EПАЛЕ е-магазин, октобар-децембар 2020.

ЕПАЛЕ фокус од октобра до децембра:

Социјална инклузија
старијег становништва
и међугенерацијско
учење

ДРАГЕ ЕПАЛЕ КОЛЕГЕ

Tематски фокус ЕПАЛЕ платформе у периоду од октобра до децембра 2020. године била је
социјална инклузија старијег становништва и међугенерацијско учење.
У контексту демографских промена широм Европе, старији људи представљају све већи део
популације Европске уније. Стога је кључно пружити старијима прилике за учење највећег квалитета
и укључити их у стратегије целоживотног учења и активног учествовања у друштву.
Према публикацији Светске здравствене организације (СЗО), Активно старење: оквир политика,
старење популације је једна од највећих победа човечанства, али и један од највећих изазова.
Глобално старење становништва представљаће све већи друштвени и економски напор свим
земљама. Земље могу да приуште старење становништва ако владе, међународне организације
и цивилно друштво доносе политике и програме који побољшавају здравље, учешће и сигурност
старијих грађана – наводи СЗО.
Како би се олакшала интеграција старијих у друштво, потребно је да нађемо могућности које у
потпуности развијају њихов потенцијал. Старији грађани треба да имају приступ образовним,
културним и грађанским ресурсима друштва. Мора им бити омогућено да у потпуности учествују
у друштвеном животу и буду активни, самостални и здрави како старе.
Интергенерацијско учење може допринети друштвеној кохезији промовисањем сарадње између
различитих генерација. Видели смо многе интергенерацијске иницијативе и праксе у претходних
неколико година, а прилике за сарадњу различитих генерација све су прихваћеније као један од
начина да се постигне инклузивно, динамично и у потпуности демократско друштво.
Стога, представљамо вам четврти тематски фокус 2020. године - Социјална инклузија старијег
становништва и међугенерацијско учење.
У наставку можете прегледати избор неких од најзанимљивијих блог чланака објављених у протеклом
периоду.
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НОВ ПРИСТУП ОБРАЗОВАЊУ – ДИГИТАЛНА „ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ” ЗА
СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Katja Bröckl-Bergner.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/bildungsarbeit-mal-anders-eine-digitale-schnitzeljagd-fur-seniorinnen-und-senioren.
Време читања износи око 6 минута – читајте, лајкујте и коментаришите!

Циљ пројекта „Старији грађани на дигиталним стазама” је да старији грађани, уз подршку
деце, открију свој град на нови начин, истовремено учећи да користе своје паметне телефоне
кроз практичну примену. Тренер у области медија Катја Брукл-Бергнер (Katja Bröckl-Bergner)
дошла је на ову идеју са жељом да људи уче једни од других. Међугенерацијски пројекат
„Старији грађани на дигиталним стазама” постао је један од 44 водећих пројеката које
финансира немачка Национална асоцијација организација старијих грађана (BAGSO).
Како би учествовали у вођеним турама, заинтересовани грађани се састају у просторијама
Katholischen Bildungswerks Erding (Католичког образовног института, KBW). Прво је потребно
да преузму бесплатну апликацију Actionbound помоћу својих мобилних уређаја (паметних
телефона или таблета). У оквиру апликације налази се истраживачка тура коју су ђаци
осмислили 2019. године. Она учеснике води до многих занимљивих места, као што су
градски зид, градска већница или црквени торањ, који заправо није део цркве. Тамо их
чекају различити задаци, а сви се могу решити уз помоћ мобилних уређаја. То може бити
путем скенирања QR кодова, фотографисања, погађања или одговарања на питања о
граду Ердингу и дигиталној технологији.
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Старији на тај начин упознају своје мобилне уређаје и друге апликације кроз приступ
заснован на игри, а као део активности, имају прилику да испробају и тестирају колико су
ове апликације корисне за свакодневни живот.

НОВ ПРИСТУП ОБРАЗОВАЊУ – ДИГИТАЛНА „ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ”
ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ
Заједничко осмишљавање апликације за старије грађане
Игра се заснива на Actionbound апликацији. Ову туру Ердингом развио је тим у коме су средњошколци
који похађају школу у Ердингу, Карина Долбергер (Carina Dollberger), из Католичког образовног
института, тренер у области медија Катја Брукл-Бергнер и два експерта за развој дигиталних производа
из агенције Produktmacher у Минхену.
Професор Кристоф Ахтнихц (Christoph Achtnichts) и његових 14 ученика започели су са радом на
овој апликацији кроз концептуални приступ дизајнирању. Циљ је био подстаћи развој компетенција
код ученика, попут тимског рада, решавања проблема, креативности и заједничког решавања
друштвених проблема на одржив начин.
Било је неопходно да апликација буде добро направљена како би заиста била занимљива и погодна
за коришћење старијим особама. У ту сврху, ученици гимназије „Ана Франк” прво су анкетирали
старије људе како би открили која би им места и задаци били посебно занимљиви у овој дигиталној
„потрази за благом”.
Прва ставка је, ипак, било прикупљање идеја и бирање најбољих. Направљен је и тестиран прототип
будуће апликације на папиру, што је омогућило да касније буде направљена и дигитална верзија
коју су тестирали старији грађани волонтери. Њима су у тестирању помагали ученици. Предлози за
унапређење апликације, критике, захтеви и похвале су бележени, како би касније били искоришћени
за развој апликације.
Одрживо дигитално образовање за старије
Катја Брукл-Бергнер и Католички образовни центар из Ердинга редовно нуде своју дигиталну потрагу
за благом под називом „Старији грађани на дигиталним стазама” као вођену, бесплатну туру. Ова
апликација је, наравно, доступна свима. Старији се увек радују ономе што млади људи осмисле.
Многи који су учествовали у овој потрази за благом кажу да су упознали Ердинг на један сасвим
другачији, али забаван начин.
Службеник за образовање Карина Долбергер сматра да је дивно не само то што су старији боље
упознали Ердинг уз помоћ апликације, већ и то што су имали прилику да се упознају са технолошким
могућностима својих паметних телефона. Научили су како да се конектују на Wi-Fi мрежу, преузму
апликацију и користе камеру.
Стари и млади су сјајан тим
„Био је ово јединствен пројекат спроведен уз помоћ сјајног, интердисциплинарног тима. Тим је био
сјајан – са тим су се сложили сви учесници. Сви су се веома забавили и били су врло мотивисани.
Заиста смо успели да инспиришемо младе, били су веома мотивисани и сасвим су се посветили
овом пројекту. За њих је то била прилика да активно учествују у друштвеним променама. Тако су они,
а и ми, развијали друштвене и креативне вештине које су нам омогућиле да размотримо проблеме
и смислимо иновативне идеје за њихово решавање током једног систематског процеса”.
Најзначајнија је фотографија која је настала када су старији грађани волонтери и ученици у граду
тестирали прву верзију апликације. Сви су деловали тако срећно. Старијим суграђанима се посебно
допало то колико су ученици били стрпљиви, фини и пуни поштовања.
Млади су у почетку били нервозни јер нису били сигурни да ће њихова апликација радити и да ли ће
се допасти старијима. Ипак, веома брзо су заборавили на своје бриге када су старији похвалили
њихов рад. Видело се да су сви веома поносни. Професори су били позитивно изненађени емпатијом
својих ученика, али и поносни на то како су се ђаци изборили са изазовом.
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НОВ ПРИСТУП ОБРАЗОВАЊУ – ДИГИТАЛНА „ПОТРАГА ЗА БЛАГОМ”
ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ

Свако ко долази да посети Ердинг треба да преузме нашу апликацију и истражи град. :)
https://actionbound.com/bound/seniorenaufdigitalenpfaden
О аутору:

Катја Брукл-Бергнер – тренер у области медија за младе и старије и говорник – пословни економиста
(Dipl.-Betriebswirtin) - www.wahrnehmungsmanufaktur.de
Посвећена је дигиталном учешћу старијих грађана и дигиталном и медијском образовању деце
и адолесцената. Највише воли да сарађује са другима када је реч о концептима који подстичу и
припремају старије грађане за дигитални свет. Верује да сви, независно од година и вештина, имају
право на приступ интернету и самим тим и дигиталном образовању. У овом извештају она нам је
говорила о међугенерацијском пројекту „Старији грађани на дигиталним стазама” у Ердингу, њеном
родном граду у горњем делу Баварске.
Сарадници:
•

Католички образовни институт – Карина Долбергер (Katholisches Bildungswerk Erding - Carina Dollberger) https://www.kbw-erding.de/index.php?id=321

•

Die Produktmacher - https://www.dieproduktmacher.com/

•

Ученици и професори пројектне радионице из историје у гимназији „Ана Франк” у Ердингу https://www.afg-erding.de/index.php/start.html
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ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ – ЛЕК ЗА ДРУШТВЕНУ БОЛ?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је DUSANA FINDEISEN.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/distance-digital-education-later-life-medication-against-social-pain.
Повезаност, социјална и дигитална инклузија блиски су концепти који се односе на данашње
умрежено друштво и старије људе. Обавеза свих професионалаца и предавача укључених у учење
и образовање старијих јесте да смање дигитални јаз у нашем друштву. Дигитални јаз раздваја
генерације и, нажалост, постаје све дубљи. Старији ученици заправо не виде благодети дигиталног
образовања. Без сумње је разговор уживо и даље најбоља метода у образовању старијих због тога
што задовољава највећи део њихових психосоцијалних потреба.
Тренутна здравствена криза проузрокована вирусом корона је сјајна и јединствена прилика да старији
одрасли – који сада немају другог избора - поново открију дигитални свет тако што ће учествовати у
образовању и учењу на даљину. Требало би знати да старији углавном одбијају дигиталне методе
као део свог образовања и знатно више преферирају образовање уживо. Требало би такође имати
на уму да је образовање у каснијим годинама ретко инструментално, већ је више у питању начин
учешћа (социјално ангажовано учење) и начин живота, које је тешко свести само на дигитално учење
на даљину.
Да бисмо разумели ставове старијих ученика о дигиталном учењу на даљину, требало би да знамо
више о дигиталној писмености старијих, као и о димензијама Индекса дигиталне економије и друштва
(DESI) који показује утицај средине у којој живе старији на њихову дигиталну и социјалну инклузију.
Изучавајући емпиријске податке прикупљене током ове здравствене кризе и забране кретања,
словеначки истраживачи трећег доба указали су на друштвену бол изазвану одсуством других људи и
недостатком физичког контакта током кризе изазване вирусом корона. Одговори старијих одраслих
ученика који су учествовали у дигиталном учењу на даљину иду у прилог увођењу дигиталних метода
у мултимодалне програме образовања, али подстичу сумње о наводно свемогућем дигиталном
учењу на даљину. Највећи број међународних и пројеката ЕУ (CINAGE, RefugesIN, SLIDE, LearnersMot,
BBE, SPIDW, TIMELESS), који су спроведени на словеначком Универзитету за треће доба у претходних
неколико година имају за циљ да истовремено повећају дигиталну писменост и учешће и побољшају
социјалну инклузију старијих одраслих.
Др Душана Финдајзен (Dr. Dušana Findeisen) професорка је енглеског и француског језика и
књижевности и андрагогије. Сама или у сарадњи са колегама увела је знатан број иновација у области
образовања одраслих, како у теорији, тако и у пракси: социо-културну анимацију и образовање за
локални развој, образовање за старије одрасле, словеначки Универзитет за треће доба, летњу школу
за предаваче одраслима. Допринела је развоју образовних кругова у Словенији, суфинансирала
је часопис Андрагошке перспективе и члан је уредништва. Пет година је била експерт у области
запошљавања и образовања старијих за Age Platform Europe и Европску комисију. До сада је
координирала и спровела око 25 транснационалних пројеката. Тренутно је потпредседница мреже
DANET, Дунавске мреже за Европу. Објавила је 5 монографија и неколико стотина чланака. Области
истраживања: образовање у заједници, образовање старијих одраслих, дислексија код одраслих,
диверзитет у компанијама, али такође и премарање на послу, идентитет на послу, миграције
и мигранти, интегрисано саветовање за старије одрасле, филмско образовање у образовању
одраслих, образовање пре пензије, друштвено ангажовано образовање старијих радника, дигитална
инклузија наспрам дигиталне искључености, функционална неписменост итд. До сада је објавила 5
монографија и неколико стотина чланака.
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ЕЛЕНА СИЉАНОСКИ, ЕПАЛЕ ПРИЧА ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ
СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Moderator.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/elena-siljanoski-community-story-north-macedonia.

Имам 38 година, социолог сам по струци и тренутно радим као координатор пројекта
за невладину организацију Асоцијација за развој ромске заједнице Сумнал-Скопље.
Дипломирала сам на Одсеку за социологију Филозофског факултета Универзитета у
Скопљу. Учествовала сам у неколико пројеката који су за циљ имали да поправе тренутну
ситуацију са којом се Роми као маргинализована група суочавају.
Конкретно, мој допринос је био у области обезбеђивања бољег информалног
образовања одраслих кроз организовање активности учења које за циљ имају да
омогуће одраслима да раде, учествују у разним друштвеним активностима и побољшају
свој лични развој.
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ЕЛЕНА СИЉАНОСКИ, ЕПАЛЕ ПРИЧА ИЗ ЗАЈЕДНИЦЕ ИЗ
СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ

Мој професионални рад је углавном усмерен на побољшање животног стандарда чланова
ромске заједнице, а посебан акценат је на образовању одраслих, Ромкињама и њиховом
друштвеном статусу, социјалној инклузији старијих, њиховом стамбеном питању итд.
Циљ је мотивисати их да заврше процес школовања, социјализују се и постану део друштва.
Веома сам мотивисана и озбиљно приступам својим обавезама. Темељна сам и ефикасна
и посвећена раду са маргинализованим заједницама.
Сазнала сам за ЕПАЛЕ путем друштвених мрежа и веб-сајта Националне агенције за европске
образовне програме и мобилност. Била сам знатижељна и желела да сазнам више, па сам
присуствовала неколицини информативних састанака које су они организовали, и на којима
је детаљније објашњено како платформа функционише. Након што сам сазнала какве све
прилике ова платформа нуди и након што сам имала прилику да своје професионално
искуство поделим са многим људима у другим земљама, исказала сам жељу да постанем
део ЕПАЛЕ платформе и приступила сам јој како бих са другима делила своја искуства и
научила нешто ново од осталих чланова. Оно што ми се највише допада у вези са ЕПАЛЕ
платформом је то што нуди другачији приступ дељењу информација; то је платформа
која омогућава дељење и проналажење разних информација, али и повезивање људи,
добијање нових идеја и могућности за побољшање појединих друштвених активности.
Од избијања вируса корона, волонтери су свакодневно доступни, а представници
асоцијације Сумнал такође посећују наше кориснике два пута недељно. На располагању је
и медицински тим који посећује кориснике ради мерења шећера у крви и крвног притиска.
Чланови тима обавештавају кориснике о њиховом здрављу и саветују их о начинима лечења,
уколико је потребно. Током посета, тим разговара са људима о томе како се носе са овом
новом ситуацијом коју је изазвао вирус корона и питају их да ли им треба додатна помоћ.
Такође објашњавају мере опреза како би се заштитили од вируса. Тим је сваком старијем
члану заједнице оставио и број телефона који могу да позову у било које доба ако им је
потребна помоћ. Неки корисници су добили основне залихе намирница, лекове и заштитне
маске и рукавице. Један део тима преузима и плаћа рачуне за струју и комуналије. Бринемо
се о најстаријима током ове кризе. Корисници су се захвалили тиму због свега што чине.
Ова услуга је од кључног значаја за њих, посебно када је реч о мерама које ограничавају
кретање старијих од 67 година. Поред тога, тим свраћа да поразговара са корисницима.
Неки од корисника живе сами и током забране кретања можда немају са ким да разговарају
Неки од корисника су долазили у просторије асоцијације Сумнал како би набавили
потрепштине за себе. Ово им је била и прилика да се социјализују и разговарају. Указали
су нам на то колико им је важно то што могу да долазе у Сумнал када су им скоро сва друга
врата затворена и када се осећају веома изоловано. Уживају у томе што могу да разговарају
једни са другима док узимају потрепштине, иако то морају да раде у паровима. Током
активности са старијима морали смо да поштујемо правила о социјалном дистанцирању,
ношењу маски и ограничавању броја људи у просторији на двоје.
Корисници су били веома задовољни посетама и разговорима које су водили са тимом у
Сумналу. Они који су добили пакете производа и лекова били су веома захвални и срећни.
Надају се да ће ускоро поново моћи да се састају и друже у клубу асоцијације Сумнал.
У складу са смерницама и ограничењима кретања током пандемије, нашем друштвеном
клубу више није дозвољено да ради као раније. Тим из Сумнала посећује кориснике,
поштујући правила социјалног дистанцирања.
Пројекат финансира EVZ Stiftung – Erinnerung, Verantwortung, Zukunft из Немачке.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Deutschland.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/aktive-teilhabe-der-digitalen-welt-ist-keine-frage-des-alters.
Време читања је отприлике 9 минута – читајте, лајкујте и коментаришите!
Овај блог чланак је првобитно објављен на немачком језику. Блог је објавио Тино Бубарис
(Tino Boubaris).
Данас је готово немогуће замислити активно учешће у друштву без дигиталних медија.
Паметни телефони су постали саставни део наше свакодневнице. Многи старији људи
користе таблет или лаптоп да купују путем интернета, нађу информације и, посебно
сада због пандемије вируса корона, остану у контакту са породицом, пријатељима и
познаницима.
Активно учешће у друштву
Док су млади људи одрасли у свету дигиталних медија, за многе старије људе је то
подразумевало учење нечег сасвим новог. Ово не подразумева само самосталну употребу
дигиталних уређаја. Извештаји о преварама на интернету путем „фишинг” (phishing) мејлова,
малвера (malware) или крађе података забрињавају многе људе. Старији људи имају право
на подршку када се ради о вештој и самосталној употреби нових дигиталних медија како
би у потпуности искористили све предности дигиталног света. Дакле, не ради се само о
основној медијској компетенцији. Ради се о праву на активно учешће у друштву.
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Путеви изласка из усамљености
Институције за образовање одраслих, групе самопомоћи, организације и локалне канцеларије за
старије особе, као и рачунарски клубови, старијим грађанима пружају мноштво начина да стекну
знање неопходно за успешно коришћење дигиталних медија. Организација која је овој теми посвећена
од самог почетка јесте удружење „Wege aus der Einsamkeit” („Путеви изласка из усамљености”, прим.
прев.) (www.wegeausdereinsamkeit.de). Од свог оснивања 2007. године, чланови овог удружења радили
су на пројектима, кампањама и такмичењима широм Немачке са циљем да побољшају животне услове
старијих, као и њихову позицију у друштву. Такви пројекти укључују небројено прилика за наставак учења
како путем интернета (дигитално), тако и уживо („аналогно”) у градовима као што су Хамбург и Берлин.
Интервју са Дагмар Хирхе
Дагмар Хирхе (Dagmar Hirche) је једна од покретачких снага удружења. Као једна од две председавајуће
личности удружења, била је кључна за развој образовања усмереног ка стицању дигиталних компетенција.
Као део тренутног фокуса ЕПАЛЕ платформе на тему „Социјална интеграција старијег становништва и
међугенерацијско учење”, имао сам прилику да интервјуишем госпођу Хирхе о њеном раду.
Госпођо Хирхе, на чему тренутно радите?
Тренутно радим на неколико недовршених пројеката: како у пракси добити савршене, хибридне групе за
дискусију намењене старијим грађанима; налажење просторија за које не бисмо морали да плаћамо
закуп, а које су довољно велике, приступачне, близу центра и са добром Wi-Fi конекцијом како бисмо
могли да понудимо наставу уживо; обезбеђивање Wi-Fi конекције у свим домовима за старе, местима
састајања и стамбеним објектима за старије, као и у становима. Како се све дигитализује, слободан
приступ је кључан.
Удружење Wege aus der Einsamkeit e.V. основано је 2007. године. Позитиван мото овог удружења је
„Старост треба да буде испуњена радошћу”. Многе од ваших активности тичу се активног коришћења
интернета. У којој мери интернет може да усрећи старије?
Као и све друге старосне групе: можете да откријете нове дигиталне концерте, музеје, локације; можете
да играте видео игре – сами или са другима; можете да се бавите спортом; можете да нађете нове
изворе забаве у библиотекама различитих медија или аудио материјала; читате новине; налазите нове
информације и образујете се; комуницирате са другим људима; и још много тога. Идеја није да се
замени, већ допуни интеракција која се иначе дешава уживо. Људи који се слабије крећу могу да остану
у контакту дигитално, док они који далеко живе и даље могу да се укључе, нпр. путем дигиталних уживо
преноса. Пандемија вируса корона је само још више истакла значај дигиталног учешћа јер када неко
зависи само од телефона, без тог визуелног аспекта, лако се може осетити веома усамљено. Учење уз
помоћ дигиталних медија одржава људе у менталној форми, чак и када представља изазов.
Забава, стрпљење и емпатија
Када је моја мама добила свој први паметни телефон, морам признати да сам се намучио да јој
објасним и најосновније функције. Са вама је она уживала у процесу учења. Шта је оно што ви радите
другачије и боље како бисте помогли старијима да крену да уче?
Пре свега, најважнији су забава, СТРПЉЕЊЕ и емпатија у раду са људима преко 65 година који тек праве
своје прве кораке у дигиталном свету. На пример:
•

Оперативни системи су као мотори аутомобила – или раде на бензин или на дизел

•

Апликација је као мигавац: као што не можете некоме показати у ком правцу планирате да се
крећете без мигаваца, тако не можете користити телефон без апликација

•

Меморија је као кофа воде: 5 литара није довољно да се залије башта, тако да је за то боља кофа
од 20 литара; слично томе, 16 или 32 GB је боље од 8 GB.
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На овај начин постепено им објашњавамо кључне појмове. Када се ради о практичним вежбама, старији
сами морају да нађу нешто на свом паметном телефону. Колико год тражили нашу помоћ, научиће тек
када сами нешто ураде. А до тада, можемо заједно да се смејемо свему!!!
Многе институције за образовање одраслих укључиле су у своје програме курсеве за тзв. „Silver Surfers”
(старије кориснике интернета, прим.прев.). Који бисте им савет дали, како да ове понуде буду што
интересантније и прилагођене старијима?
“Silver Surfers”? За многе људе који имају преко 70 година ће употреба овог термина бити одбојна
због тога што већина њих не говори енглески. Поред тога, углавном они који их организују сматрају
те курсеве корисним. Али за људе који тек почињу да улазе у тај дигитални свет је важније да добију
одговоре на сопствена питања. Што се тиче старосних ограничења: ако педесетогодишњаци седе
са седамдесетогодишњацима, седамдесетогодишњаци могу бити веома фрустрирани учењем
о дигиталним медијима. Учесници у курсевима центра за образовање одраслих су потврдили ову
чињеницу. Такође је битно понудити курсеве старијим људима у лошијој финансијској ситуацији и
директно локалној заједници!
Плесање на интернету: Забаве за старије уз пратњу ди-џеја
Реаговали сте на кризу изазвану вирусом корона тако што сте понудили курсеве путем Zoom платформе
и организовали веома успешне игранке за старије путем интернета, а уз музичку пратњу ди-џеја, као
и Zoom састанке посвећене „седећој” јоги или популарним друштвеним играма, попут игре „Scattergories”. Како да такве активности постану распрострањеније у будућности?
Образујте друге. Направили смо видео снимке са објашњењима, охрабривали друге, обезбедили смо
две недеље телефонске подршке како би људима помогли да приступе Zoom платформи.
Како бисте 2012. године обележили Европску годину активног старења и солидарности међу
генерацијама, покренули сте национални пројекат под називом „Erfahrung entdeckt Entdecker”
(„Искуство открива истраживаче”, прим.прев.), који одаје признање свим пројектима и идејама које
користе међугенерацијско заједништво за промовисање солидарности међу генерацијама. Шта је оно
што млади могу да науче од старијих и да ли ће додела ове награде поново бити покренута?
Тадашња додела награда није наишла на велики успех, па је због тога нисмо поново организовали.
Зашто се то десило? Можда је назив награде погрешно изабран. Међутим, били смо део Златне интернет
награде коју додељују BAGSO (Немачко национално удружење организација старијих грађана, www.
bagso.de) и други партнери због тога што је тема старости и дигиталне трансформације одувек она која
нам је блиска.
Велика жеља да се настави са „аналогним” контактом
Без обзира на све могућности које дигитални свет има да понуди старијима, делом захваљујући вашој
подршци, колико желите да се вратите „нормалним”, тј. активностима уживо, које су значајан део
вашег посла и које подржавате широм земље? На пример, да ли желите да наставите са такмичењем
„Zuhause hat Zukunft” („Бити код куће има будућност”, прим.прев.) (www.zuhause-hat-zukunft.de), које за
циљ има да побољша живот старијих?
Сви једва чекају да се поново уживо састају, и ми, а и учесници. Наставили смо са наставом уживо, али
нам то представља велики изазов. Неки од наших курсева се могу наћи и у хибридном облику, а треба
нам још искуства како бисмо открили прави баланс и одговорили на потребе обе групе учесника.
Такође смо прославили овогодишњи Дан старијих грађана, што је био приличан подухват: регистрација/
листа учесника, поштовање мера поводом вируса корона и ревидиран програм, пошто нисмо смели да
играмо и певамо. Уместо тога смо прво организовали песнички флеш моб (flash mob) скуп за старије,
забавни програм, а гости су читали песме. Старији грађани су били одушевљени што поново присуствују
неком догађају уживо. Сви наши курсеви који се организују „аналогно” су попуњени.
Ви и ваше удружење Wege aus der Einsamkeit освојили сте мноштво награда за свој рад. Која награда је
Вама лично највише значила?
Четири награде су нам биле посебно корисне и много ми значе због тога што нас организације које
су нам доделиле те награде и даље на неки начин подржавају. За свој рад у организацији сам 2019.
године добила награду за дигиталну лидерку у категорији „Херој друштва”. Пројекат наше организације
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АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ДИГИТАЛНОМ СВЕТУ НИЈЕ ПИТАЊЕ ГОДИНА!

(„Digitale Welt nutzen – auch im Alter“ – Учествовање у дигиталном свету – па и у старости) је 2016. године,
као део Berliner Pflegekonferenz догађаја за неговатеље, освојио награду Мари Симон коју додељује
немачка асоцијација градова и општина. Мануела Швесиг (Manuela Schwesig) нам је доделила награду
за паметне хероје од Фејсбука и Фондације дигиталних могућности 2015. године у категорији „Посвећен
рад са старијим грађанима”. А 2011. године освојили смо Golden BILD DER FRAU, у категорији „Снажне
жене за снажну државу”, на шта сам посебно поносна.
Удружење Wege aus der Einsamkeit доказује да пуно емпатије, стрпљења, забаве и мноштво позитивне
енергије могу помоћи старијима да се вешто и самостално крећу дигиталним светом. Целоживотно
учење не престаје када напуните одређен број година. Како би се целоживотно учење олакшало
старијима, неопходно је омогућити не само образовање прилагођено циљној групи, већ и приступ
материјалу. Због тога је потребно да брз интернет буде свуда доступан, укључујући и стамбене објекте
за старије и домове за негу старих.
Видео снимци са објашњењима за старије грађане о томе како користити паметне телефоне, таблет и
сличне уређаје, као и извештаји о кампањама и активностима удружења доступни су на YouTube каналу
организације Wege aus der Einsamkeit.
Немачко национално удружење организација старијих грађана (BAGSO) жели да покрене, по угледу на
„Дигитални пакт за школе”, „Дигитални пакт за старије грађане” који ће свим грађанима загарантовати
приступ интернету, без обзира на године. Лак приступ стицању дигиталних вештина мора се омогућити
старијим људима у свим заједницама. Још информација (на немачком) могу се наћи овде, у BAGSO
изјави о Осмом извештају савезне владе о старијим људима.

© Фотографије на блогу и слајдовима: Wege aus der Einsamkeit e.V.
О аутору:
Тино Бубарис (Tino Boubaris), координатор пројекта у Удружењу образовних иницијатива Доње Саксоније
(VNB), укључен је у велики број европских пројеката и мрежа у области образовања одраслих и стручног
образовања. Такође је и саветник за удружења и иницијативе које се, између осталог, баве питањима
организације и финансија. Волонтерски је председавајућа личност Bildungslabor e.V. (Удружење „Education Lab”), удружења које се бави развојем и применом иновативних пројеката који спајају уметност,
културу и образовање. Од 2017. године, немачки је амбасадор Електронске платформе за образовање
одраслих у Европи (EPALE).
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ДА ЛИ СЕ СТАРОСТ ОДРАСЛИХ УЧЕНИКА МОЖЕ СМАТРАТИ
ПОСЕБНОМ ПОТРЕБОМ?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Kaire Viil.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/kas-oppija-vanus-erivajadus.
Овај блог чланак је првобитно објављен на естонском језику. Блог је објавила Кајер Вил (Kaire Viil).

Фотографија са: areadne.eu

У комуникацији са клијентима који су ме ангажовали за обуку неколико пута сам приметила једну врсту
индиректног извињења: „Знате, старији људи ће такође присуствовати обуци.” Не сматрам да нечије
године представљају неку врсту посебне потребе. Ако се група састоји од много различитих људи, онда
је време које предавач и учесници заједно проведу добро утрошено. Зашто бих била забринута због
искуснијих одраслих ученика о којима ме упозоравају? Радо се сетим својих искустава када сам тек
кренула да се бавим овим послом, а и сама и даље била ученица. Дивила сам се својим седокосим
школским колегама због њиховог самопоуздања, интелигентних промишљања и нивоа самоспознаје.
Нисам имала никаквог професионалног искуства након што сам дипломирала, али сам имала много
значајних животних искустава.
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ДА ЛИ СЕ СТАРОСТ ОДРАСЛИХ УЧЕНИКА МОЖЕ СМАТРАТИ
ПОСЕБНОМ ПОТРЕБОМ?

Добра искуства треба поделити са другима
Искусни ученици знају и желе да комуницирају током обуке, а њихова заједничка искуства и примере
запамтиће и предавачи и ученици у групи. Делити своја размишљања и имати смислену комуникацију
ученицима свих узраста даје осећај успеха и радости. Осећати се компетентно је значајан подстрек
за учење и предавачи треба да искористе сваку прилику да дозволе ученицима да покажу своју
компетентност. Када особа може да искаже своје мишљење на другачији начин током учења, то
повећава њихов осећај аутономије, што даље утиче на њихову жељу за учењем.
Рушимо стереотипе током обуке
Моје искуство показује да је међугенерацијско учење одличан начин да се разбију стереотипи о
старости. На почетку новог семестра, студенти факултета TalTech Virumaa присетили су се заједничке
обуке о дигиталним вештинама која се одржала на факултету Virumaa Folk прошлог пролећа. Студенти
су се опробали у јавним наступима, а старији су научили како да стално чисте своје рачунаре и
паметне уређаје од непотребних фајлова. Студенти памте овај догађај као сјајну прилику за усвајање
дигиталних вештина и стицање храбрости да се слободно изразе. Старији су обећали да ће, што се
технологије тиче, прегледати све породичне компјутере код куће и очистити их од непотребних фајлова.
Спремност да неко нешто научи не зависи од година. Очекивани животни век људи се повећава и
све је више година активног живота. Ово неизбежно подразумева стално стицање нових вештина и у
будућности ће, срећом, бити још више старијих ученика.
На шта треба обратити пажњу при раду са старијим одраслим ученицима?
Физичко и друштвено благостање је битно када се ради о било ком ученику, али старији морају да
имају удобне столице, а ако се раде одређене вежбе, треба имати на уму да можда не могу баш сви
дуго да стоје. Ученици се осећају сигурније када знају шта их чека и када знају шта се од њих очекује
током наставе. Многи на почетку не верују у савремене методе наставе. Није потребно испланирати
превише различитих метода за обуку.
Старији људи су сигурни у себе када им је темпо учења прилагођен и када је материјал за учење
умерено сложен. Таквим материјалом обезбеђујете дугорочан успех и радост. Чоколада производи
хормон среће неколико минута, али стицање и примењивање нових вештина ван учионице усрећује
особу на дуже стазе. Чак 75% људи воли да учи на визуелан начин, а када се ради о осмишљавању
материјала за старије, требало би користити већи фонт слова и давати им одговарајућу количину
градива да савладају. Ово су принципи који се користе при осмишљавању и надгледању свих обука.
Старији ученици спорије упијају нове информације и нове методе рада, али не ради се ни о каквој
посебној потреби. Како би стекли вештине, људи свих узраста морају много да вежбају и размишљају
о свом учењу, а најбоље учимо из грешака. На пример, проналазач усисивача, Џејмс Дајсон, спровео
је 5127 тестова пре него што је машина радила онако како је замислио. Сваким експериментом био
је све ближе свом циљу, баш као што дуготрајна вежба доводи до незамисливих резултата.
Предавачи на обукама не би требало да наглашавају ко колико година има. Због брзих друштвених
промена, целоживотно учење је начин размишљања и начин живота способних људи свих старосних
група. Знатижеља, активност и учење, али и искре у очима не зависе од нечијих година.
Кајер Вил је сертификовани вођа обука одраслих седмог степена, предавач и тренер лидерства на
TalTech Универзитету. Њена компанија Selged Sihid OÜ нуди услуге тренинга и обука, како за оне који
би да раде на личном развоју, тако и за оне који би да постану предавачи.
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ШЕСТ КЉУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ У КАСНИЈИМ ГОДИНАМА И
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Altheo VALENTINI.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/six-key-competencieslife-learning-later-life-and-active-ageing.

Социјална инклузија старијих је једна од водећих политика Европске комисије. Њен значај је стално
промовисан кроз различите ЕУ инструменте и програме за финансирање током претходних програмских
периода. На овај начин је било могуће указати на мноштво аспеката који могу допринети већем
препознавању друштвеног и културног значаја помагања старијим грађанима да остану активни и у
потпуности укључени у одржив развој нашег друштва.
Пре неколико година, захваљујући спровођењу веома значајног пројекта који је финансирао Програм
целоживотног учења Европске комисије, а који је за циљ имао да заинтересује старије за критичку анализу
европског филма и пружи им практично искуство снимања филмова (CINAGE – European Cinema for Active Ageing), имао сам прилику да учествујем у идентификовању и анализирању шест најрелевантнијих
компетенција за активно старење.
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У покушају да инспиришем и ангажујем чланове ЕПАЛЕ заједнице да активно допринесу
следећој онлајн дискусији заказаној за среду, 28. октобар, на тему „Социјална инклузија
старијег становништва и међугенерацијско учење”, саставио сам листу примера успеха и
добре праксе које је Комисија одабрала у оквиру Erasmus+ програма. Представљам вам ове
приче испод наслова поменутих шест компетенција.
1. Учење
Ово се односи на прилике за учествовање у процесу учења касније у животу, укључујући
самостално учење, прилике за унапређивање или развијање вештина, креативне прилике за
учење и обуке о новој технологији.
„Старији кажу ДА заједници” је Erasmus+ пројекат који настоји да подстакне инклузију старијих
грађана у процес учења и образовања како би се позитивно утицало на њихово благостање,
здравље и друштвени живот. Овај двогодишњи пројекат је довео до различитих резултата и
ОЕР платформи (отворени едукативни ресурси) где можете пронаћи материјале за учење
за старије.
2. Грађанство и заједница
Овај део се тиче тога како бити активан старији грађанин, учествовати у волонтерским или
плаћеним активностима које доприносе појединцима и друштву. Заједница којој појединац
доприноси може бити породица, локална служба, комшилук, град, регија, нација или
глобална заједница. Грађанска активност такође може допринети међугенерацијском
разумевању.
Један добар пример ове компетенције јесте Mobility Scouts, пројекат који за циљ има да
укључи старије мушкарце и жене у процесе доношења одлука и омогући им и оснажи их да,
као кокреатори, допринесу стварању окружења и услуга прилагођених њиховим годинама.
Партнери пројекта Mobility Scouts развили су онлајн обуку доступну на 5 језика, која пружа
информације, инспирационе примере и практичне алате за учествовање у стварању
окружења прикладног за старије.
3. Здравље
Овај део се тиче одржавања благостања старијих, што има своје физичке, психичке и друштвене
аспекте. Начин живота, квалитет услуга и подршке, прилике за друштвена окупљања, нега
и сигурност могу утицати на здравље и благостање. Пошто је ово једна од најзаступљенијих
тема у широком дијапазону Erasmus+ пројеката намењених старијима, разлог што је Vivifrail
изабран као инспиративна иницијатива је управо због чињенице да је читав пројекат заснован
на идеји да се здравље старијих људи треба мерити тиме колико је особа способна да
нормално функционише, а не на основу болести које одређују дужину животног века, квалитет
живота, ресурсе или врсте подршке које су потребне одређеној групи. Поред тога, интернет
материјали који су настали у сарадњи са Vivifrail доступни су на 11 језика ЕУ, а тренутно их
користи преко 5000 здравствених радника који раде са преко 15000 људи.
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4. Емотивна компетенција
Ова компетенција се тиче задржавања самосталности и достојанствености у каснијим
годинама, као и остваривања значајног друштвеног и емотивног контакта, неге и подршке,
како код куће, тако и унутар заједнице.
Мултикултурални приступ у области неге је још један веома користан пројекат који се бави
комбинацијом демографских и интеркултуралних изазова. Директно укључивање неговатеља
у процес осмишљавања сопственог материјала за обуку, ангажовање професионалаца
за потребе обуке, блискост пословних и едукативних аспеката у генералном развоју и
планирању педагошког процеса су разлог што је овај пројекат један од најрелевантнијих
када се ради о овој „емотивној” компетенцији.
5. Финансијска/економска компетенција
Ова компетенција се тиче аспеката економског окружења који имају значајан утицај на
активно старење и сигурност. Другим речима, у питању су приходи, пословне прилике и
социјална заштита, нпр. пензије и остала примања. А шта ако постоји Складиште могућности?
Једна својеврсна колекција средстава и ресурса где људи старији од педесет година могу
да пронађу алате који им могу помоћи да организује своје животе и остваре планове у
будућности. Такви алати би се могли користити за стицање нових вештина и за испуњенији
живот, започињање новог посла, започињање неког бизниса, налажење нових пријатеља или
просто за преглед финансија. Ово су главни резултати пројекта Ухвати лопту, који заједно са
Академијом могућности, за циљ има да одговори на потребе људи трећег доба, како би им
се омогућило да пронађу нове начине и средства за раст и развој, и како би им те касније
године живота биле активне и угодне.
6. Технолошка компетенција
Ова компетенција тиче се приступа технологији и њеног коришћења, укључујући рачунаре,
мобилне телефоне и апликације – за употребу друштвених мрежа, комуницирање путем
интернета, електронско учење. Такође се тиче и помоћних технологија, на пример апликација
које подстичу кретање за активно старење; или апликације за добијање неге на даљину,
како би се подржао независан живот. Када се ради о помоћним апликацијама, добро је
споменути AcTive пројекат чији је циљ да развије материјале за обуку који се посебно тичу
потреба људи који немају искуства са коришћењем дигиталних уређаја (нпр. паметних
телефона или система за хитне позиве). Ове материјале за обуку могу користити њихови
вршњаци, пријатељи, породица, али и професионални корисници како би се одговорило
на питања и показало како технологија може да буде од помоћи у свакодневном животу.
Материјал за обуку подржава интернет платформа.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Sharon Howe.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/fermanagh-and-omagh-positive-ageing-month-goes-virtual.

Западни труст за здравствену и социјалну заштиту (The Western Health & Social Care Trust) је у сарадњи
са Саветом округа Фермана и Ома (Fermanagh and Omagh, Северна Ирска; прим.прев.), Агенцијом
за јавно здравље, Партнерством југа и запада по питању старења (South West Age Partnership) и
волонтерским групама обележио Месец позитивног старења по трећи пут, уз топлу добродошлицу
председника Савета округа Фермана и Ома, саветника Криса Смита (Chris Smyth) и Партнерства југа
и запада по питању старења, као и Западног труста за здравствену и социјалну заштиту.
Месец позитивног старења била је једномесечна кампања која се састојала од догађаја и активности
за старије људе. Ове активности биле су осмишљене тако да препознају и славе допринос старијих
својим заједницама и ширем друштву. Замак Енискилен (Enniskillen) и уметнички центар Струл (Strule)
били су обасјани љубичастим светлима 1. октобра 2020. године у знак подршке и као вид обележавања
Међународног дана старијих. Ово је послужило као савршен почетак једномесечне кампање током
месеца октобра.
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Овај свеобухватни програм догађаја осмишљен је на основу пет корака ка личном благостању:
• Буди активан,
• Даруј,
• Повежи се,
• Настави да учиш и обрати пажњу.
Ових пет корака који су уткани у наше свакодневне животе помажу нам да одржимо и
побољшамо своје здравље и емотивно благостање
Одржавање догађаја по „новим нормама”
Због јединствених препрека које је пандемија вируса корона проузроковала, овогодишњи
програм је подразумевао комбинацију виртуелних активности и догађаја уживо, уз поштовање
свих мера социјалног дистанцирања. Ово је омогућило старијима да се друже поштујући све
тадашње мере предузете како би се спречило ширење вируса корона. Ова комбинација
активности је била актуелна све до петка, 16. октобра 2020. године, када су уведена нова
ограничења због вируса. Активности више нису могле да се одржавају уживо, а виртуелни
програм је наставио да се одржава по плану.
Покретање кампање Месеца позитивног старења утабало је стазу виртуелном програму
догађаја који су се одигравали путем друштвених мрежа и YouTube налога Савета округа
Фермана и Ома. Једна од активности подразумевала је и певање са тенором рођеним у
Ферману, Ендруом Ирвином (Andrew Irwin).
Виртуелно повезивање
Партнер позитивног старења, удружење Place EE, водило је активности путем интернета како би
помогли старијима да савладају коришћење нове технологије, не би ли се повезали са другима
и осећали мање усамљено и изоловано. Платформа за ангажовање заједнице која се бави
старењем - Exchange & Enterprise (PLACE-EE) пројекат је који је у периоду од 2014. до 2020. године
финансирао Програм северне периферије и Арктика (The Northern Periphery and Arctic (NPA)
Programme). Пројекат партнера Place EE је укључио старије у активности путем интернета кроз
међугенерацијске програме у сарадњи са локалним школама.
Као одговор на пандемију вируса корона, Place EE је адаптирао свој програм. У оваквим
тренуцима када су многи изгубили своје породице и пријатеље, вероватно је тешко размотрити
или истаћи позитивне исходе пандемије. Међутим, на примеру округа Фермана и Ома показано
је да су старији знатно напредовали у коришћењу технологије. Старији људи који су раније
заобилазили употребу дигиталних уређаја сада су схватили колико су они заправо спас за њих у
овим тренуцима. Они који никада нису разматрали потребу за таквом врстом технологије су убрзо
схватили практичну/суштинску вредност коју ти уређаји могу да понуде, укључујући електронско
банкарство, куповину и могућност видео позива путем Фејсбук (Facebook) и Вотсап (WhatsApp)
апликација, што им омогућава да остану у контакту са својом породицом и пријатељима.
Један од учесника програма, Дезмонд из Дромора (Dromore), савршено је то описао: „Дигитална
технологија ми је омогућила да останем у контакту са најмилијима, па иако сам био изолован,
никада нисам био сам. Унук ми се родио током карантина, а да није било Вотсап (WhatsApp) и
Фејсбук (Facebook) апликација, не бих могао да са породицом поделим ове посебне тренутке”.
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Поред тога, многи од учесника активности Месеца позитивног старења добили су подршку при
учењу како да користе платформу Зум (Zoom), што им је омогућило да самостално присуствују
курсевима и повежу се са спољашњим светом из комфора и сигурности сопственог дома.
Остале активности које су биле у понуди кретале су се од „узгоја зимског поврћа са Дугалом у
оквиру ограђене баште поседа Colebrook” до истраживања архиве дигиталног филма Северне
Ирске, мандала уметности, сликања воденим бојама, кукичања, декупажа, предавања о
локалној историји, увода у генеалогију и причања прича. За активности које су се тицале узгајања
зимског поврћа и разних врста уметности, полазници су били снабдевени материјалом за
баштованство и сликање како би могли у потпуности да учествују у овим активностима, иако су
се оне одржавале путем интернета.
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Гвен из Тимора (Teemore) је једна од полазница која је научила да користи Zoom платформу и
која је учествовала у курсу узгоја зимског поврћа током овог месеца. Рекла је следеће о том
искуству:
„Приступање Zoom платформи ми је прво било проблематично због тога што нисам имала WiFi
интернет конекцију, имала сам само интернет податке (data) путем мобилне мреже на мом
телефону. Првог дана ми је требало доста времена да приступим платформи, сигурна сам да
је Џоен (Службеница задужена за ангажовање у оквиру пројекта PLACE-EE у округу Фермана и
Ома) било драго када сам коначно успела, али је била веома стрпљива и захвална сам јој што
ме је упознала са функцијама Zoom платформе.
Стекла сам четири нове вештине, али недостајаће ми часови јер сам због њих имала друштво.
Материјали које смо добијали били су најбољи могући.”
Повезивање са другима отвара нова врата
Многи који су учествовали у Place EE пројекту придружили су се другим курсевима путем
интернета и информативним догађајима током овог месеца. Ове активности су се тицале
стицања знања о преварама са пружаоцима услуга личне неге из Фермана и Ома, безбедности
у кући са ватрогасцима Северне Ирске и консултацијама о „Стратегијама активног старења”
са Одељењем за заједнице.
О аутору
Окружни савет Фермана и Ома је посвећен борби против искључивања и друштвене изолованости
и жели да створи окружење у којем ће старији моћи да воде активне, повезане и ангажоване
животе, као и да значајно доприносе својим заједницама.
Округ Фермана и Ома је члан глобалне мреже СЗО (Светске здравствене организације; прим.
прев.) за градове и заједнице примерене свим узрастима (age-friendly), мреже заједница
примерених свим узрастима у Уједињеном Краљевству и мреже примерене свим узрастима
Северне Ирске.
Шерон Хоу (Sharon Howe)
Службеник за све године живота (Age Friendly Officer)
Окружни савет Фермана и Оума
age.friendly@fermanaghomagh.com
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УЧЕЊЕ У КАСНИЈИМ ГОДИНАМА ЖИВОТА: КРИТИЧКИ ПРИСТУП

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Alexandra Withnall.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-later-life-lookingthrough-critical-lens.

Како се просечан животни век продужио, тако је широм света порасло интересовање за учење у
каснијим годинама живота, посебно због тога што постоји велики број истраживања која се баве
везом између даљег учења и бољег здравља и благостања, као и оних која се тичу питања изолованости
и усамљености. Међутим, да ли је потребно критички приступити овим проблемима?
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Нису сви старији људи исти
Важно је имати на уму да се термин „старији људи” односи на људе различитих година,
различитих економских и друштвених околности, националности, пола, здравственог стања,
когнитивних способности итд. али и различитих животних искустава. Као и код осталих
генерација, присутан је читав низ здравствених неједнакости, али не смемо претпоставити
да су сви старији људи нужно слабог здравља и усамљени. Истраживање у Уједињеном
Краљевству је показало да је задовољство животом заправо на врхунцу код људи старости
70-74 године; такође треба имати на уму да људи различито старе.
Шта сматрамо учењем?
Учење се може дефинисати на мноштво различитих начина, али га, уопштено говорећи,
можемо разумети као процес стицања нових знања, вештина, уверења, вредности, ставова
и понашања. Нема разлога да старији људи не наставе са учењем уколико немају тежак
облик неке неуролошке болести. Међутим, немају сви старији људи приступ одговарајућим
приликама за учење или нису мотивисани да те прилике искористе. Ову ситуацију морамо
боље разумети.
Деценија здравог старења (2020-2030)
Ова иницијатива СЗО (Светске здравствене организације; прим.прев.) посвећена је
удруживању влада различитих држава и организација како би се предузеле заједничке
мере ради побољшања животног стандарда старијих људи, њихових породица и заједница.
Здраво старење се дефинише као „стварање окружења и прилика које омогућавају
људима да буду оно што желе и раде оно што желе током читавог живота”. Ово помера
пређашњи фокус СЗО са активног старења на потребу да се старијим људима омогући
да, између осталог, „уче, развијају се и доносе одлуке” (who.int).
Ово је узбудљива прилика да се прикаже како учење у каснијим годинама живота утиче на
здравље и благостање; међутим, прво морамо боље разумети који процеси и исходи учења
у каснијим годинама живота утичу на одређене аспекте здравља и благостања старијих.
Шта треба урадити како би се даље подстакло учење у каснијим годинама живота?
1. Борити се против ејџизма у свим облицима, посебно против језика и претпоставки који
подстичу ејџизам. (ageing-better.org.uk).
2.
Разумети како различити старији људи уче у различитим контекстима и делити та
сазнања са људима широм света.
3. Прихватити дигиталну револуцију. Наћи иновативне начине који омогућавају старијима
да приступају интернету. Постарати се да иницијативе као што су Learning Cities (Градови
учења; прим.прев.) нуде такве могућности старијим грађанима.
Деценија активног старења и утицај вируса корона који је све пореметио послужили су као
прилика за проналажење нових иновативних начина за учење у каснијим годинама живота.
Морамо бити спремни за нови развој и нове идеје. То се тиче будућности свих нас!
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О аутору

Александра Витнал (Alexandra Withnall) је добила титулу почасног ванредног професора
у Центру за целоживотно учење на Универзитету у Ворвику, Уједињено Краљевство, након
што се пензионисала са Медицинског факултета у Ворвику 2009. године. Истражује учење
у каснијим годинама живота и пише о томе већ 40 година, била је позвана да одржи
предавања у многим земљама широм света, укључујући Аустралију, Јужну Африку, Тајван
и Јужну Кореју.
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ПРЕБИРАЊЕ ПО СЕЋАЊИМА - МОБИЛНИ ПРОГРАМИ ЗА СТАРИЈЕ ГРАЂАНЕ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Deutschland.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/zwischen-kuche-undkaue-mobile-angebote-fur-hochaltrige-menschen.
Просечно време читања је 7 минута – читајте, лајкујте, коментаришите!
Овај чланак је оригинално објавио Немачки институт за образовање одраслих (Deutsches
Institut für Erwachsenenbildung - DIE) на немачком језику.

„У то време, мој супруг је увек доносио ово кући из рудника”, објаснила нам је Лота Трап (Lotte
Trapp) са груменом угља у рукама. Само неколико минута пре тога, старица је седела у својим
инвалидским колицима и једва да је проговарала. Али одједном је живнула када је почела да прича о
свом детињству и раној младости. Лота Трап је, поред још пет старијих суграђана за столом, редовна
учесница у програму спољне сарадње LWL Индустријског музеја под именом „Kohle weckt Erinnerung” (Угаљ враћа успомене; прим.прев.) у оквиру Центра за старије грађане Wilhelm Kauermann
који води хуманитарна организација Arbeiterwohlfahrt (AWO) у Кастроп-Раукселу.
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Од 2008. године Вестфалски државни музеј индустријског наслеђа, који је основало
регионално удружење Westphalia-Lippe (LWL), непрестано ради на спровођењу стратегије
за старије грађане као део одговора на демографске промене. Током 2010. године јавила
се идеја о прилагођавању свих осам локација децентрализованог Вестфалског државног
музеја тренутној демографској ситуацији, што је довело до стратегије да се приступ
услугама музеја омогући, како у самим музејима, тако и у домовима за старе, особама
са ограниченом покретљивошћу, као и онима који болују од деменције.
Циљ је омогућити чак и људима са когнитивним проблемима и ограниченом покретљивошћу
да учествују у културним активностима, чак и у старости. Успут смо схватили следеће:
музеји који желе да понуде такве услуге треба да буду упознати са тим колико је и какво
интересовање потенцијалне циљне групе. О самом раду на пројекту, његовој вредности у
оквиру образовних стратегија музеја, као и о ресурсима треба разговарати са онима који
финансирају и воде музеј. На крају, подједнако је важно да се приликом развијања ових
услуга блиско сарађује са домовима за старе.
Анализа и рад – основе
Статистички подаци из осам LWL индустријских музеја показују да је у протеклих 15 година
број посетилаца старијих од 60 година порастао. Анкетирање посетилаца потврђује да
музеји јасно уочавају ову демографску промену. С обзиром на све старије становништво,
поставља се питање о томе у којој мери музеји морају да спроводе активне и пажљиво
испланиране стратегије намењене старијим грађанима. Истраживачки чланак из 2008.
године који је Верена Шир (Verena Scheer) написала о развоју маркетиншких концепата за
циљну групу старијих од 60 година у LWL индустријским музејима помогао је при подели ове
веома разнолике групе, идентификовању њихових потреба и као резултат је дао почетне
препоруке делања.
У резултатима истраживања се јасно истицало изражено интересовање центара и установа
за негу старијих грађана. Разлог томе су јасна веза између живота и посла у послератној
индустријској ери и личних сећања станара домова за старе која могу бити оживљена
разговорима о различитим предметима. Наше изложбе представљају и историјске догађаје
и личне приче. Оне буде сећања и подстичу људе да деле приче из своје прошлости. Међутим,
управа и запослени у установама са којима смо сарађивали видели су препреке које се
тичу посећивања музеја. Наши индустријски споменици окружени калдрмом, железничком
пругом и зградама фабрика углавном нису довољно приступачни. Представници установа
су нам предложили да креирамо мобилне услуге, што је довело до многобројних разговора
у нашим музејима. Да ли је пружање мобилних услуга у установама за старе део основних
активности музеја? Зар предавачи, неговатељи и терапеути нису боље обучени за рад са
овом циљном групом у области сећања/биографских података? И на практичном нивоу:
Како ћемо статистички евидентирати учеснике? Да ли је ово рад на терену или маркетинг?
Са друге стране, LWL Индустријски музеј је очито део колективног сећања региона од
свог оснивања и бави се сећањима и причама људи чије је породице индустријска ера
обликовала генерацијама. Стога, музеј мора да се фокусира управо на те људе и посетиоце
који су обликовали историју различитих музеја. Због ове обавезе и демографских промена,
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али и жеље за експериментисањем, музеј је одлучио да своје поставке доведе до старијих
грађана. Оно што нас је додатно подстакло била је иницијатива инклузивности коју је 2009.
године покренуо Westphalia-Lippe под називом „Richtung Inklusion”. Ово је послужило као
темељ за наше десетогодишње развијање мобилних програма за старе, као и ресурса
који су нам потребни да испунимо ове програме.
Установе за старе и музеји – образовни партнери у целоживотном учењу
Сарадња са експертима у њиховој области рада је стандардна пракса у многим областима,
па и у области инклузије. Анализа потреба старијих и развој формата и програма су од
самог почетка били оно на чему смо радили у сарадњи са представницима установа и
удружења за старе који су учествовали као подршка и тренери, али и пружали повратне
информације. На пример, рекреативни центри у Витену (Diakonie Ruhr) именовани су као
образовни партнери. Редовно обучавају образовни кадар музеја о томе како да раде
са старијима, посебно са онима који болују од деменције и помажу нам да развијемо
свој програм. Једном или два пута годишње организујемо састанке на којима особље из
установа за старе може да нам пружи повратне информације о нашем раду. Циљ није само
пружање конструктивне критике већ и разговор о новим идејама, жељама и предлозима
обе стране. Недавно нас је овај процес довео до осам нових мобилних програма за људе
који имају ограничену покретљивост и/или деменцију.
Осам различитих програма заснованих на истим основним принципима
Свих осам програма прате исте основне принципе: образовни кадар музеја доноси кутију
или кофу пуну предмета који би могли евоцирати успомене старијих из установе. Сви имају
прилику да држе те предмете и кажу нешто током групних дискусија. Овај интерактивни
приступ стимулише чула, евоцира успомене и води до нових искустава. Програм траје
највише сат времена и замишљен је за највише 15 учесника. Особље установа за старе
разговора са старијима пре програма, посебно са онима који имају некакве везе са
рударством, гвожђем, челиком, текстилом или кућним пословима.
Програми су прилагођени онима који болују од деменције и намењени су као додатна
активност већ постојећим активностима у установама. Намењени су сталним групама.
Установе морају да обезбеде најмање једног неговатеља као испомоћ образовном кадру
музеја током ових догађаја.
Тренутна процена
До сада су најуспешније спроведени редовни мобилни програми у домовима за старе
намењени онима који болују од деменције. Према статистици, 84% услуга за старе LWL
Индустријског музеја у периоду од 2011. до 2018. године чинили су мобилни програми за
људе са деменцијом. Чак 9.916 учесника са умереним до тешким облицима деменције,
од којих неки бораве у посебно заштићеним просторима, део је ове статистике. Многе
установе за негу старих користе овај програм на сваке две недеље. То су углавном 22
установе за старе у 19 заједница у области Рур (Ruhr), са највећом раздаљином до 80km од
LWL индустријских музеја у Витену (Nightingale Mine) и железаре Henrichshütte у Хатингену,
који су централни делови овог програма.
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Изазови
Иако су мобилни програми LWL индустријских музеја били веома успешни током протеклих
девет година, јавила се жеља за новим форматима. Због тога је LWL Индустријски музеј
2017. године покренуо мобилну изложбу „Ganz schön viel Maloche! Erinnerungen an die Arbeit” за старије из различитих установа, било да болују од деменције или не. Ова изложба
наглашава различите перспективе о пословном свету педесетих година прошлог века и
укључује искуство стечено током програма коришћењем интерактивне опреме, аудио
опреме и опреме на додир. Током 2018/2019. године, ова изложба је представљена у десет
различитих установа за старе у Северној Рајни-Вестфалији.
Међутим, будућност са собом носи и нове изазове. Шта ми као индустријски музеј
можемо да понудимо млађим генерацијама осим сећања о угљу, гвожђу и челику, а да
те теме и предмети буду у складу са њиховим искуствима? Како демографске промене
и разноликост друштва утичу на потребе старијих? А због пандемије вируса корона
решавање ових питања постало је хитније него икад: До које мере и да ли мобилне услуге у
будућности морају бити дигитализоване како би стигле до наше публике и колико занимљиве
и интерактивне те понуде треба да буду? Развијање специфичних услуга за неку циљну
групу, укључујући услуге за старе, динамичан је процес који морамо спровести заједно са
својим образовним партнерима.
________________________________________
О аутору
Ања Хофман (Anja Hoffman) је директор Одсека за образовање, рад на терену и инклузију
LWL Индустријског музеја. Између осталог, њен рад се тиче целоживотног учења, инклузивних
стратегија и сарадње засноване на образовању.
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