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Kategórie výchovy a vzdelávania
(podľa dokumentu Draft UNECE Strategy for Education for Sustainable Development, 

CEP/AC.13/2004/8/Add.2, 19 May 2004)

Formálne vzdelávanie a výchova (formal learning) – vzťahuje sa k inštitúciám určeným 
na vzdelávanie a odbornú prípravu. Vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov a 
nadobudnutiu kvalifikácie

Neformálne vzdelávanie a výchova (non-formal learning) – prebieha popri hlavných 
prúdoch vzdelávania a odbornej prípravy a zvyčajne nie je ukončené vydaním oficiál-
nych dokladov. Neformálne vzdelávanie môže byť umožňované na pracovisku a v rámci 
aktivít občianskych združení a organizácií (napr. mládežnícke organizácie, odbory a po-
litické strany). Môže byť umožňované aj prostredníctvom organizácií, ktoré boli vytvore-
né na doplnenie formálnych systémov vzdelávania (napr. výtvarné, hudobné, športové 
krúžky, súkromné hodiny ako príprava na skúšky).

Informálne vzdelávanie a výchova – neinštitucionálne vzdelávanie sa (informal lear-
ning) – je prirodzenou súčasťou každodenného života. Na rozdiel od formálneho a nefor-
málneho vzdelávania sa nemusí byť zámerné. Dokonca si ho vzdelávajúci sa ani nemu-
sia uvedomovať a nemusia rozpoznať, ako prispieva k ich vedomostiam a zručnostiam.

Celoživotné vzdelávanie zahrnuje spolu výchovné a vzdelávacie aktivity uskutočňova-
né v  školskom subsystéme vzdelávania (materské, základné, stredné a vysoké školy) a 
v subsystéme mimoškolského vzdelávania (podnikové, rezortné, záujmové, občianske, 
iné vzdelávanie). Prvý subsystém označujeme aj ako formálne vzdelávanie, druhý ako 
neformálne vzdelávanie. Oba subsystémy vzdelávania možno charakterizovať ako or-
ganizovanú činnosť cielenú na získanie vedomostí, schopností a zručností potrebných 
pre výkon konkrétnych činností, pričom v oboch systémoch je uskutočňovaná inštitu-
cionálne, je štruktúrovaná podľa cieľov, počtu hodín a podpory učenia sa. EK však v 
poslednom období kladie zvýšený dôraz na činnosť vzdelávajúceho sa subjektu a  k 
obom uvedeným subsystémom pripája informálne (neinštitucionálne) učenie sa - vy-
chádzajúce z každodenných aktivít spojených s prácou, rodinou alebo voľným časom; 
toto učenie sa nie je štruktúrované, nevedie k získaniu osvedčenia, je skôr príležitostné, 
nezámerné. Vzťahy medzi formálnym vzdelávaním, neformálnym vzdelávaním a infor-
málnym učením, ako aj niektoré základné pojmy, sú vysvetlené na s. 5.

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa prostred-
níctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Umožňuje 
každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, rekvalifikovať sa alebo uspo-
kojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách ďalšieho vzdelávania, v školách, škol-
ských a mimoškolských zariadeniach.

Zdroj: www.minedu.sk
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