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ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ

T

ематски фокус EPALE платформе у периоду од јула до септембра 2020. године био је на
омогућавању стицања основних вештина.

Основне вештине (читање и писање, рачунање и дигиталне вештине) постале су приоритет у
политици Европске уније и у центру су препорука иницијативе „Путеви унапређења вештина“ (Upskilling Pathways) које је Европски савет усвојио 2016. године. Скоро 20% одраслих широм Европе има
потешкоћа у вези са читањем, писањем, рачунањем и коришћењем дигиталних алата, а скоро
исти проценат одраслих у ЕУ (22%) има ниже средње образовање или још нижи ниво образовања,
што их чини подложнијим ризику да остану незапослени и буду социјално угрожени. Иницијатива
„Путеви унапређења вештина“ усмерена је на решавање ових проблема, тако што се државе
чланице подстичу на спровођење кохезивне политике, захваљујући којој би свима било омогућено
да овладају основним вештинама, а угроженим категоријама било би омогућено стицање барем
вишег средњег образовања.
Пандемија вируса корона утицала је на значајне сегменте људских живота, као што су здравство,
рад, социјална заштита и финансије. Многи су услед мера за борбу против пандемије остали
без посла, док су други изненада морали да почну да употребљавају дигиталне технологије на
радном месту, на начине које нису очекивали. За већину људи, очигледна последица кризе изазване
ширењем вируса Covid-19 била је потреба да схвате информације у вези са заштитом здравља
како би разумели целокупну ситуацију и могли да поступају у складу са мерама надлежних органа
и тиме допринесу смањењу ширења инфекције. Европљани са ниским нивоом основних вештина
у ово незгодно време постају још рањивији.
Криза коју је изазвала ова пандемија нагласила је значај основних вештина. Основне вештине
заступљене су у разним сферама људске делатности. Значајне су за уређење области образовања,
али и запослења, здравства, социјалне политике и екологије. Откривена је њихова улога у пружању
подршке грађанима, заједницама и друштвима у борби са неочекиваним изазовима који ремете
свакодневни живот, као и бржем прилагођавању новим околностима.
Због тога, обезбеђивање основних вештина за свакога неопходан је корак који државама омогућава
да се суоче са тренутним и будућим друштвеним, здравственим, еколошким и економским
изазовима и да доследно спроводе донете одлуке, како би подстакле одрживост европских
друштава и економија и промовисале здравију планету. Да би се успешно превазишли глобални
изазови, потребно је да се заједнице и друштва удруже.
Стога, представљамо вам трећи EPALE тематски фокус у 2020. години - Јачање капацитета
обезбеђивањем обука за стицање основних вештина уз помоћ одговарајућих прописа и праксе у
области:
•

критичке писмености,

•

здравствене писмености,

•

финансијске писмености,

•

вештина рачунања и

•

основних дигиталних вештина за будућност.
У наставку можете прегледати избор неких од најзанимљивијих блог чланака објављених у 		
протеклом периоду.

EPALE е-магазин јул-септембар 2020

САДРЖАЈ
Писменост у образовању одраслих…кренимо од најбољих примера! — 4
Агенда вештина за одрживу конкурентност, друштвену праведност и отпорност — 6
Добро развијене животне вештине су неопходнe за даље целоживотно учење — 8
Целоживотно каријерно вођење, кључни фактор код политика о основним
вештинама — 11
Гејмификација (gamification) и друге стратегије за развијање финансијске
писмености код одраслих — 13
Потреба да слика о основним вештинама одраслих буде разноврснија — 16
Јачање дигиталне писмености у области здравља како би се побољшала отпорност
одраслих на Ковид-19 — 21
Интервју са Режисом Алвином (Régis Alvin) о дигиталној искључености ученика са
интелектуалним тешкоћама — 22
Интервју са Аном Тастулa о предности науке у односу на уверења — 25
3

ПИСМЕНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ…
КРЕНИМО ОД НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА!

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Altheo VALENTINI.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/literacy-adult-education-lets-start-best-practices.

А

ко се андрагогија, теорија о учењу одраслих, у великој мери сматра једном од
најсложенијих и најразноврснијих области у домену образовних наука, онда
концепт писмености савршено одражава ту сложеност у пракси. Показује
мултидимензионалну и трансдисциплинарну природу саветовања и подучавања
одраслих са слабо развијеним основним вештинама. Иако писменост углавном
дефинишемо као „способност читања и писања” (за више детаља о дискусијама на тему
дефиниције писмености, прочитајте чланак који је објавио Дејвид Мелоуз (David Mallows),
објављен на EPALE 1. септембра 2017. године), исти термин се често користи заједно са
другим именицама како би се изразиле компетенције у одређеним областима.
Када је 2016. године уведена водећа иницијатива за образовање одраслих – Путеви
унапређења вештина (Upskilling Pathways), а потом и усвојена и промовисана од стране свих
држава чланица ЕУ, описмењавање је, заједно са математичким и дигиталним вештинама,
званично постало један од приоритета за планирање образовне политике Уније, са циљем
да се подрже одрасле особе које имају проблема при савладавању основних вештина
и којима прети незапосленост, сиромаштво и социјална искљученост. Стога желимо да
препознамо напоре Erasmus+ заједнице да постигне овај циљ представљањем пројеката који
се издвајају по свом утицају, доприносу у осмишљавању политика, иновативним резултатима
и/или креативном приступу, што је све довело до тога да од Европске комисије добију назив
„Успешна прича”. Надамо се да ће они бити инспирација другима:

4

ПИСМЕНОСТ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ…
КРЕНИМО ОД НАЈБОЉИХ ПРИМЕРА!

•

IDEAL – Интегрисање дигиталног образовања у описмењавање одраслих (Integrating Digital Education in Adult Literacy)

Главни циљ пројекта IDEAL био је да пружи смернице и обуку предавачима за одрасле широм Европе
о томе како се користе ICT алати и дигиталне методе да би њихово подучавање одраслих основним
вештинама било још боље. Ово је постигнуто интегралним приступом при прикупљању, дељењу и
ширењу иновативних и инклузивних пракси подучавања и учења коришћењем ICT алата и дигиталних
метода. Погледајте корисне смернице за добру праксу и видео туторијале.
•

Укључити неформалне методе у наставу језика за одрасле имигранте

Методологија пројекта усмерена је на три главне области: стални дијалог, размену информација
између радних група и, на крају, активно учешће циљних група у свим активностима. Основни
резултати предложеног пројекта огледају се у брошури (доступна на енглеском, грчком и шпанском),
побољшању вештина предавача за одрасле и институција које се баве овом облашћу, у бољем
разумевању и сарадњи између предавача у формалном и неформалном образовању и позитивнијим
ставовима према неформалним методама учења.
•

I-POOL – Интерактивни скуп алата за побољшање основних вештина и кључних компетенција
одраслих

Основни циљ овог пројекта био је повећање степена познавања основних вештина код
нискообразованих одраслих испуњавањем следећих оперативних циљева: сакупљање, анализирање
и разврставање постојећих OER (отворени образовни ресурси) алата и добрих пракси и развијање
интерактивног скупа алата (онлајн базе података) који омогућавају разврставање и оцењивање
постојећих алата и додавање нових.
•

VALMOPRIS – Валидација и мотивација за информално учење у затвору (Validation and Motivation
for (in)formal Learning in Prison)

Овај пројекат је објавио одређен број ресурса са циљем промовисања учења у затвору и прихватања
ове врсте информалног и неформалног учења. Такође је за циљ имао да пружи доследан приступ,
како за подучавање компетенција, тако и за оцењивање исхода учења. Три водећа европска пројекта,
која су фокусирана на затворе и које координишу Euro-CIDES из Француске, тренутно промовишу ове
ресурсе. Више информација о овим текућим пројектима можете наћи на у EPALE бази ресурса.
•

TELL through Music - Technological, emotional and linguistic literacy through music (Изрази се кроз
музику – технолошка, емотивна и лингвистичка писменост кроз музику)

Како би одрасли ученици били више мотивисани да развију кључне компетенције (IT и енглески језик)
коришћењем музике као дидактичког алата, пројекат TELL through Music је развио Приручник, програм
за обуку предавача и интерактивни алат намењен старијима и одраслима слабијих интелектуалних
способности и слуха.
•

On the move (У покрету) – Најбоља пракса у образовном саветовању на терену и могућностима
за учење са ниским прагом почетног знања

Циљ овог пројекта је да идентификује и прошири успешне приступе побољшању интеграције и
подршке одраслих грађана који готово да немају приступа могућностима за учење. Запослени у
образовним и институцијама за саветовање и усмеравање широм Европе усвојили су алтернативне
приступе за ширу јавност, раднике слабо развијених вештина, мигранте и друге осетљиве групе, које
су јасно описане у ових шест документарних видеа доступних на интернету.
•

ALL-SR – Самостално описмењавање: одрживи резултати

Ослањајући се на нова и успостављена истраживања о томе како подржати описмењавање и учење
језика ван учионице, овај пројекат допуњује и подржава постојеће инвестиције уложене у формално
описмењавање. Модел учења који пројекат предлаже је исплатив и одржив и може се истражити
коришћењем теоретских и практичних ресурса на холандском, енглеском и немачком.
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АГЕНДА ВЕШТИНА ЗА ОДРЖИВУ КОНКУРЕНТНОСТ,
ДРУШТВЕНУ ПРАВЕДНОСТ И ОТПОРНОСТ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Moderator.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/
skills-agenda-sustainable-competitiveness-social-fairness-and-resilience.

Е

вропска комисија је 1. јула 2020. године предложила амбициозан програм активности
за опоравак у у области запошљавања и социјалне бриге. Тежиште је на вештинама и
области стручног образовања и оспособљавања (VET). Предлози представљају значајан
допринос председничком Плану опоравка Европе. Они укључују:

Обавештење Комисије о Европској агенди вештина за одрживу конкурентност, друштвену
праведност и отпорност којим се предлаже 12 активности ЕУ намењених подржавању
сарадње зарад унапређивања вештина, преквалификовања за послове и подстицања људи
да наставе да се образују током читавог живота. Најзначајнији крајњи резултат биће нови
Договор о вештинама који ће бити објављен у новембру 2020. године током недеље вештина.
Овај договор поставља амбициозне квантитативне циљеве на нивоу ЕУ и описује како ће ЕУ
подржати инвестиције намењене развоју вештина.
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АГЕНДА ВЕШТИНА ЗА ОДРЖИВУ КОНКУРЕНТНОСТ,
ДРУШТВЕНУ ПРАВЕДНОСТ И ОТПОРНОСТ

Обавештење прати и радни документ чланова Комисије о евалуацији Препоруке Савета из
2012. године о прихватању информалног и неформалног учења.
- Обавештење о Европском програму вештина
- Чињенице о Европском програму вештина
- Саопштење о Европском програму вештина
Предлог комисије за Препоруку Савета о стручном образовању и оспособљавању (VET)
за одрживу конкурентност, друштвену праведност и отпорност нуди решења којима се
омогућава да област VET-а младе и одрасле људе подучи вештинама које подржавају како
опоравак, тако и зелену и дигиталну транзицију, при том обезбеђујући инклузивност. Значај
усавршавања и преквалификовања радне снаге је битан елемент предлога и Агенде
вештина као целине. Овим се предлажу и активности на нивоу ЕУ како би се подржала VET
реформа и јасни квантитативни циљеви.
Предлог прати радни документ чланова Комисије.
- Предлог Комисије
- Чињенице о стручном образовању и оспособљавању
Агенда вештина захтева да се већа пажња посвети Вештинама за цео живот (активност 8).
Комисија ће заједно са државама чланицама радити на новим приоритетима Европске
агенде за учење одраслих како би се допунио обновљени Европски оквир сарадње у области
образовања и обука и подржало постизање Циљева одрживог развоја Уједињених нација.
Омогућавање свима да учествују у учењу: Индивидуални налози за учење/усавршавање
(активност 9).
Комисија ће проценити на који начин би могућа Европска иницијатива о индивидуалним
налозима за учење/усавршавање била у стању да помогне да се превазиђу постојеће
разлике у доступности обука које постоје међу радно способним одраслима и мотивисала
их да успешно изађу на крају са променама на тржишту рада.
На самом крају, Агенда вештина поставља амбициозне циљеве за образовање одраслих
до 2025. године:
•

120 милиона одраслих у ЕУ треба сваке године да учествује у учењу;

•

14 милиона нискоквалификованих одраслих у ЕУ треба да учествује у учењу сваке године;

•

2 милиона људи који траже посао или једна од пет особа треба да су у скоријем периоду
учествовали у учењу;

•

230 милиона одраслих треба да поседује макар једну основну дигиталну вештину, што
обухвата 70% одрасле популације у ЕУ.

7

ДОБРО РАЗВИЈЕНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ СУ НЕОПХОДНE ЗА ДАЉЕ
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Maruša Mohorič.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/dobro-razvite-zivljenjske-spretnosti-so-nuja-za-nadaljnje-vsezivljenjsko-ucenje.
*** Ко се посвећује учењу, постаје из дана у дан већи (његово знање постаје све веће)! Лао
Це, кинески филозоф ***
Волим да учим и верујем у целоживотно учење!
Да ли је одувек било тако! Заправо, јесте! Док сам ишла у основну школу, радовала сам се
распустима као и већина ученика. Пре свега зато што смо моја породица и ја сваке године на
кратко ишли на море, а и зато што сам једва чекала да ја будем учитељица током распуста!
Свако лето сам проводила са другом децом из наше улице, а неколико дана сам увек
била код баке и деке са својим млађим братом и два млађа рођака. Са свима њима сам
се играла „школе” и имала сам улогу учитељице! Својим ученицима сам правила свеске
од обичног папира и питала сам маму да ми купи печате како бих могла да их користим,
поред црвене хемијске, за оцењивање својих ученика. Смишљала сам различите задатке,
припремала аритметичке и менталне вежбе и загонетке, смернице за стрип који су моји
ученици морали да направе, али сам такође обраћала пажњу и на то колико имају година
и какве су им способности. Имали смо свој кутак за учење у хладовини терасе, на ливади, у
комшијској башти или просто на улици, где смо могли да применимо сав наставни програм.
Направила сам и распоред који се састојао од математике, словеначког језика, часова о
природи и физичког, али сам у тај распоред урачунала и паузе и оброке. Баку сам задужила
за оброке, а она је радо припремала укусне ужине и ручкове, а некада би неки комшија
радо позвао на лимунаду и свежу питу са јабукама тако добру децу која се играју „школе”
током распуста. Од тада у мени постоји жеља да радим са људима. Жеља да делим знање.
Као студент, била сам активан асистент менторима запосленим на PLYA програму (Project
Learning For Young Adults – Пројектна настава за младе одрасле), а касније сам добила
свој први сталан посао тамо. PLYA програм је акредитован неформални програм за оне
који напусте основну или средњу школу, а имају између 15 и 26 година. (Сазнајте више
о програму: на словеначком, на енглеском). Можемо да кажемо да програм посвећује
много пажње развоју животних вештина, које су слабо развијене код ове циљне групе или је
макар код дела њих на веома ниском нивоу познавања.
PLYA програм развија различите капацитете за целоживотно учење, иако је главни фокус на
само некима од њих, пре свега:
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• Писменост (тј. „комуницирање на матерњем језику”)
• Комуницирање на страним језицима
• Математичка компетенција
• Дигитална писменост
• Целоживотно учење (тј. „учење како учити”)
• Друштвене и грађанске компетенције
• Самоиницијатива и предузетништво
• Опште образовање/знање (тј. „културна свест и изражавање”, „природне науке”, „техника”)
(Javrh P., Možina E., Kuran M., 2011, стр. 12-14).

ДОБРО РАЗВИЈЕНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ СУ НЕОПХОДНE ЗА ДАЉЕ
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

Одушевила сам се радом на програму где се стичу нове вештине и где се млади подстичу
да се врате у школске клупе или се запосле. Циљ овог програма и ментора био је да се
постарају да учесници активно учествују и да су друштвено укључени. Верујем да сам
тада многима била више узор него учесник, пошто сам завршавала студије и била много
независнија од њих у много тога.

Добро се сећам како смо обучавали те младе људе стварима које су за мене деловале
сасвим лако разумљиве. Неки су имали проблема са читањем и разумевањем прочитаних
текстова, неки никада нису попунили никакав образац или написали писмо и отишли у
пошту да га пошаљу. Њима су ове вештине тада биле важне зато што су морали да науче
како да попуне образац ако желе да поново упишу свој изабрани образовни програм. Било
је важно и да науче да пишу писма или пријаве за посао и радну биографију, ставе их
у адекватно припремљену коверту и пошаљу. Такође смо научили како да печемо хлеб,
изаберемо свог лекара и здравствено осигурање, позовемо центар за социјални рад
и тражимо информације – у суштини, обучавали смо се животним вештинама које су
значајне за сваког појединца!
Иако сам сматрала да учим своје учеснике, много сам научила од њих. Приче које су делили
са мном када су осетили да смо достигли „сигурно и поверљиво окружење” указале су
ми на то зашто су им неке од вештина биле тако слабо развијене. Олакшали смо многе
тешке животне ситуације писањем у сврху терапије и две збирке прича су тако настале, а
писали су их и ментори и учесници програма. Приче ученика су анонимне, док су ментори
и професионални сарадници програма делили своја виђења и искуства.
У таквим тренуцима, још је јаснији значај учења и образовања. Било да је образовање
формално, информално, повремено, важно је да будемо активни и да знатижеља буде
покретач наших живота!
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ДОБРО РАЗВИЈЕНЕ ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ СУ НЕОПХОДНE ЗА ДАЉЕ
ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

„Резултати анкете Програма за међународно оцењивање компетенција одраслих (PIAAC)
указују на забрињавајући недостатак основних вештина широм Европе, где се један од пет
одраслих суочава са проблемима у области разумевања основних текстова и математичких
вештина; један од четири одраслих има веома слабо развијене дигиталне вештине. Такође
постоји и забрињавајуће велики број одраслих у Словенији који немају адекватне основне
вештине на основу резултата PIAAC анкете. Тако што обезбеђујемо прикладне и релевантне
програме за ову циљну групу, помажемо им да премаше ове ниске нивое вештина и
истовремено их оснажујемо да доприносе личном, породичном и развоју заједнице.”
(Javrh P. and Možina E., 2018, стр. 4). Један такав програм је споменути PLYA програм, који
професионално подржава словеначки Институт за образовање одраслих, а финансијски
подржава Европски социјални фонд на основу Оперативног програма за спровођење
кохезионе политике ЕУ у периоду од 2014. до 2020. године.
Од 2016. године сам члан Националне службе за подршку EPALE Словенија, где је моја улога
још увек мало другачија због тога што нисам у директном контакту са одраслим ученицима.
Међутим, и даље радо пратим приче професионалаца који деле своја искуства на EPALE о
раду са различитим циљним групама и с времена на време, када сам слободна, нађем се у
улози вође групе ученика. Због тога се и даље осећам као да сам активно укључена у праксу
на овом пољу. За учење је често важно бити добар пример! Преко 10 година активно учествујем
у области рада са младима и образовања одраслих и упознала сам разне циљне групе.
Предавањем или мотивисањем да уче и образују се, често помислим „Како ја од својих
ученика да тражим да буду одушевљени учењем, вредно раде и буду мотивисани када
ја годинама нисам урадила ништа на овом пољу?” Ова мисао ме углавном обузима
са групама одраслих ученика који не само да се образују (што може бити из личних или
екстерних разлога), већ имају и своје бриге које носи свакодневница. Драги наставници
и одрасли, да ли сте се икада ставили у позицију друге стране, замислили себе у улози
ученика који жели или мора да стекне неко ново знање?
Већ годинама себи задајем циљ да сваке године научим нешто ново. Похађала сам курс
хеклања чипке и научила основе, научила сам направим хлеб од киселог теста и пекарске
производе од дивљег квасца, а прошле јесени сам наставила са својим студијама и надам
се да ћу их успешно завршити за око годину дана.
Завршићу овај свој допринос заједници тако што ћу рећи да није битно како или на који
начин учимо: у групи, сами, путем интернета, путем видео курса… само је важно да учимо
и да вреднујемо целоживотно учење.
Маруша Мохорич присталица је образовања одраслих и с времена на време нађе се у
улози вође групе ученика. Такође је и члан Националне службе за подршку EPALE Словенија
која делује у оквиру CMEPIUS – Центра Републике Словеније за мобилност и европске
програме образовања и обуке (Erasmus+ национална агенција).
_____________________________________________________________________________________________
Литература:
•

Javrh P. in Možina E. (2018). Izobraževalni pristopi za razvoj življenjskih spretnosti v Evropi;
Povzetek poročila o izobraževalnih pristopih v okviru projekta Življenjske spretnosti v Evropi (Life
Skills for Europe - LSE), Konzorcij Erasmus KA2 projekta, E-source:https://eaea.org/wp-content/
uploads/2018/03/LSE-Report-summary_Slovenian.pdf [приступљено, 5. августа 2020. године]

•

Javrh P., Možina E., Kuran M. (2011). Program projektno učenje za mlajše odrasle
(PUM),(предлог), Elektronski vir: https://pismenost.acs.si/wp-content/uploads/2017/09/
PUM-predlog.pdf [приступљено, 30. јула 2020. године]
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ЦЕЛОЖИВОТНО КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ, КЉУЧНИ ФАКТОР КОД
ПОЛИТИКА О ОСНОВНИМ ВЕШТИНАМА

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Graciela Sbertoli.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lifelong-guidance-essential-factor-basic-skills-policies.

Увод
•

Мере каријерног вођења су кључне за успешно вођење политика о основним вештинама
зато што ученицима обезбеђују да приступе начину учења који је најприкладнији њиховим
потребама, изаберу га, ангажују се око њега и истрају.

•

Одрасли којима је потребно да додатно развију основне вештине имају веома разнолик
профил компетенција и мања је вероватноћа да имају позитивно искуство из пређашњег
образовања. Каријерно вођење је због тога важно како би се постигла мотивисаност и
искристалисала слика о томе каква им је обука тачно потребна.

Ако говоримо о запошљивости или опстанку на тржишту рада, како би се избегла искљученост
појединаца у данашње време брзих друштвених промена, императив је пружити оптималне
мере подршке специфичним циљним групама.
Целоживотно каријерно вођење је важан фактор тренутне европске политике која се бави
основним вештинама одраслих и спомиње се у стратегији под називом Путеви унапређења
вештина (Upskilling Pathways).
Cedefop сматра да је „циљ целоживотног каријерног вођења да пружи подршку развоју
каријера свих старосних група, током свих каријерних фаза. То укључује и информације
о професијама, савете, саветовање, процену вештина и менторство. Квалитетне услуге
каријерног вођења треба да буду доступне свима, независно од њиховог запослења,
социјално-економског статуса, етничке припадности или пола”.
Целоживотно каријерно вођење је посебно важно за решавање потреба нискоквалификованих одраслих и може бити најважнији елемент пружања ефикасних стратегија
проширивања обухвата за ову циљну групу. Каријерно вођење и професионално упућивање
важан су део препорука стратегије Путеви унапређења вештина.
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ЦЕЛОЖИВОТНО КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ, КЉУЧНИ ФАКТОР КОД
ПОЛИТИКА О ОСНОВНИМ ВЕШТИНАМА

У Финској, центри са обједињеним услугама за каријерно вођење (Ohjaamo) омогућавају укључивање
различитих администрација како би пружили прилагођене личне савете и вођење у погледу различитих
аспеката, укључујући животно управљање, планирање каријере, друштвене вештине, образовање и
подршку при запошљавању. Ова мрежа партнерских организација је доступна како уживо, тако и
дигитално и њоме се избегава дуплирање услуга.
Процена специфичних потреба ученика у вези са основним вештинама значајан је елемент процеса
каријерног вођења. Неколико европских земаља је креирало различите алате за процену, самопроцену,
општу евалуацију, дијагностичку процену итд. Циљ таквих мера мора бити искључиво да идентификују потребе
ученика, а да они нису ни свесни да „раде некакав тест”.
Ставови су подједнако важни као и знање у оваквом процесу. Исте принципе који омогућавају да
образовање одраслих буде адекватно треба применити на процесе евалуације и каријерног вођења
циљних група: поштовање појединца, разумевање различитих профила личности, приступ заснован на
ученику, флексибилност, фокус на релевантности и контекстуализацији итд.
Следећи пример из Ирске пружа добар модел који се може адаптирати како би се креирали национални
принципи каријерног вођења и приручник који се може користити да да би се стручњаци обучили за евалуацију
(или чак акредитацију) нивоа стечених основних вештина. Такође је важно схватити да су описмењавање и
стицање рачунских вештина специфични когнитивни процеси и да би, стога, оцењивачи требало да поседују
знање о томе шта заиста подразумевају различити нивои исхода учења представљени у оквирима, а не да, што
је нажалост често случај, само обраћају пажњу на то какво је познавање пређеног градива одраслих ученика.
У Ирској, SOLAS/ETBI су 2019. године објавили приручник који садржи националне смернице за процену
нивоа писмености и рачунских вештина код одраслих на нивоима 1-3 по NFQ скали. Овај приручник
представља националне смернице за процену, укључујући шест принципа каријерног вођења који
дефинишу вредности које подупиру процену писмености и рачунских вештина.

Принципи каријерног вођења
Сви поступци процене и материјали за подршку заснивају се на утврђеним принципима образовања
одраслих и примерима добре праксе у описмењавању одраслих. Процена треба да буде:
•

Заснована на ученику: на индивидуалном знању, вештинама, циљевима и тежњама; треба
проценити све димензије писмености и рачунских вештина које су некоме потребне да би
постигао свој циљ.

•

Добровољна: информисани избор ученика је кључан за све фазе процене.

•

Поверљива: информације се чувају на сигурном месту и лични подаци ученика, укључујући
информације о напретку и постигнућима, могу се делити само са колегама када им је
неопходно да буду упознати са њима.

•

Конструктивна: подршка за ученике како би схватили колики је заправо њихов потенцијал.

•
•

Прецизна: Генерише провериве податке о напретку и постигнућима.
Сврсисходна: води до активности које подржавају напредак ученика.

Овај приручник описује стандардан, национални приступ методологији која се користи за процену
писмености и рачунских вештина у центрима за описмењавање одраслих, али и оставља простора
за флексибилност у кључним областима примене. Очекује се да ће регионалне власти (одбори за
образовање и обуку) и пружаоци услуга израдити и евидентирати индивидуални план учења (ILP);
индивидуални образац за праћење напретка; и групни образац за праћење напретка.
Процеси каријерног вођења, укључујући процену и идентификовање потреба, морају довести до
разговора о томе која је врста специфичних начина учења најадекватнија за неког ученика. Важан
фактор, који утиче на то да ученик не само задржи, већ и повећа првобитни ниво мотивисаности,
представља омогућавање брзог преласка са каријерног вођења на конкретне образовне понуде. Ово
је посебно важно у случајевима када се мотивисаност неког ученика јавила због медијске кампање
или зато што је урадио тест самопроцене за идентификовање потреба. Јасни показатељи о томе како
ученик може да напредује на свом образовном путу морају пратити такве мере. Ефикасне политике
су оне које даље усмеравају ученика и не остављају га на цедилу.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Алтео Валентини (Altheo VALENTINI).
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/gamification-and-other-strategies-develop-financial-literacy-adult-learners.

М

ноги млади одрасли теже да достигну потпуну финансијску независност, што је
један од кључних корака на њиховом путу ка одраслом добу. Међутим, примати
месечну зараду или бити плаћен за пружање услуге заједници или другом приватном
органу не значи нужно имати и све неопходне финансијске вештине за постизање
независности и финансијске сигурности.
Различити школски програми и предмети потпомажу развој рачунских вештина, а затим и
финансијске писмености код најмлађих широм света. Ипак, неформално и информално
образовање су важни за надограђивање ове способности разумевања и ефикасне примене
различитих финансијских вештина, укључујући управљање личним финансијама, управљање
буџетом и инвестирање. Ако сте икада играли, на пример, Монопол или ако сте редовно
добијали џепарац од родитеља, онда сте научили кључну лекцију о вредновању новца и
инвестирању.
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Иако постоје бројни облици финансијског образовања, резултати Међународне анкете о финансиjској писмености одраслих Организације за економску сарадњу и развој (OECD) и Међународне
мреже о финансијском образовању (INFE) (OECD 2020) „потврђују да је ниво финансијске
писмености низак у привредама земаља учесница анкете. Уколико у обзир узмемо читав узорак,
испитаници су у просеку постигли само 12,7 поена, тј. нешто мање од 61% максималне оцене
финансијске писмености. Просек међу државама чланицама Организације за економску
сарадњу и развој које су учествовале само је незнатно већи - 13,0 поена (62% од максимума).”
Поред тога, позивајући се на „финансијско знање” (један од три аспекта које је анкета испитивала,
поред финансијског понашања и финансијских ставова), извештај је показао да „(...) је само 26%
свих одраслих тачно одговорило на питања о једноставним и сложеним каматама – кључним
концептима који утичу на основно управљање новцем и акумулацију новчаног капитала. Ово
је посебно значајно када се упореди са резултатима добијеним из још једног свеобухватног
глобалног истраживања о финансијској писмености које је 2014. године спровео Центар за
изврсност у области услуга кредитног рејтинга и глобалне финансијске писмености америчке
кредитне агенције Стандард и Пур (Standard & Poor’s Ratings Services and the Global Financial Literacy Excellence Centre), који је открио да је само 33% одраслих широм света финансијски писмено.
То представља смањење од преко 6 процената, један проценат за сваку годину која је прошла
између прве (33%) и последње анкете (26%). Такав пад може се приписати недавним периодичним
финансијским кризама, што показује да све већа сложеност финансијског система и немогућност
клијената да се суоче са овом сложеношћу и даље представљају изазов за добро функционисање
финансијског система (Закарија (Zakaria) и Сабри (Sabri), 2013).
Стога, с обзиром на релевантност теме, а уз посебан осврт на рањиве групе, представљамо
неке од најефикаснијих стратегија и релевантних материјала доступних за развој финансијске
писмености код одраслих ученика.
Учење засновано на игри
Друштвене игре, игре улога и дигиталне 2D или 3D игре показале су се као ефикасни начини
развијања финансијских вештина кроз забаву. Учење засновано на играма је интерактиван
начин решавања проблема, обучавања и задовољавања основних захтева учења кроз уживање
и мотивисану атмосферу. Добар пример је Euroinvestment, двогодишњи Еразмус+ пројекат
(2018-2020) који за циљ има да побољша финансијску писменост нискообразованих одраслих
кроз интерактивне игре на интернету. Euroinvestment игра се састоји од 15 мини игара о
управљању финансијама које су подељене у следеће области: планирање и управљање,
новац и трансакције, и ризици и кредити. Играњем ових мини игара, играчи унапређују свој ниво
финансијске писмености и управљање трошковима и приходима, постају бољи у доношењу
одлука које се тичу штедње и позајмица, и већа је вероватноћа да планирају будућу пензију и да
имају разноврсније изворе прихода. Кликните овде како бисте играли!
Партиципативни приступ
Једна од главних претпоставки Ноулсове (Knowles) андрагогије је да „су ученици способни да
науче оно што је неопходно да знају или ураде како би се суочили са одређеним ситуацијама
у стварном животу”. Ангажовање одраслих грађана у заједничким акцијама у оквиру заједнице
или кампањама за подизање свести, учење из искуства њихових узора или успостављање
образовних модела кроз партиципативни приступ одличне су стратегије за постизање добрих
резултата у финансијском образовању. Такав је случај са EDU-FIN пројектом, који је покренут
у периоду између 2014. и 2016. године и захваљујући којем је утврђен наставни план и програм
финансијског образовања заснован на доприносу ризичних група младих одраслих.

14

ГЕЈМИФИКАЦИЈА (GAMIFICATION) И ДРУГЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВИЈАЊЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ПИСМЕНОСТИ КОД ОДРАСЛИХ

Пратећи комуникативну методологију, сви партнери пројекта позвали су младе одрасле којима
прети финансијска искљученост да учествују на месечним обукама у трајању од два сата.
Ове обуке полазе од њихових животних прича и ту се идентификују основне компетенције које
се развијају кроз наставни план и програм, а касније прерастају у исходе учења. Поред тога,
захваљујући генеративном дијалогу који се водио међу групом људи који верују једни другима, било
је могуће добити увид у препознатљиве профиле и финансијске проблеме, што је коришћено
како би се креирао материјал за учење.
Доступност материјала
Последње, али не и најмање важно, кључно је понудити и поделити слободно доступне материјале
како за предаваче, тако и за ученике. На овај начин постиже се највећи могући учинак и добијају
алати који су лаки за коришћење, али и стратегије за решавање комплексних финансијских
питања. Стога, иако ће вам интернет претрага на вашем матерњем језику свакако пружити
задовољавајући резултат, испод можете погледати листу најновијих извештаја и интернет портала
о добрим праксама у области финансијске писмености:
•

OECD Education GPS образовни је портал Организације за економску сарадњу и развој.
Он омогућава приступ групи образовних показатеља, различитим врстама визуелизације
резултата (укључујући могућност филтрирања резултата према образовном пољу одраслих)
и анализама политика.

•

Публикацију „Финансијско образовање у дигитално доба” 2017. године је објавило „Европско
осигурање” (Insurance Europe), европска федерација осигурања и реосигурања, како би
показали широк спектар иницијатива у које је ова индустрија укључена да би побољшала
ниво финансијске писмености и довела до лакшег разумевања концепта осигурања.

•

„Финансијско образовање за све” је 2017. године (друго издање) објавио Европски економски
комитет. У њему је представљена детаљна листа стратегија у области финансијског
образовања и примери најбоље праксе унутар Европске уније.

•

Из САД, Глобални центар за изврсност у области финансијске писмености нуди веома
користан одељак о образовању на свом сајту, а Инсититут за финансијску писменост
часописа MoneySense и Сингапурског политехничког предузећа (Singapore Polytechnic Enterprise) осмислили су занимљив низ финансијских калкулатора који се могу бесплатно
преузети и користити у образовне и личне сврхе.
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Линк ка оригиналном чланку:
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Спектар потреба одраслих за основним вештинама често је шири од оног о ком сазнајемо путем
масовних анкета. Фотографија: Чермити Мухамед (Chermiti Mohamed).
Аутор: Маркус Палмен (Markus Palmén). Овај блог чланак је првобитно објављен на финском језику.

Основне вештине су предуслов за сналажење у друштву. На основу Анкете о вештинама
одраслих (PIAAC), може се закључити да су основне вештине одраслих у Финској на
задовољавајућем нивоу. Међутим, масовно анкетирање пружа само оквирни преглед
разноликости основних вештина. Истраживач Марит Макинен (Maarit Mäkinen) са
Универзитета у Тампереу залаже се за ширу дефиницију основних вештина, док Јурки
Сипила (Jyrki Sipilä), ветеран у области подучавања основних вештина са Института за
образовање одраслих у Хелсинкију, прижељкује посвећену и разнолику наставу за оне који
желе да побољшају своје основне вештине.
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Основне вештине су способности које одраслима омогућавају да буду пуноправни грађани
и доприносе привреди своје земље. Дефиниције основних вештина нису једнозначне, и иако
могу бити културолошки условљене, углавном им је заједничко то да се састоје од језичке
писмености, рачунања и дигиталних вештина. Поред тога, језичка писменост подразумева
тумачење текста и вештине критичког читања. Рачунске вештине су неопходне за бављење
прорачунима, као и за тумачење различитих табела и показатеља. Дигиталне вештине, са
друге стране, подразумевају не само разумевање функционисања технологије, већ и
критичку медијску писменост. Компетенције из области здравља и финансијска писменост
сачињавају још једну групу основних вештина.
У овом чланку, који се бави информацијама о основним вештинама, што је посебна EPALE
тема у периоду од јула до септембра, изоштравамо фокус о следећим питањима: какав је
тренутни статус основних вештина одраслих у Финској? Како се основне вештине проучавају
и какву поруку истраживачка заједница жели да пошаље креаторима политика у области
образовања? Која врста подучавања основним вештинама би била најпродуктивнија, са
педагошког становишта?
Одрасли у Финској углавном имају задовољавајући ниво основних вештина
Међународна анкета о основним вештинама Организације за економску сарадњу и
развој - PIAAC, један је од водећих извора који служи као потпора дискусији о основним
вештинама. Класификација основних вештина на почетку овог блога такође прати PIAAC
дефиницију.
Најновија PIAAC анкета указује на то да је ниво основних вештина у Финској на одличном
нивоу у поређењу са остатком Европе. PIAAC издваја имигранте, старију популацију и оне
који су искључени из образовног процеса као ризичне групе у Финској. У поређењу са
Европом, постоји прилично велика разлика, нарочито када се ради о дигиталним вештинама
и рачунским вештинама.
Године и акумулација вештина играју кључну улогу при одређивању нивоа вештина
Марит Макинен (Maarit Mäkinen) са Универзитета у Тампереу спровела је истраживање
о основним вештинама. Иако се слаже са позитивном оценом резултата истраживања
које је спровео PIAAC, који говоре о задовољавајућем нивоу вештина одраслих у Финској,
упозорава да не треба доносити превелике закључке на основу ове анкете.
– Јасна подела између различитих група становништва је бескорисна, пошто се ниво
вештина, на пример, избеглица, значајно разликује ако се у обзир узме њихов разлог за
миграцију. Делује да су године фактор који највише утиче на развијеност вештина. Поред
тога, они који већ имају висок степен образовања акумулирају образовање и обуку.
Макинен користи термин акумулација за феномен када они који имају висок ниво
образовања чешће приступају даљем образовању, а послодавци чешће пружају прилике
за обуку онима који су на доброј позицији.
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– Нискоквалификовани радници су углавном искључени из обуке и препуштени су сами
себи да приступе даљем образовању и усавршавању. Ово је озбиљан проблем којим се
треба позабавити, наглашава Макинен.
Као решење за акумулацију вештина, Макинен види иницијативе образовне политике
које би такође олакшале старијим и нискообразованим радницима да усаврше своје
вештине. Макинен ради на пројекту под називом Taikoja II. У питању је мрежа за управљање
програмом Министарства образовања и културе за побољшање основних вештина - Taito.
На пример, ова мрежа је представила пројекте који пружају дигиталну обуку за раднике у
сектору трговине и неге којима никада нису пружене сличне могућности.
Подучавање основним вештинама треба да буде разнолико
Јурки Сипила (Jyrki Sipilä) је директор основног образовања на Институту за образовање
одраслих у Хелсинкију који пружа обучавање одраслих основним вештинама кроз
курсеве засноване на либералном концепту образовања, интеграционе обуке и основно
образовање намењено имигрантима. Као и Макинен, Сипила такође говори о важности
циљаног образовања за побољшање основних вештина. У пракси, то значи да се посебне
групе морају обезбедити за ученике да увежбају основне вештине, није довољно само
укључити такву врсту обуке у образовање. Сипила даје пример:
– У оквиру владиног пројекта Noste, организовали смо обуку која за циљ има стицање
рачунарске возачке дозволе А категорије. Ученици који имају низак почетни ниво
информационих и комуникационих вештина, од којих већина нема висок ниво образовања,
не би били подједнако успешни да су били део група у којима су и запослени чиновници
који напредују стандардном брзином. Без групе која пружа циљано подучавање основним
вештинама, не би добили подршку и подстрек које су имали као део група специјално
намењених њима.
Другим речима, циљани пројекти и дугорочне обуке мреже Taikoja кључне су за подучавање
основним вештинама. Макинен и Сипила истичу да приликом планирања оваквих пројеката,
треба слушати локалне професионалне педагоге због тога што су они упознати са практичним
изазовима.
Ка широј дефиницији основних вештина
Странка која дефинише основне вештине неопходне за интеграцију у друштво поседује
огромну политичку моћ. Заинтересоване стране, као што је истраживачка заједница,
критиковале су PIAAC анкету Организације за економску сарадњу и развој због коришћења
истих стандардизованих показатеља за све земље и због већег вредновања вештина које су
најважније за привреду и рад. Са друге стране, много истраживача који се баве основним
вештинама ослањају се на PIAAC као кључни извор – мало организација има неопходна
средства да спроведе слично масовно анкетирање на ову тему.
Макинен би волела да види више различитих углова у дискусији о основним вештинама у
којој тренутно главну реч има PIAAC, за који многи истраживачи сматрају да има премали
обим.
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ПОТРЕБА ДА СЛИКА О ОСНОВНИМ ВЕШТИНАМА ОДРАСЛИХ БУДЕ
РАЗНОВРСНИЈА

– Било би добро истакнути преференције и циљеве које су људи сами дефинисали, те би
тако било могуће спознати основне вештине које су њима лично најважније.
Макинен поздравља реформе у оквиру нове PIAAC анкете које су започете на пролеће
2020. године. Очекује се да ће закључци ове анкете, која такође укључује Финску, бити
објављени у периоду 2021-2022. године. У новој PIAAC анкети, вештина адаптивног решавања
проблема представљена је као трећа основна вештина. Користи се за процену тога колико
су људи способни да паралелно решавају више проблема или се носе са променљивим
проблемским ситуацијама, вероватно у технолошки богатим окружењима.
– Ова добродошла нова основна вештина одражава сложеност размишљања у којима се
свет доживљава као променљиво и непредвидиво место. На крају крајева, дешавање као
што је скорашња пандемија вируса корона суочила нас је са тиме колико је свет заправо
сложен. Три основне вештине више нису довољне за сналажење у данашњем друштву.
Референце:
•

Програм за међународно испитивање компетенција одраслих PIAAC (на финском)

•

Taikoja II координациони пројекат основних вештина Министарства образовања и
културе (на финском)

Предложени блогови и ресурси:
•

Побољшавање основних вештина уз TAITO моделе програма (на финском)

•

Основне вештине имиграната у хаосу свакодневног живота, посла и захтева за
квалификацијама (на финском)

•

Многим одраслим људима потребна је подршка како би побољшали своје основне
вештине (на финском)

Аутор, Маркус Палмен (MSc/BA), независни новинар, писац и продуцент који ради у области
интернет новинарства и аудиовизуелног садржаја. У области образовања одраслих,
Маркус је раније радио као тематски координатор у EPALE, а пре тога је био главни уредник
Европског часописа за целоживотно учење (Elm) при Финској фондацији за целоживотно
учење. Када је у питању област учења, Маркус се посебно интересује за различите типове
учења и либерални концепт образовања одраслих. Твитер: @MarkusPalmen
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ЈАЧАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА КАКО БИ СЕ
ПОБОЉШАЛА ОТПОРНОСТ ОДРАСЛИХ НА КОВИД-19

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Altheo VALENTINI.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/boosting-digital-health-literacy-enhance-resilience-adult-population-towards-covid-19.

Д

игитална писменост у области здравља (Digital Health Literacy) је способност
претраживања, проналажења, разумевања и процене информација из области
здравља које добијамо путем рачунара и примена тако стеченог знања да се
позабавимо здравственим проблемом или га решимо. Развој дигиталних вештина
које се примењују у области здравства омогућава грађанима да се боље старају о свом
здрављу, побољшава превенцију, доводи до прецизнијих дијагноза и терапија и унапређује
комуникацију са здравственим радницима. Такође позитивно утиче и на равноправнији
приступ здравственој заштити и поузданим информацијама о здрављу.
Један од главних циљева ЕУ је да побољша здравље грађана, као што је јасно назначено у
Акционом плану електронског здравства 2012-2020 Европске комисије (eHealth Action Plan 20122020). У овом контексту, дигиталне технологије (апликације за мобилне телефоне, дигитални
уређаји, итд.) могу да одиграју значајну улогу, али и да допринесу постизању циљева УН-ове
Агенде за одрживи развој до 2030. године.
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ЈАЧАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ У ОБЛАСТИ ЗДРАВЉА КАКО БИ СЕ
ПОБОЉШАЛА ОТПОРНОСТ ОДРАСЛИХ НА КОВИД-19
Према недавном истраживању Европске комисије, само 18% испитаника је користило
здравствене услуге путем интернета у претходних 12 месеци. Међутим, 52% свих испитаника
би волело да има приступ свом медицинском и здравственом картону путем интернета, док
43% испитаника то не жели. Поред тога, 70% испитаника би пристало да пружи податке о свом
здравственом стању, посебно ако би они били доступни лекарима опште праксе или другим
здравственим радницима.
С тим у вези, а док чекамо ажуриране податке имајући у виду ванредну ситуацију у протеклих
неколико месеци, Flash 404 Еуробарометра о дигиталној писмености у области здравља пружа
веома занимљива запажања. Основна врста информације које се претражују су опште
информације из области здравља или информације о томе како побољшати своје здравље
(информације о различитим начинима живота које се тичу исхране, физичке активности,
пушења, итд.); на другом месту су информације које се тичу специфичних повреда, болести
или стања, а нарочито се претражују информације о симптомима.
I-Com Index 2019, који анализира ниво припремљености за употребу електронског здравства
у државама чланицама (на основу 19 варијабли које потпадају под следеће категорије:
употреба интернета у здравственом сектору, развој инфраструктуре, интернет вештине и
знање о сигурности и приватности), показује да северноевропске земље (на челу са Данском,
Холандијом и Финском) предњаче на пољу интернет здравства, док јужне земље, укључујући
Италију, заостају.
Током овако деликатног периода кроз који пролази човечанство – какав је овај са којим се суочавамо
због пандемије вируса Ковид-19, од кључне је важности осмислити, препознати и проширити обим
корисних и неопходних активности на пољу дигиталне писмености у области здравља, било да се
ради о обукама или друштвеном утицају. Иако питања развоја дигиталних вештина и промовисања
критичког става када се ради о информацијама које добијамо путем друштвених мрежа нису нове
ставке на списку потреба приликом обучавања одраслих ученика, довољно је провести неколико
минута на интернету да бисте постали свесни да постоји огромна потреба за предузимањем
конкретних активности, а ради повећања свести грађана о друштвеним и здравственим питањима,
нарочито како би дигитална писменост у области здравља била загарантована свима, који због
различитих разлога (старост, језик, образовање), немају потребнa знањa како у погледу технологије,
тако и комуникације.
Глобална заједница за образовање одраслих има велику одговорност у проналажењу
иновативних начина да се премосте неједнакости у погледу дигиталне писмености у области
здравља које могу довести до искључености из друштва, као и одговорност за веће укључивање
потенцијално угрожених група (старија лица, мигранти, пацијенти и њихове породице). Ова
заједница је одговорна и за развијање нових вештина које могу довести до боље друштвене и
здравствене заштите, пре свега за појединца, а онда и за читаву заједницу. Имајући ово у виду,
подстичем читаву EPALE заједницу да сарађује при:
1. Дефинисању оквира дигиталних компетенција у здравственом сектору како би се
наставницима који предају одраслима олакшало планирање и предлагање флексибилних
обука које одговарају потребама више циљних група у сектору образовања одраслих.
2. Развоју модуларних и комбинованих врста обуке, али и њиховом испробавању у пракси,
предвиђених поменутим оквиром како би се побољшала дигитална писменост у области
здравља на европском нивоу, а посебно се фокусирајући на ширење вредних процеса
колективне свести, модела где сви уче једни од других и crowdsourcing модела.
3. Осмишљавању и ширењу европских здравствених правила понашања на интернету, правила
понашања са препорукама за центре за обуку и креаторе политика, заједно са смерницама
за примену и побољшање постојећих и будућих примера најбоље праксе.
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ИНТЕРВЈУ СА РЕЖИСОМ АЛВИНОМ (RÉGIS ALVIN) О ДИГИТАЛНОЈ
ИСКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Aleksandra Kozyra.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/interview-regis-alvin-digital-exclusion-learners-intellectual-disabilities.

ИНТЕРВЈУИ

Р

ежис Алвин (Régis Alvin) је руководилац пројекта за удружење Les Papillons Blancs de Lille,
координатор пројекта Инклузивна дигитална академија (Inclusive Digital Academy - IDA)
и Дневни центри без граница (Day Centres Without Walls - DCWW). Режис је такође и део
извршног одбора Caravan 2000 International, мреже која 20 година ради на све већој
инклузији људи са инвалидитетом или потешкоћама.
У интервјуу за EPALE, Режис нам говори о томе на који начин се његов нови пројекат бави
дигиталном искљученошћу ученика са интелектуалним тешкоћама и о лекцијама које смо
савладали због ситуације са вирусом Ковид-19.
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ИНТЕРВЈУ СА РЕЖИСОМ АЛВИНОМ (RÉGIS ALVIN) О ДИГИТАЛНОЈ
ИСКЉУЧЕНОСТИ УЧЕНИКА СА ИНТЕЛЕКТУАЛНИМ ТЕШКОЋАМА

Да ли нам можете рећи нешто о Les Papillons Blancs de Lille?
Ми смо велика организација са седиштем у Лилу, у Француској. Радимо са особама са
инвалидитетом, како децом, тако и одраслима. Неки од њих живе самостално, други у нашим
домовима. Како бисмо побољшали свој рад и поделили примере најбоље праксе, такође
смо део европских пројеката. Недавно смо завршили пројекат STELLA, Erasmus+ пројекат о
основним вештинама за ученике са инвалидитетом, а једно од најважнијих открића било је
да се наши ученици и даље суочавају са великом дигиталном неједнакошћу. Због тога смо
одлучили да конкуришемо за још један пројекат, IDA – Инклузивна дигитална академија (Inclusive Digital Academy) – и да се фокусирамо на дигиталне вештине.
Који су главни принципи Инклузивне дигиталне академије?
Веома нам је важно да радимо са људима са инвалидитетом, а не за њих. Бавимо се
њиховим потребама и покушавамо да одговоримо на њих дигиталним решењима. То
значи да радимо заједно током сваке фазе пројекта: истраживања, развоја апликација
или материјала за електронско учење. Један од главних циљева пројекта је отклањање
постојећих недостатака. На интернету већ постоји прегршт садржаја намењених људима
са инвалидитетом, на пример, особама са оштећеним видом или слухом, али нема
много тога за људе са интелектуалним тешкоћама. Како бисмо се упознали са њиховим
потребама, заједно са партнерима смо покренули анкету и већ смо добили готово 300
одговора, тако да имамо много материјала који можемо да анализирамо.
Један занимљив закључак који смо добили из резултата анкете је да дигитални речник није
тако једноставно разумети и да не можете дати одговор ако не разумете питање. Дигитална
неједнакост тиче се много аспеката: мањка знања, али и мањка опреме, мањка свега.
Претпостављам да је та дигитална подела била посебно изражена током карантина. Како
сте се ви и ваши партнери изборили са том ситуацијом?
Није било лако. Наши ученици и станари осећали су се веома угрожено, као да губе
сваку припадност: припадност заједници и припадност друштву. Потрудили смо се
да им помогнемо. Главна ствар коју смо урадили је пружање тачних информација о
пандемији: о коришћењу маски и социјалном дистанцирању. Било нам је веома важно да
све информације које нам је пружило здравство преведемо на лако разумљив језик или
видео садржај. Партнери који нису имали потребну опрему да креирају или деле интернет
садржај, саопштавали су информације директно, у кућама својих ученика.
Како бисмо помогли својим ученицима и станарима да остану у контакту са породицама,
организовали смо индивидуалне часове о томе како користити Zoom апликацију. Некада је
било потребно и до две недеље пре него што би особа савладала како самостално да га
користи. Такође нам је било веома важно да задржимо дневну рутину дајући им задатке
које треба да обаве, што је кључно за физичко и ментално здравље. На пример, наши
пројектни партнери из Шведске су редовно организовали састанке у својим установама,
где се сваког јутра радила гимнастика, а сваког поподнева испијала кафа. У Les Papillons
Blancs de Lille, наставили смо са терапијом преко платформи Zoom или Skype. Такође смо
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организовали и изазове, на пример да направимо нешто креативно од резанаца или неке
друге хране. Отворили смо блог где смо делили различита искуства и фотографије. Један
од наших пројектних партнера је замолио своје ученике да мало истражују на интернету о
одређеној теми, како би испунили задатак. Једна ствар је сигурна: нико није био спреман
за ово, али морали смо брзо да се адаптирамо.
Какву будућност видите за образовање одраслих са инвалидитетом?
Да ли сте научили нешто из ове кризе?
Мислим да нам је ова криза указала на потребу да останемо повезани са светом. За
случај да се тако нешто поново деси, морамо да научимо своје ученике како да користе
дигиталне алате. Наши пројекти ће нам помоћи да боље разумемо њихове потребе; сада
анализирамо резултате анкете. Добра ствар је што смо видели да су ученици који нису
одбили да користе дигиталне алате били узбуђени и једва чекали да науче.

ИНТЕРВЈУИ
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Aleksandra Kozyra.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/interview-anne-tastula-science-over-beliefs.

ИНТЕРВЈУИ

А

на Тастула (Anne Tastula) ради као уредница часописа Елм и води пројекте медијске
писмености при Финској фондацији за целоживотно учење Ка-Ве-Ес (KVS). Ана
волонтира за организацију и веб-сајт, која објављује лако разумљиве чланке о науци
и здрављу засноване на истраживањима. Организација је 2019. године добила
Велику новинарску награду за најбољи новинарски потез због израде овог сајта. Ана предаје
примењену импровизацију у центрима за образовање одраслих и у предузећима.
У интервјуу за EPALE, она се бавила међусобним односом медијске писмености и здравља
током глобалне пандемије и причала нам је о томе како је ово утицало на њу као некога ко
предаје одраслима.
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Можете ли ми рећи нешто више о пројекту „Наука изнад уверења“ и детаљније га
oбразложити?
Здравље је нешто што се тиче свих нас и што код људи формира снажне ставове. Нису сви
спремни да просто прихвате чињенице или верују науци, лакше је веровати сопственом
знању или искуству или комшијином искуству. Ово може бити веома, веома опасно, не
само за ту особу, већ за читаво друштво ако, на пример, говоримо о вакцинацији.
Како бисмо се позабавили овим питањем, сарађивали смо са групом студената медицине
из Финске, које смо обучили да пишу и говоре о здравственим питањима на начин који би
био разумљив широј јавности. Обука је трајала 30 сати и обухватила је основе новинарства,
медијске процесе, критички став према извору и дијалог. Студенти су затим писали своје
чланке, анализирајући сваку здравствену тврдњу појединачно; процес су надгледали
искуснији лекари и професионални уредници. Организовали смо и низ радионица о
здрављу на којима је атмосфера била слична оној у кафићу и где су се студенти медицине
и грађани састајали и били једнаки, све по узору на светске методе дискусије које се на
овакав начин одржавају.
Веб-сајт који смо израдили током овог пројекта је затим награђен Великом новинарском
наградом, значајном новинарском наградом у Финској, која се углавном додељује водећим
медијским изворима. За нас је то било велико изненађење, али нам је и показало да је наш
рад значајан.

Да ли је интересовање за пројекат порасло након појаве вируса Ковид-19?
Несумњиво је веће интересовање и потражња за нашим послом; очигледно је да током
глобалне пандемије постоји потреба за тим. Пошто је финансирање нашег пројекта
завршено, немамо толико времена ни средстава колико бисмо желели, али настављамо
са радом. Група студената је током трајања пројекта основала Vastalääke – удружење за
борбу против нетачних здравствених уверења, у оквиру ког настављају са радом на вебсајту. Помажем им као волонтер. Студенти који су основали удружење су веома млади и
сјајни су у комуникацији путем друштвених мрежа. Такође радимо и на низу чланака који
се баве различитим здравственим тврдњама које се тичу Ковида-19, што је само по себи
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изазов: нове информације о пандемији свакодневно се објављују. Чланцима које тренутно
пишемо покушаћемо да научно објаснимо одређена питања, на пример, зашто још увек
не постоји вакцина против овог вируса или зашто треба прати руке. Лично сматрам веома
занимљивом дискусију о томе колико је битно прати руке. Наравно да сам мислила да
знам како се то ради, али сам сада сазнала шта се дешава са вирусом када на руке
утрљате сапун или алкохол и сазнала сам све о механичком процесу који уништава вирус.
Да ли мислите да ће бити могуће одржати ово ново интересовање за здравље и медијску
писменост и након што се пандемија заврши?
Приметила сам одређене трендове у новинарству које се бави здравственим питањима, а
за које се надам да ће се задржати и након пандемије. Толико је информација пласирано
посредством медија, некад и контрадикторних – на пример: да ли треба носити маску или
не? Приметила сам да су фински медијски извори почели да додају једну реченицу у све
своје чланке о вирусу Ковид-19, а којом се потврђује да истраживање цитирано у чланку још
увек није прошло стручну рецензију. Овакво спомињање стручне рецензије у новинским
чланцима нисам раније виђала. Такође сам приметила да се неке здравствене тврдње
описују као нетачне или „лажне вести” на веома директан начин и веома ми је драго да то
видим. Мислим да је све више људи бринуло о броју нетачних информација у медијима и
захтевало боље новинарство из области здравља.
Криза је значајно утицала на област образовања одраслих. Да ли сте успели да наставите
са предавањима током пандемије?
Неки од мојих часова су одложени. Када је почео карантин у Европи и другим деловима
света, била сам у Палестини, где заједно са Ка-Ве-Есом водимо пројекат медијске
писмености. Одржавали смо двонедељни курс са својим студентима, а обавештење да
се универзитет затвара стигло је неколико сати пре него што смо га завршили. Све се тако
брзо одиграло. Следећег дана смо морали да се вратимо назад у Финску. Јавила сам се
својим студентима након тога и подсетила их да је сада прави тренутак да примене оно
што су научили и да се постарају да деле тачне информације. Надамо се да ћемо на јесен
наставити са радом у Палестини, али смо такође осмислили како да наставимо са радом
ако не будемо могли да путујемо.
Такође предајем и примењену импровизацију и центар за образовање одраслих у којем
предајем ме је замолио да наставим са предавањима путем интернета. Прво сам
оклевала: како да држим часове импровизације путем интернета? Велики део интеракција
се заснива на физичком контакту. Али на крају је све добро прошло и веома сам узбуђена
због свих опција које нам се пружају путем интернета, а примере најбоље праксе о томе
како да часове путем интернета учинимо занимљивијим делим са другим предавачима.
Мрежа примењене импровизације је такође пружила много подршке и имала сам
прилику да учествујем у радионицама у којима вероватно не бих могла да учествујем да су
се одржавале уживо. Када би ми се, на пример, иначе пружила прилика да присуствујем
неком часу који се одржава у Лондону? Ово ми је отворило бројне могућности.
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