE PEDAGÓGA 

MLÁDEŽE: 

Plánovanie vzdelávacích, športových, spoločenských, kultúrnych aktivít pre rozvoj 

mladých ľudí. 

KANDIDÁTJE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Spolupracovať s miestnymi komunitami (i.n. 
školy) 

       

Viesť aktivity s deťmi (naprı́klad outdoorové 
aktivity, …) 

       

Rozširovať vedomosti mimo školských 
programov 

       

Využıv́ať metódy, techniky a prostriedky 
sociálneho zásahu a nástroje na vykonávanie 
preventıv́nych a preventıv́nych programov, a to aj 
prostrednı́ctvom účasti mladých ľudı́ na 
vzdelávacı́ch programoch a projektoch 
zameraných na posilnenie bezpečnosti 

       

Zamedziť sociálne negatıv́nym javom a rozvı́jať 
kľúčové kompetencie 

       

Rozvı́jať záujmy detı́ a mládeže komplexným 
spôsobom 

       

Vytvoriť podmienky na rozšı́renie citlivosti na 
regionálne a národné kultúrne dedičstvo 

       

Vytvorte podmienky pre intelektuálny rozvoj        
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talentovaného mladého človeka v rôznych 
oblastiach. 

Iné:        

SÚHRN 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako sú kompetencie predvedené? Termı́ny: 
 

Komentáre: 

Sociálna a odborná aktivácia NEETS 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 TOTAL 

Identifikovať problémy a potreby mladých ľudı́, 
ktorı́ potrebujú podporu a organizáciu voľného 
času (supermarkety, parky, pláže, železničné 
stanice, voľné miesta, schody, brány, nádvoria 
atď.).  

       

Použiť sieťové a medziľudské vzťahy s rizikovými 
mladými ľuďmi 

       

Poskytnúť spoľahlivé informácie o rizikách, 
ktorým môžu čeliť spoločnosti NEET, a kde môžu 
zı́skať pomoc a podporu pri organizovanı́ 
mládežnı́ckych iniciatıv́ 

       

Iné:        

SÚHRN: 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako sú predvedené? Termı́ny: 

 

Komentáre: 
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Príprava projektov EU, Medzinárodná výmena mobility pre NEETs 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN  

Skúmať a pripraviť projektové dokumenty na 
rôzne témy        

Pomôcť pri hosťovanı́ študentov a učiteľov        

Pripraviť a zúčastniť sa nadnárodných stretnutı́        

Vytvoriť formuláre žiadostı́, ktoré sa budú 
uchádzať o financovanie.        

Iné:         

SÚHRN: 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 

Kde a ako to bude predvedené? Termı́ny: 
 

Komentáre: 
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Mentoring a koučingNEETs 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Mentorovať a vychovávať mladých ľudı́ 
prostrednı́ctvom náročných situáciı́ v ich živote 

       

Menežovanie a spravovanie zdrojov mládeže        

Poskytnúť poradenstvo mladým ľuďom        

Pripraviť a poskytnúť činnosti, ktoré sa 
zaoberajú konkrétnymi problémami, ako sú 
šikanovanie, zločiny alebo drogy 

       

Vziať mladých ľudı́ na pobytové cesty        

Vykonávať individuálne stretnutia s mladými 
ľuďmi 

       

Iné:         

SÚHRN: 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 

 

Komentáre: 
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Odborné poradenstvo pre NEETs 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: 
N/
A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Prijı́mať mladých nezamestnaných ľudı́ z 
rôznych prostredı́ a prispôsobiť ich 
zručnosti existujúcim pracovným 
prı́ležitostiam dostupným na trhu práce. 

       

Poskytnúť individuálne kariérové 
poradenstvo 

       

Poskytnúť skupinové kariérové 
poradenstvo 

       

Usporiadať workshopy na vyhľadávanie 
práce 
 

       

Iné:        

SÚHRN: 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 
 

 

Komentáre: 
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HODNOTIACI ROZHOVOR   ̶ GENERICKÉ KOMPETENCIE ŠKOLITEĽA 

MLÁDEŽE: 

 
Kreativita 

 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Mať dobrú predstavivosť a schopnosť vidieť 
veci z iného pohľadu 

       

Vyjdite z komfortnej zóny a zaoberajte sa 
všetkými novými a neobvyklými spôsobmi 

       

Byť flexibilný počas pracovného procesu        

Uvedomiť si rôzne výskumné nástroje a 
metódy 

       

Iné:         

SÚHRN: 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 

Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 
 

Komentáre: 
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Tímová práca 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: 
N/
A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Spolupracovať s ostatnými ľuďmi a konať ako 
celok na dosiahnutie spoločného cieľa        

Pomáhať si navzájom, zvládať výzvy spoločne        

Vybrať si vedúceho, ktorý môže byť zodpovedný 
za celú skupinu.        

Iné:         

SÚHRN 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 

Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 
 

Komentáre: 
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Analýza a riešenie problémov 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Identifikovať potreby a zdroje,         

Vykonávať informované rozhodnutia o 
najvhodnejšom nástroji podľa účelu alebo 
potreby, 

       

Riešiť koncepčné problémy viacerými spôsobmi        

Kreatıv́nosť pri použıv́anı́ zdrojov        

Iné:         

SÚHRN 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 

Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 
 

Komentáre: 
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Komunikácia 

 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Komunikovať s ostatnými ľuďmi, rešpektovať ich 
názory a správanie. 

       

Použıv́ať rôzne druhy komunikácie (verbálne, 
neverbálne) a ako to môže ovplyvniť 
komunikáciu 

       

Motivovať ľudı́ a vyjednávať s nimi počas 
pracovného procesu. 

       

Iné:         

SÚHRN 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 

 

Komentáre: 
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ICT schopnosti 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Použıv́ať digitálne zariadenia počas pracovného 
procesu 

       

Ponúknuť širokú škálu zariadenı́ / programov na 
prácu s cieľovou skupinou 

       

Prácu so zariadeniami dôkladne odrážať a 
zodpovedne ich použıv́ať. 

       

Iné:         

SÚHRN 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 

 

Komentáre: 
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Organizačné a plánovacie schopnosti 
 

KANDIDÁT JE SCHOPNÝ: N/A 1 2 3 4 5 SÚHRN 

Použiť metódy plánovania práce        

Mať dobrý čas na riadenie, aby ste sa vyhli 
stresu 

       

Rozdeliť prácu na malé časti, aby ste pracovali 
efektıv́nejšie a dokumentovať, čo už bolo 
vykonané. 

       

Schopný organizovať rôzne úlohy alebo 
udalosti 

       

Požiadať o pomoc počas organizačného 
procesu 

       

Rozlišovať medzi užitočnými a nedôležitými 
prostriedkami na organizáciu. 

       

SÚHRN 

Silné stránky: 
 
Slabé stránky: 
Kde a ako to bolo predvedené? Termı́ny: 

 

Komentáre: 
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KAPITOLA 5. INTERVIEW S OFICIÁLNE UZNANÝM 

HODNOTITEĽOM 

 
Vykonáva úradne uznávaný hodnotiteľ. Toto posúdenie má všetky predchádzajúce 

prvky, ale odborné znalosti pedagóga mládeže oficiálne uznajú partnerské organizácie 

tým, že im udelı́ osvedčenie o spôsobilosti. 

Hodnotiteľ, ktorý vykonal toto hodnotenie, úspešne ukončil kurz hodnotiteľov, 

ktorý vypracoval partnerstvo a je držiteľom certifikátu. 
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PRÍLOHA 1. SLOVNÍK 

 
Všetky nižšie uvedené podmienky boli dohodnuté so zástupcami v členských 

štátoch a sú súčasťou viacjazyčného glosára CEDEFOP. Táto publikácia vychádza aj z 

práce vykonanej OECD a uvádzanej v kvalifikačných systémoch, ktoré môžu podporiť 

vzdelávanie, OECD, Paris, 2007; dodatočné podmienky boli vyňaté zo Štátneho 

štandardu pracovných štandardov podporovaného zamestnávania LSI SE00, Spojené 

kráľovstvo, 2012. 

 

Hodnotenie výsledkov 
vzdelávania 

Proces posudzovania vedomostí, zručností a / alebo 
kompetencií jednotlivca na základe vopred 
definovaných kritérií, špecifikujúcich metódy učenia a 
očakávania. Z hodnotenia obvykle nasleduje validácia a 
certifikácia. 

Autonómia Schopnosť a možnosť samostatnej prevádzky. 

Rozvoj kariéry objavovanie špecifických odborných ciest, ktoré 
spĺňajú záujmy, schopnosti a príležitosti. 

Osvedčenie úradný doklad vydaný obstarávateľom, ktorý 
zaznamenáva výsledky jednotlivca podľa štandardného 
hodnotiaceho postupu. 

Certifikácia výsledkov 
vzdelávania 

proces formálneho overenia toho, že vedomosti, 
zručnosti a / alebo kompetencie získané jednotlivcom 
boli posudzované a potvrdené príslušným orgánom 
proti vopred určenej norme. Certifikácia má za 
následok vydanie certifikátu, diplomu alebo titulu. 

Kompetencia Schopnosť aplikovať výsledky vzdelávania adekvátne v 
požadovanom kontexte (vzdelanie, práca, osobný alebo 
profesionálny rozvoj). Komentár: kompetencia sa 
neobmedzuje len na kognitívne prvky (vrátane 
používania teórie, koncepcií alebo tichých vedomostí); 
zahŕňa aj funkčné aspekty (vrátane technických 
zručností), ako aj medziľudské atribúty (napríklad 
sociálne alebo organizačné zručnosti) a etické hodnoty. 
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Zdroj: CEDEFOP, 2004, Európska komisia, 2006a. 

Spotrebiteľ / klient výrazy, ktoré sa zvyčajne používajú v súvislosti s 
jednotlivcami, ktorí dostávajú služby od 
poskytovateľov ľudských služieb a agentúr. 

Systém kreditov nástroj navrhnutý tak, aby umožňoval akumuláciu 
výsledkov vzdelávania zı́skaných vo formálnom, 
neformálnom a / alebo neformálnom prostredı́ a 
uľahčil ich prenos z jedného prostredia do druhého na 
potvrdenie a uznanie.  
Uverový systém môže byť navrhnutý:  

 opisom vzdelávacieho programu alebo programu 
odbornej prı́pravy a 

 pripojenie bodov (kreditov) k jeho zložkám 
(moduly, kurzy, umiestnenia, dizertačná práca 
atď.); alebo 

 opisom kvalifikácie pomocou jednotiek 
vzdelávacích výstupov a priradením kreditných 
bodov každej jednotke.  

 
Zdroj: založený na Európskej komisii, 2006c. 
 
Poznámka: Systémy kvalifikácie EQF vypracované na 
národnej, medzinárodnej úrovni opı́sané z hľadiska 
výsledkov vzdelávania (kombinácia vedomostı́, 
zručnostı́ a / alebo kompetenciı́) a mechanizmov a 
princı́pov dobrovoľnej spolupráce. Osem úrovnı ́
pokrýva celý rozsah kvalifikáciı́ od tých, ktorı́ uznávajú 
základné vedomosti, zručnosti a schopnosti tým, ktorı́ 
sú udeľovanı́ na najvyššej úrovni akademického, 
odborného a odborného vzdelávania a prı́pravy. EQF je 
prekladateľské zariadenie pre kvalifikačné systémy.  
 
Zdroj: založený na Európskej komisii, 2006a. 

Európsky systém kreditov 
pre odborné vzdelávanie 
a prípravu (ECVET) 

nástroj na pomoc jednotlivcom pri prenose, uznávaní a 
hromadení ich hodnotených vzdelávacích výstupov, 
dosiahnutie kvalifikácie alebo účasť na celoživotnom 
vzdelávaní. ECVET umožňuje študentom 
zhromažďovať, prenášať a používať svoje učenie v 
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jednotkách, ak sú tieto jednotky dosiahnuté. To 
umožňuje vybudovať kvalifikáciu vo vlastnom tempe 
učiacich sa z výsledkov vzdelávania nadobudnutých vo 
formálnom, neformálnom a neformálnom kontexte vo 
svojej vlastnej krajine av zahraničí. Systém je založený 
na jednotkách výsledkov vzdelávania ako súčasti 
kvalifikácií, ktoré je možné posúdiť a overiť. 
 
Poskytuje rámec pre mobilizáciu študentov a 
kvalifikácie, ktoré sú prenosnejšie, stanovujú zásady a 
technické špecifikácie a využívajú existujúce 
vnútroštátne právne predpisy a predpisy. Vzťahuje sa 
na kvalifikáciu odborného vzdelávania a prípravy na 
všetkých úrovniach európskeho kvalifikačného rámca. 
 
SZdroj: CEDEFOP; Európska komisia, 2006c. 

Formálne vzdelávanie učenie, ktoré sa deje v organizovanom a 
štruktúrovanom prostredı́ (naprı́klad v inštitúcii 
vzdelávania alebo odbornej prı́pravy alebo v práci) a je 
výslovne označené ako vzdelávanie (z hľadiska cieľov, 
času alebo zdrojov). Formálne učenie je zámerné z 
pohľadu študenta. Zvyčajne vedie k overovaniu a 
certifikácii. 

Individuálne plánovanie proces posudzovania silných stránok, zručnostı́, 
zdrojov, záujmov a obmedzenı́ osoby, ktoré sa uplatňujú 
pri dosahovanı́ konkrétneho cieľa, a potom pomocou 
týchto informáciı́ na vypracovanie plánu, ktorý 
stanovuje kroky, ktoré je potrebné prijať pre danú 
osobu dosiahnuť tento cieľ. 

Neformálne vzdelávanie učenie vyplývajúce z každodenných aktivı́t týkajúcich 
sa práce, rodiny alebo voľného času. Nie je 
organizovaná alebo štruktúrovaná z hľadiska cieľov, 
času alebo podpory učenia. Neformálne vzdelávanie je 
väčšinou neúmyselné z pohľadu študentov. 

Interpersonálne zručnosti Schopnosť komunikovať s iným jedincom alebo 
skupinou na sociálnej alebo profesionálnej báze. 
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Uroveň spôsobilosti je založená na jednoduchosti a 
komfortu všetkých zainteresovaných strán. 

Job Shadowing Job shadowing je určený na to, aby človeku bližšie, 
hlbšie pozrieť na svet práce. Počas skúsenosti s prácou 
v stíne osoba sprevádza zamestnanca, pretože jeho 
práca sa vykonáva, aby sa dozvedel o konkrétnej 
profesii alebo priemysle. 

Výstupy vzdelávania Súbor vedomostí, zručností a / alebo kompetencií, 
ktoré jednotlivec nadobudol a / alebo je schopný 
preukázať po dokončení vzdelávacieho procesu. 

Celoživotné vzdelávanie záujem a zručnosť udržiavať vzdelanie, formálne alebo 
neformálne, nad rámec základných požiadaviek na 
dosiahnutie vysokoškolského vzdelania alebo 
dosiahnutie odborného vzdelania. 

Neformálne vzdelávanie Učenie, ktoré je zakotvené v plánovaných aktivitách, 
ktoré nie sú vždy výslovne určené ako vzdelávanie (z 
hľadiska cieľov učenia, času učenia alebo podpory 
učenia), ale ktoré obsahujú dôležitý učebný prvok. 
Neformálne vzdelávanie je úmyselné z pohľadu 
študenta. 

Plánovanie zamerané na 
osoby 

Plánovacı́ proces, ktorý sa zameriava na jednotlivca a 
jeho záujmy, silné stránky a potreby. Dôraz sa kladie na 
proces plánovania, ktorý kontroluje jedinec s 
postihnutı́m, s účasťou jednotlivcov podľa vlastnej 
voľby z ich osobnej siete 

Uznávanie kompetencií Všetky vzdelávacie aktivity vykonávané v priebehu 
života, ktoré vedú k zlepšeniu vedomostı́, know-how, 
zručnostı́, kompetenciı́ a / alebo kvalifikáciı́ z osobných, 
sociálnych a / alebo profesijných dôvodov. 
 
Zdroj: CEDEFOP, 2008. 

Sebarozhodnosť Právo a schopnosť všetkých osôb riadiť svoj vlastný 
život, ako aj zodpovednosť prijať dôsledky vlastných 
rozhodnutı́. Niektoré zručnosti, ktoré robia niekoho 
samého seba alebo úspešného sebaobhajcu, sú 
nasledovné: znalosť silných stránok a obmedzenı́; viera 
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v schopnosť človeka dosiahnuť ciele; schopnosť začať a 
plniť úlohy; schopnosť aperitıv́ne presadzovať svoje 
potreby, potreby a obavy; a schopnosť prijı́mať 
rozhodnutia a vidieť ďalšie možnosti. 

Mäkké zručnosti zručnosti, črty, pracovné návyky a postoje, ktoré musia 
mať všetci pracovnı́ci vo všetkých profesiách, aby 
zı́skali, udržali a pokrok v zamestnanı́. Patria medzi ne 
spoľahlivé, zodpovedné, presné, prispôsobivé, čestné, 
čestné, dobre ovládané, pozitıv́ne voči práci a 
primerane oblečené / upravené. Mäkké zručnosti sa 
vzťahujú aj na také atribúty ako schopnosť stretnúť sa s 
ostatnými, pracovať v tıḿoch, zúčastňovať sa na 
úlohách, pracovať nezávisle a poskytovať vynikajúce 
služby zákaznı́kom, a to nielen v rámci firmy, ale aj 
externe. 

Prevoditeľnosť výsledkov 
vzdelávania 

miera, do akej môžu byť vedomosti, zručnosti a 
kompetencie použité v novom profesijnom alebo 
vzdelávacom prostredı́ a / alebo aby boli potvrdené a 
overené.  
 
Zdroj: založený na CEDEFOP, 2004. 

Jednotka (ECVET) súbor znalostí, zručností a / alebo kompetencií, ktoré 
tvoria súvislú súčasť kvalifikácie. Jednotka môže byť 
najmenšou časťou kvalifikácie, ktorú možno posúdiť, 
preniesť, overiť a prípadne certifikovať. Jednotka môže 
byť špecifická pre jednu kvalifikáciu alebo spoločnú pre 
niekoľko kvalifikácií. 
 
Poznámka: Charakteristiky jednotiek (obsah, veľkosť, 
celkový počet jednotiek tvoriacich kvalifikáciu atď.) 
Definuje príslušný orgán zodpovedný za kvalifikáciu na 
príslušnej úrovni. Definícia a opis jednotiek sa môže 
meniť v závislosti od systému kvalifikácií a postupov 
príslušného orgánu. Systém ECVET však navrhuje 
zabezpečiť, aby každá jednotka: 
 všeobecný názov jednotky; 
 vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré sú 

obsiahnuté v jednotke; 
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 kritériá na hodnotenie zodpovedajúcich výsledkov 
vzdelávania. 

 

Validácia výsledkov 
vzdelávania 

Potvrdenie kompetentným orgánom, že výsledky 
vzdelávania (vedomosti, zručnosti a / alebo 
kompetencie) získané jednotlivcom vo formálnom, 
neformálnom alebo neformálnom prostredí boli 
posúdené na základe vopred stanovených kritérií a sú v 
súlade s požiadavkami štandard validácie. Overenie 
zvyčajne vedie k certifikácii. 
 
alebo 
 
Proces potvrdenia oprávneným orgánom, že jednotlivec 
získal vzdelávacie výstupy merané podľa príslušnej 
normy. Validácia pozostáva zo štyroch rôznych fáz: 
 

1. identifikácia prostredníctvom dialógu 
konkrétnych skúseností jednotlivca; 

2. dokumentáciu, aby boli viditeľné skúsenosti 
jednotlivca; 

3. formálne hodnotenie týchto skúseností; a 
4. potvrdenie výsledkov hodnotenia, ktoré môže 

viesť k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii. 
 
Zdroj: CEDEFOP, 2008; Rada Európskej únie, 2012. 

 


