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01 Предговор
Овај приручник креиран је захваљујући међународном пројекту „Корак напред ка

употреби технологије у образовању одраслих кроз разумевање, процену и доступност“
(Stepping Up to Technology in Adult Education towards Awareness, Assessment and Access).

Сврха приручника је да подстакне едукаторе одраслих да користе ИКТ алате и дигиталне
медије у раду.
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Пројекат „Корак напред ка ИКТ-у“ (StepUp2ICT)
усмерен је на унапређење вештина едукатора
одраслих за употребу информационокомуникационих технологија у њиховом
специфичном образовном контексту.
Пројекат је највећим делом усмерен на обуку
и праксу на радном месту и има за циљ да
утиче на свест о могућностима које стратешко
и оперативно коришћење потенцијала
технологије у процесу учења може да има
за организације које се баве образовањем
одраслих.
Овај приручник не представља уџбеник,
академски рад или књигу са детаљном

разрадом информационо-комуникационих
технологија и вештина. Креиран је с циљем
да едукаторима одраслих олакша употребу
метода, алата и техника е-учења, од
фазе планирања до фазе евалуације
напретка полазника обука.
Приручник садржи увод, у коме је
објашњен појам андрагогије, као и концепт
активности учења. У наставку следи опис
стања у сектору образовања одраслих
у Европи, првенствено у партнерским
државама, као и дефиниција профила
едукатора одраслих на којој се заснива
пројекат и његови резултати.

Зарад боље операционализације задатака које је потребно обавити, у процесу обуке одраслих
узима се у обзир шест различитих сегмената:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Планирање и координација обуке
Процена потреба
Осмишљавање садржаја обуке
Развијање садржаја обуке
Спровођење обуке
Процена успешности обуке

Пето поглавље садржи опис свих сегмената
обуке и побројане су компетенције и
циљеви које едукатори одраслих треба да
развију.
У шестом поглављу описано је шест
активности у оквиру обуке, уз употребу
онлајн бесплатних дигиталних алата у
циљу подстицања коришћења дигиталне
технологије у сектору образовања одраслих.

Ове активности показују како се
технологија може искористити у учењу
и образовању одраслих.
Коначно, седмо поглавље садржи
опис коришћених алата, уз истицање
њиховог педагошког потенцијала који
се може искористити у образовању
одраслих.

Додатне активности и описи алата доступни су на сајту:

www.StepUp2ict.eu
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01 Увод
Образовање одраслих (које се некада назива и „учење и образовање одраслих”) веома
је широка област. Образовање одраслих може да буде формално и неформално (и све

оно између). Обухвата различита занимања, али и широк спектар тема из сфере личних

интересовања. При том, треба истаћи да нису сви одрасли истих година. Термин одрасли,
у зависности од контекста, односи се на младе одрасле особе од 16 и више година, али и
на старије особе, које су прешле старосну границу за пензију.

ИКТ за едукаторе одраслих 8

Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих

У стратешком документу из 2015. године,
Уједињене нације дефинисале су учење и
образовање одраслих на следећи начин:
„Сва лица, без обзира на пол, године, расу
и етничко порекло, укључујући и лица са
посебним потребама, мигранте, аутохтоне
народе, децу и омладину, а посебно лица у
осетљивом положају, требало би да током
целог живота имају приступ приликама за
учење, како би могла да стекну неопходна
знања и вештине које су им потребне
како би искористили различите прилике
и могућности и како би у потпуности
учествовали у друштву“.
Учесници у процесу учења и образовања
одраслих стално потврђују значај
компетентних едукатора, који заиста
доприносе позитивним променама.
Шта заправо једног едукатора чини
компетентним за рад у образовању
одраслих? Није лако дефинисати општи
скуп компетенција које би се односиле на
све едукаторе чији се профили значајно
међусобно разликују. Услед разноврсности
области у којима се одрасли образују,

постоје и различити типови едукатора
који имају различите улоге (наставници,
инструктори, тренери итд.). Разлике
између едукатора одраслих одређује и
одговарајући контекст (формални и/или
неформални, приватни/ професионални/
културни/социјални), улога (задаци и
одговорности), као и профил и искуство
самих едукатора.
Сва три фактора могу да имају додирних
тачака са информационо-комуникационим
технологијама. Истраживање спроведено
у оквиру пројекта „Корак напред ка ИКТ-у“
(StepUp2ICT) представља покушај да се
размотре начини на које ИКТ може да
представља један од централних елемената
јединственог профила едукатора одраслих.
Значај ИКТ компетенција је неоспоран, а
(пре)велики број одраслих, па и едукатора
одраслих, још увек не разуме у потпуности
на које све начине ИКТ може да допринесе
стицању одговарајућих знања и вештина,
захваљујући којима је могуће искористити
прилике и могућности и равноправно
учествовати у савременом друштву.
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Значај ИКТ-а јасно је истакнут у Циљевима
одрживог развоја Уједињених нација,
који представљају скуп од 17 пажљиво
одабраних и захтевних циљева, усмерених
ка окончању екстремне глади и сиромаштва,
обезбеђивању квалитетног образовања
за све, унапређењу здравствене заштите
и окончању свих видова неједнакости
(укључујући и разлике између полова),
заштити, обнављању и примени одрживих
видова експлоатације екосистема и
унапређењу друштвеног и економског
развоја, стварањем могућности за
достојанствен рад за све нас и подстицањем
економског раста до 2030. године.
Како је ово могуће остварити? ИКТ је главни
фактор не само за унапређење квалитета
образовања, већ и за постизање бројних
(ако не и свих) других циљева. Насупрот
томе, недостатак ИКТ компетенција
углавном доводи до продубљивања разлика
у нивоу знања, не само између различитих
држава, већ и у оквиру једне заједнице,
између различитих генерација, између
запослених у различитим секторима, али
и у оквиру једног сектора. Ово се односи
како на образовање уопште, тако и на
образовање одраслих.

Стога, јачање ИКТ компетенција је од
кључног значаја за саме едукаторе
одраслих, као и за њихове изузетно
разнолике формалне и неформалне
образовне циљеве. У случају едукатора
у области образовања одраслих, ове
компетенције значајне су како за лично
учешће у савременом друштву, тако и за
прилике и задатке у контексту њихове
професије. Како они могу да допринесу
развоју општих и/или конкретних ИКТ
компетенција код својих полазника ако
ни сами не поседују одговарајући ниво
(професионалних) ИКТ компетенција?
Овде се поставља питање које ИКТ
компетенције су потребне едукаторима
одраслих генерално, а које су потребне
за рад у конкретним областима или са
одређеним циљним групама.
Европски оквир за дигиталне компетенције
едукатора (DigCompEdu) односи се на
едукаторе на свим нивоима образовања,
укључујући опште и стручно образовање
одраслих, као и обуке у контексту
неформалног образовања. (На наредним
странама доступне су додатне информације
о европском оквиру DigCompEdu.)
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DigCompEdu - Европски оквир за дигиталне компетенције едукатора
Овај оквир садржи „прогресивни модел који служи као помоћ едукаторима у процени
и развоју сопствених дигиталних компетенција“. Истакнуто је шест различитих нивоа
кроз које се уобичајено развијају дигиталне компетенције едукатора. [...] Током прва
два нивоа, Почетни (A1) и Истраживачки (A2), едукатори усвајају нове информације
и развијају основне дигиталне праксе. Током следећа два нивоа, Интегративни (B1)
и Експертски (B2), они примењују, проширују и организују стечене дигиталне праксе.
На најнапреднијим нивоима, Лидерски (C1) и Иновациони (C2), они преносе стечена
знања, износе критике на рачун постојеће праксе и доприносе развоју нових
пракси. Обратите пажњу на аналогију са Заједничким европским референтним
оквиром за језике (CEFR).
Ову прогресивну структуру
(са или без процене) могуће је
искористити за осмишљавање
курсева и обука
за професионално
усавршавање
едукатора (одраслих).
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Ово је оквир предложен у склопу DigCompEdu:

Оквир се заснива на 6 сегмената.

1.

ПРОФЕСИОНАЛНО АНГАЖОВАЊЕ

Представља способност употребе дигиталне технологије не само као вида подршке
у настави, већ и приликом интеракције са колегама, полазницима, ученицима,
родитељима и другим заинтересованим странама у образовном процесу, у
циљу личног професионалног развоја као и постизања колективног добра и
зарад континуираних иновација како у организацији тако и у самој професији
предавача. Подразумева употребу информационо-комуникационе технологије за
комуникацију унутар организације, професионалну сарадњу, рефлексивну праксу и
континуирано професионално усавршавање у дигиталној сфери.
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2.

ДИГИТАЛНИ РЕСУРСИ

Овај сегмент односи се на упознавање са разноврсним дигиталним (образовним)
ресурсима: „зарад ефикасног одабира ресурса који најбоље одговарају циљевима
обуке, групама полазника и стиловима предавања, како би се разноврстан
материјал систематизовао, међусобно повезао, модификовао и надоградио,
као и да би се развили сопствени дигитални ресурси као вид подршке учењу.
Истовремено, едукатори морају да имају у виду одговорну употребу и управљање
дигиталним садржајем. У обавези су да поштују ауторска права приликом
коришћења, модификовања и дељења ресурса и да штите осетљив садржај
и податке, као што су испити у дигиталном облику или оцене полазника“.
Овај сегмент подразумева селекцију, креирање, модификовање и управљање
дигиталним ресурсима, као и њихову заштиту и дељење.

3.

Сегмент ПОДУЧАВАЊА И УЧЕЊА подразумева подучавање (осмишљавање,
планирање и имплементацију дигиталне технологије у различитим фазама процеса
учења), давање смерница, сарадничко учење и самостално управљање учењем,
чиме се доприноси пребацивању фокуса са приступа у којем наставник има водећу
улогу на приступ усмерен на самог полазника.

4.

Код сегмента ПРОЦЕНЕ, ИКТ се може употребљавати за одређивање нивоа
знања полазника, али се дигиталне технологије могу користити и за непосредно
праћење напретка полазника, једноставније добијање повратне информације, као и
омогућавање едукаторима да процене и прилагоде своје стратегије у спровођењу
обуке. Ова ставка укључује стратегије процене (уз употребу ИКТ-а за формативне
и сумативне процене), анализу материјала, прикупљање повратних информација и
планирање.

5.

Коришћење ИКТ-а за ОСНАЖИВАЊЕ ПОЛАЗНИКА усмерено је на
приступачност и инклузију, диференцијацију и персонализацију, као и на активно
укључивање полазника.
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6.

Коначно, имајући у виду друштвени и професионални значај ИКТ-а,

ПОДСТИЦАЊЕ РАЗВОЈА ДИГИТАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ПОЛАЗНИКА представља
општи циљ образовања (одраслих). То подразумева информациону и медијску
писменост, комуникацију и сарадњу у дигиталној сфери, креирање дигиталних
садржаја, одговорну употребу и решавање проблема уз помоћ дигиталне
технологије.

Овај општи оквир ИКТ компетенција едукатора представља одличну основу за дефинисање
и позиционирање разноврсних општих, као и конкретних компетенција потребних како би
едукатори могли да раде са одраслима у специфичним контекстима. Он, такође, представља
занимљив приступ континуираном професионалном усавршавању, који се заснива на
процени нивоа претходно стечених компетенција.

ИКТ за едукаторе одраслих 14

Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих

03

Стање у сектору
образовања
одраслих у
партнерским
земљама

Када се говори о употреби ИКТ-а у образовању одраслих, неопходно је узети у обзир
специфичне одлике система образовања одраслих. Анализом постојећих података
утврђено је стање у образовању одраслих, кроз истраживање општег оквира овог
сегмента образовања, правних докумената и надлежних институција, те основних

активности и стручних компетенција едукатора одраслих у партнерским земљама.
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3.1.
Општи оквир образовања одраслих
Како је наведено у закључцима спроведене
анализе стања у партнерским земљама,
термин „образовање одраслих“ обухвата
скуп различитих видова образовања
за одрасле, с различитим циљевима,
укључујући целоживотно учење, другу
шансу за стицање дипломе, стицање
основних знања и вештина за учешће
на тржишту рада, стицање знања зарад
преквалификације и друге видове
неформалног образовања. Као што
видимо, образовање одраслих се у свим
партнерским земљама заснива на чињеници
да одрасли треба да унапреде и осавремене
вештине и компетенције.

Термин „образовање одраслих“ у овим
земљама односи се како на млађе одрасле
особе, које имају најмање 16 година и раде
на стицању дипломе средње школе, тако
и на одрасле, који имају 18 и више година,
без обзира да ли траже посао или су већ
запослени.
Уопште узев, образовање одраслих у
партнерским државама може се груписати
у три основне категорије: формално,
неформално и само-образовање
(информално образовање).

Формално образовање одраслих обухвата опште образовање, стручно
образовање и обуку и високо образовање. Све ове образовне активности
одвијају се у одговарајућим установама: гимназијама за одрасле, посебним
одељењима стручних школа и специјализованим одељењима на факултетима.
Овај вид образовања завршава се стицањем дипломе.
Неформално образовање усмерено је на обезбеђивање услова за
целоживотно учење, задовољавање потребе за сазнањем, надградњу
постојећих квалификација и стицање нових.
Самообразовање (информално образовање) представља свакодневно
самостално учење које не мора нужно бити унапред планирано. Оно је мање
организовано и структурирано и често је вођено личном мотивацијом или
пословним и породичним околностима. Поред формалног и неформалног
образовања одраслих, треба споменути и нову могућност признавања
претходно стеченог информалног знања и вештина. Поступак формализације
вештина стечених информалним образовањем веома је популаран на неким
универзитетима који се ослањају на сопствену методологију. У задњих неколико
година, Универзитет за треће доба постао је популаран у партнерским земљама.
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3.2.
Правни документи
Најновији развој законодавства у области
образовања одраслих резултирао је
доношењем бројних правних аката и
споразума у свакој од партнерских земаља.
Када се сумирају тенденције по питању
наведене поделе на формално, неформално
и информално образовање у свим земљама,
може се закључити да је обично само
формално образовање регулисано
општим законом о систему образовања.
У неким од држава (нпр. Литванији и
Швајцарској) постоје и посебни закони који
се односе на неформално образовање.
Међутим, у неким другим земљама
(Шпанији) континуирано образовање
одраслих регулише Управа за образовање,
највећим делом путем Општег закона о
образовању. У Португалу је неформално
образовање регулисано посебним
законима. Ни у једној од партнерских
земаља информално образовање није
законски регулисано.

Са друге стране, занимљив је белгијски
пример позиционирања образовања
одраслих у правном систему. Фламанска
влада сматра образовање одраслих
видом образовања који одраслима пружа
различите прилике: за целоживотно
учење, интегрисање у друштво и стицање
квалификације. Основни разлози за
овакво схватање образовања одраслих
обухватају: старење популације и потребу
за дужим радним веком, миграције и
велику разноликост људи у друштву,
учешће у друштву, недовољно радне
снаге на тржишту рада у одређеним
секторима (нпр. у здравству), све чешћу
употребу технологије и ИКТ-а, све већи
значај дигиталне писмености и дигиталних
вештина и обезбеђивање могућности
образовања за људе са нижим формалним
квалификацијама.
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3.3.

Надлежне институције
Услед различитих система у партнерским
државама, разликују се и институције у
којима се едукатори одраслих припремају
за овај посао. Разлике постоје и у схватању
одређених појмова. На пример, у Литванији
појам „андрагогија“ означава посебну
научну дисциплину, те се студијски програм
на нивоу основних и мастер студија, у
оквиру кога се школују едукатори одраслих,
назива „Андрагошке студије“. У Португалу
се термин „андрагог“ не употребљава, па
чак се и озбиљно критикује. Педагогију је
неопходно схватати као хуманистички и
критички образовни метод, који одговара
како формалном, тако и неформалном
образовању. Стога се у академској заједници
најчешће употребљава термин „едукатор
одраслих“. У Португалу не постоји диплома
на нивоу високог образовања, било да су
у питању дипломске или постдипломске
студије, која би се односила на едукаторе
одраслих. У Фландрији не постоје посебни
предуслови за образовање едукатора
одраслих. Да би се квалификовали за рад у
систему формалног образовања, едукатори
одраслих најчешће стичу образовање
наставника на нивоу средњошколског
образовања. Међутим, постоје одређени
универзитети и друге образовне установе
који нуде студијске програме и курсеве за

едукаторе одраслих усмерене на конкретне
теме и потребе њихове циљне групе.
По правилу, већина едукатора одраслих

запослених у сектору неформалног
образовања није имала никакву
припрему за рад са одраслима – они се
углавном бирају из редова наставника из
националног образовног система (као нпр.
у Литванији и Италији).
Поред тога, свака од партнерских земаља
има мрежу удружења, унија, фондација
и кровних организација које пружају
могућност за континуирано усавршавање
едукатора одраслих.

ИКТ за едукаторе одраслих 19

Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих

3.4.

Активности образовања одраслих
Термин „образовање одраслих“ односи се на све активности организоване у оквиру државног и
приватног система у сектору образовања, културног уздизања и стручног усавршавања.
Едукатори одраслих у партнерским земљама спроводе следеће активности:
процену потреба полазника (утврђивање потреба, могућности, потенцијала и капацитета
одраслих полазника; процена почетног нивоа знања, искуства и претходно наученог у
одређеној области);
припрему активности у оквиру обуке (утврђивање ресурса и метода учења; планирање
и спровођење процеса учења; постављање, усклађивање и истицање циљева обуке и
информисање одраслих полазника о структури процеса учења);
подстицање активности учења (повезивање процеса учења са стварним светом и праксом
одраслих полазника; оснаживање, подстицање, мотивисање и охрабривање одраслих
полазника; креирање позитивног окружења за учење; осигуравање доступности садржаја,
вођење рачуна о динамици групе, итд.);
праћење и евалуацију активности (пружање подршке и повратне информације полазницима;
евалуација контекста, процеса и резултата);
саветовање и каријерно вођење (пружање информација о занимању и радном окружењу;
прикупљање информација о доступним занимањима за полазнике; пружање услуга
каријерног вођења и саветовања);
управљање финансијама (располагање ресурсима и буџетом; припрема за аплицирање за
финансијску подршку; одређивање и појашњење одређених погодности);
опште активности управљања и организације процеса учења (рад у складу са постојећим
процедурама; програми за праћење и евалуацију полазника; успостављање сарадње са
другим организацијама; лобирање и преговарање итд.);
активности промоције и односа са јавношћу (рекламирање програма; процена потражње за
постојећим и новим програмима; успостављање сарадње са спољним заједницама);
административне послове (решавање административних проблема, информисање
запослених и полазника о постојећим административним проблемима);
активности у вези са ИКТ-ом (рад на развоју програма који се заснивају на ИКТ-у у
потпуности или користе ИКТ у једном свом делу; спровођење ових програма; организација и
спровођење процене у онлајн окружењу итд.);
друге активности широког спектра (рад са другима; повезивање са окружењем, мрежама
и заинтересованим странама, као и широм заједницом; обучавање особља, успостављање
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3.5.

Компетенције едукатора одраслих

Ни у једној од партнерских земаља, осим
у Португалу, не постоје прописи који
се односе на „компетенције едукатора
одраслих“, стандарде, нити јединствен
профил едукатора одраслих. У Литванији је
усвојен „Опис професионалних активности
андрагога“ (2013), где су професионалне
компетенције андрагога груписане у
три области: образовање, управљање и
истраживање. Ту су дефинисане и неопходне
опште компетенције. Компетенције у
оквиру образовања дефинисане су као
способност да се одаберу и спроведу
активности образовања и обуке за одрасле.
Компетенције које се односе на управљање
обухватају анализу тока учења у конкретним
случајевима, планирање нових видова
усвајања знања и процену исхода наставног
процеса. Компетенције које се односе на
истраживање обухватају

проучавање теорије целоживотног
учења, анализу теоретских могућности
и практичног рада. Неопходне опште
компетенције обухватају скуп способности,
укључујући предузимљивост, креативност,
сарадљивост, комуникативност,
спремност на тимски рад, способност
учења из искуства, усавршавања,
праћења нових знања и вештина итд.
Способност употребе ИКТ-а такође спада
у опште компетенције, посебно у смислу
управљања информацијама, комуникације
преко ИТ алата и умрежавања на
националном и међународном нивоу. У
Португалу и Шпанији, постоји неколико
типова едукатора одраслих, тј. едукатора
различитог профила, у зависности од
окружења у коме раде и специфичности
датог образовног контекста.
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Генерално гледано, у партнерским земљама
битно је да едукатори одраслих поседују
компетенције у следећим областима:
стручна знања (у вези са предметом обуке),
знања из области андрагогије (која се
односе на процес предавања и учења,
прилагођавање датом контексту обуке и
конкретној групи одраслих полазника), као
и одговарајуће вештине у области употребе
технологије (дигитална писменост).

У последњој области не мисли се толико
на знања из области рачунарства, већ
првенствено на способност активне
употребе дигиталне технологије на
сврсисходан начин. Осим у Португалу,
едукатори нису у обавези да поседују ИКТ
вештине, те стога усавршавање у овој
области зависи од личне мотивације и
иницијативе едукатора.

3.6.

ИКТ алати који се користе
У свим партнерским земљама предности
ИКТ алата се у процесу подучавања и
учења углавном виде као могућност учења
на даљину или преко интернета, посебно
у контексту формалног образовања. Ово
се сматра веома флексибилним начином
за пружање ширег спектра могућности
за учење онима који желе да стекну
специфична знања или квалификације.
У данашње време, основни алати за
организовање учења на даљину или преко
интернета подразумевају окружење за
виртуелну наставу, видео конференције или
семинаре и доступне образовне ресурсе. У
свим партнерским земљама постоји јасна
тенденција да се настава на даљину или
преко интернета најчешће одвија на нивоу
високог образовања.

Са друге стране, ситуација по питању
неформалног образовања одраслих у
партнерским земљама, у којима употреба
ИКТ алата зависи од конкретне организације
и личног избора едукатора, значајно се
разликује. Иако је значај ИКТ компетенција
и способности у раду едукатора јасно
препознат у партнерским земљама
(Швајцарска, Португал), нису сви едукатори
на истом нивоу по питању ИКТ знања и
вештина, што утиче на методологију рада
и атрактивност обуке. Са друге стране,
све је више курсева који се одвијају преко
интернета у свим овим државама.
Активности и учешће на платформи
ЕПАЛЕ постају све популарнији, како код
едукатора одраслих, тако и код установа за
образовање одраслих.
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Садржај овог поглавља заснива се на информацијама добијеним на основу
упитника осмишљеног у оквиру пројекта „Корак напред ка ИКТ-у“, с циљем
прикупљања података о томе како одрасли полазници у образовном процесу користе
ИКТ алате. Упитник се састоји из три дела. Први део (питања 1-7) служи да опише
лица која раде у сектору образовања одраслих. Прикупљени подаци омогућавају
опис специфичних одлика професионалних активности едукатора одраслих, њихових
задатака и кључних компетенција. У следећем делу (питања 7–11) истакнут је значај
ИКТ-а у раду едукатора одраслих. Прикупљени подаци потврђују значај ИКТ-а у
раду едукатора одраслих, као и значај вештина које едукатори одраслих морају да
поседују како би били у стању да примене ИКТ у различитим областима рада. Трећа
група питања (питања 11–13) усмерена је на употребу ИКТ-а у 6 сегмената рада
едукатора одраслих. Прикупљени подаци омогућавају процену употребе ИКТ-а у овим
сегментима, као и одређивање компетенција које едукатори одраслих треба да стекну
како би успешно применили ИКТ у свих 6 сегмената рада.

М е тод о л о г и ј а

04

Профили едукатора
одраслих у
партнерским
земљама
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4.1.

Профил едукатора одраслих
У Белгији већинa испитаника је женског
пола (75,2%), док мушкарци чине
само четвртину укупног броја испитаника
(28,5%). Ово указује на донекле
прекомерну заступљеност жена. Петина
испитаника (19,4%) има 30 година или
мање, скоро трећина (29%) има између
31 и 40 година, док више од трећине (35,5%)
има између 41 и 50 година, а само око 16,1%
испитаника је старије од 51 године. Већина
испитаника има преко 10 година
искуства у образовању одраслих
(41,9%),
а нешто мањи број (35,5%)
има између 5 и 10 година
искуства. Са социјално
угроженим групама ради
око 41,9% испитаника. Око
29% испитаника предаje
холандски као други језик, а
41,9% испитаника су предавачи из
програма „Друга шанса за учење“.
Резултати су условљени географском
локацијом центара, као и немогућношћу
усвајања промена у центрима: није
им дозвољено да самостално мењају,
додају или избацују програме. Стога,
у другим центрима можда постоје и
другачији профили едукатора. Са старијим
полазницима ради 10% испитаних

едукатора, а 32,2% предаје језике, иако није
јасно да ли су предавачи холандског као
другог језика себе сврстали у ту категорију.
Сви испитаници у Фландрији (100%)
сматрају да су социјалне и
предавачке вештине најзначајније.
Знање у области андрагогије истакло је
41,9% испитаника, док је 45,2% испитаника
препознало значај ИКТ вештина.
Когнитивне способности (25,8%)
и личне способности (22,6%)
оцењене су као (релативно)
мање значајне. Око 48,4%
испитаника желело би да
унапреди своје вештине у
области ИКТ-а. Очекивано,
та група се већим делом
подудара са групом која је
препознала значај ИКТ вештина.
Следеће на списку нашле су се
вештине преношења знања (41,9%) и знање
у области андрагогије (35,5%). Знање у
области андрагогије се можда нашло ту
због тога што нема пуно прилика за обуку
едукатора одраслих. Већина тих едукатора
школовала се за предавање на нивоу
традиционалног средњошколског
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образовања. Даље, већина испитаника
не оспорава значај ИКТ-а у образовању
одраслих: 54,8% испитаника верује да
су ове вештине значајне, док их 41,9%
испитаника сматра веома значајним.
Потпуно су исти проценти у одговору
на питање да ли ИКТ може да унапреди
ефикасност образовања одраслих:

54,8% се слаже, док се 41,9% слаже у
потпуности. Ипак, 22,6% испитаника
навело је да ретко користи ИКТ у
предавању и процесу учења, али на
овај број је можда утицала формулација
питања и/или понуђени одговори. Око
58,1% испитаника понекад користи ИКТ,
док 12,9% увек користи ИКТ.

Већи део испитаника из Италије јесу жене (67,86%),
док је највећи удео испитаника старости између 41 и 50 година
(35,71%). Скоро половина испитаника има преко десет година
искуства у раду на едукацији одраслих (42,86%), а нешто више
од половине (53,57%) има искуства у раду у систему формалног
образовања на средњошколском нивоу, са младим одраслима
(50%) и одраслима из групе социјално угрожених лица (46,43%).
Међу испитаницима најзаступљенији су наставници, запослени
у центрима за обуку, универзитетски професори, запослени
у службама за запошљавање, саветници за каријерно вођење и
саветовање итд. Као едукатори одраслих, они су углавном задужени за
следеће области: италијански језик и књижевност, историју, ИКТ технологију, енглески
језик и пословни енглески, истраживање у области умрежавања, саветовање, управљање
социјално-економским пројектима, саветовање о иновацијама, давање смерница и
активно истраживање тржишта рада, лабораторијски рад, предавање о законима у туризму,
осмишљавање обука, стручне праксе, обуке у области цивилне заштите и покретања стартап предузећа, предузетништва, визуелизације пословних модела и пословног планирања.
Највећи проблем са којим се сусрећу у раду је недостатак интересовања и мотивације
полазника. Затим су навели проблем у вези са неодговарајућим ИКТ алатима и политикама
подстицања иновација, што онемогућава раст и конкурентност предузећа у Италији, као и
образовног сектора уопште. Поред тога, навели су и следеће: 1) лица која остану без посла
веома тешко проналазе нови, 2) државна администрација не показује интересовање за
образовање одраслих, 3) недостатак ИКТ вештина, 4) отежана комуникација са странцима,
5) различити су нивои предзнања полазника обука и 6) отежано планирање обука у складу
са трендовима на тржишту рада. Већина испитаника је као предуслов за успешан рад са
одраслима навела социјалне вештине (96,43%) и вештине преношења знања (85,71%),
затим ИКТ вештине (67,86%), личне способности (64,29%), когнитивне способности (53,57%)
и знање у области андрагогије (46,43%).
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Највећи део испитаника из Литваније
су жене (81%). Ово осликава структуру
запослених у области образовања одраслих
у земљи, где су најзаступљеније особе
женског пола. Распон година је највећим
делом од 41 до 50 година (42,9%). Ово такође
показује ширу слику стања у Литванији, где су
едукатори углавном старије особе. То потврђује
претпоставку да популација едукатора
одраслих у Литванији стари, те је неопходно
привући млађе људе. Највећи део испитаника
(81%) има преко 10 година искуства у
образовању одраслих. Испитаници
су скоро једнако подељени
у два сектора образовања
одраслих: 61% ради у сфери
неформалног образовања, док
52% ради у систему формалног
образовања. Испитаници су
углавном запослени у области
континуираног образовања
одраслих (38,1%) и неформалног
образовања одраслих (33,3%).
Већина испитаника (76,2%) навела је да је
старосна структура лица која обучавају
између 25 и 60 година. Да сумирамо, већину
испитаника из Литваније чине наставници из
школа за одрасле, центара за стручну обуку,
универзитетски професори, итд.

У својој области рада, испитаници у
Литванији задужени су за следеће послове:
предавање и обуку, индивидуално
саветовање, подучавање и тренирање,
припрему материјала за учење, каријерно
вођење, предавање одређеног предмета,
планирање и организацију неформалног
образовања одраслих, регрутовање нових
полазника, маркетинг, координацију
активности из области неформалног
образовања у одређеном региону,
истраживање квалитета образовања
одраслих, организовање образовних
догађаја за одрасле (семинари,
практична обука, интеракција
између полазника из
исте области итд.), рад са
одређеном заједницом,
информисање о различитим
приликама за образовање,
сарадњу са заинтересованим
странама (канцеларија за
истраживање тржишта рада) и развој
образовних програма за одрасле, развој и
имплементацију пројеката за образовање
у области образовања одраслих, креирање
окружења за учење итд.
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На питање који су највећи изазови у
послу, испитаници из Литваније навели су
недостатак вештина у употреби дигиталних
уређаја (као што су паметне табле и
столови) и њихово укључивање у процес
учења. Заправо, испитаници су нагласили
потребу за поседовањем ИТ компетенција,
како би се оне могле применити приликом
планирања и оцењивања тока учења,

рада са полазницима и развоја ресурса за
учење. По питању најзначајнијих вештина
за успешан рад са полазницима, скоро
сви су истакли ИКТ вештине (85,7%),
социјалне вештине (81%) и знања из
области андрагогије (81%), а затим и личне
способности (71,4%), вештине преношења
знања (61,9%) и когнитивне вештине
(47,6%).

Највећи део испитаника из Португала чине жене (62,2%). Већинa испитаника (37,8%)
је у старосној групи између 41 и 50 година. Даље, већина испитаника је веома искусна
и ради у сфери образовања одраслих преко 10 година. Већина испитаника
(41,6%) ради у систему формалног образовања, док 36,3% испитаника су
стицали професионално искуство у различитим контекстима који се могу
сматрати формалним, нарочито тамо где се по завршетку додељује
диплома и/или стиче стручно образовање, како у склопу иницијалног,
тако и као део континуираног образовања. Две трећине испитаника
радило је са запосленим одраслим полазницима (70%), половина
(50,3%) је радила са младима који не учествују у тржишту рада, а 49,9%
радило је са незапосленим одраслим особама. Већина испитаника
истакла је проблеме и изазове у вези са одраслим полазницима.
Недостатак мотивације наведен је као најчешћи проблем, а прате га
потешкоће у учењу, од којих се неке односе на предмете, попут математике,
португалског или енглеског као страног језика, док су друге у вези са техничким
аспектима конкретних радних места. Навели су и отпор према учењу, посебно код
одраслих незапослених лица, као и хетерогеност група одраслих лица на обуци у неколико
типова образовања. Недостатак ИКТ вештина такође је наведен као један од изазова. Као
предуслов за успешан рад едукатора одраслих, већина испитаника навела је социјалне
вештине (82,2%), вештине преношења знања (68%) и дигиталне вештине (58,9%). Затим,
36,9% испитаника жели да унапреди знања из области ИКТ-а, социјалних вештина (23,7%) и
вештина преношења знања (15,8%). Када се све сабере, може се закључити да су дигиталне
вештине од изузетног значаја за едукаторе одраслих.
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У Шпанији, 35% испитаника је у старосној
доби између 31 и 40 година. Жене чине
70%, а мушкарци 30%. Преко 10 година
искуства у образовању одраслих има
37% испитаника, а мање од
5 година искуства има
такође 37% испитаника.
Упитник је показао
да 50% испитаника
у Шпанији ради у
сфери неформалног
образовања
одраслих, док 40%
ради и у формалном,
и у информалном или
неформалном окружењу. Са младим
одраслима (испод 25 година) ради 30%
испитаника, а 24% ради са старијима
(преко 60 година). Компетенције

едукатора одраслих поређане су по
значају на следећи начин: 1. социјалне
вештине, 2. вештине преношења знања,
3. ИКТ вештине, 4. личне компетенције, 5.
когнитивне вештине и 6. знања у области
андрагогије. Испитаници су показали
интересовање за унапређење
следећих вештина (поређано по
значају): ИКТ вештине (34,1%),
когнитивне вештине (18,2%),
социјалне вештине и вештине
преношења знања (по 13,6%), знања
из области андрагогије (11,4%) и
личне компетенције (9,1%).

У Швајцарској су међу испитаницима претежно особе мушког пола (64,71%). Скоро
трећина испитаника (29,41%) има између 31 и 40 година. Већина испитаника има преко
10 година искуства у образовању одраслих (70,59%). Већина испитаника ради у систему
формалног образовања са различитим групама одраслих на вишем нивоу образовања
(76,47%). Углавном раде са младим одраслима и стручњацима који
настављају школовање зарад специјализације, обнављања
знања или преквалификације. Међу испитаницима су углавном
наставници, универзитетски професори, запослени у центрима за
обуке итд. Едукатори из Швајцарске који су попуњавали упитник
углавном врше обуке у следећим областима: ИКТ технологијe,
италијански језик, андрагогија, вештине комуникације, управљање
стресом и конфликтима, интеракција између човека и рачунара
итд. Међу радним задацима нашли су се осмишљавање обуке
и курсева, обука на даљину итд. Као највеће изазове истакли су
одржавање интересовања, мотивације и ангажовања полазника.
Затим, навели су и неопходност прилагођавања начина предавања и оптерећење
запослених лица на обуци. Неки испитаници истакли су да полазници не испуњавају
основне предуслове за похађање обуке.
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Жалили су се и на недовољно времена за стицање практичних знања и размену
знања. Као предуслов за успешан рад са одраслима, испитаници су навели вештине
преношења знања (100%) и социјалне вештине (88,24%). Затим следе ИКТ вештине
(70,59%), личне способности (64,71%), знања из области андрагогије (52,94%) и
когнитивне вештине (29,41%).

Да резимирамо:
Анализом података прикупљених упитником, омогућено нам је да опишемо структуру
запослених у сфери образовања одраслих у партнерским земљама. Када се сумирају
демографски подаци, можемо да закључимо да су међу едукаторима одраслих у
партнерским земљама углавном жене, као и да је већина испитаника у старосној групи
између 41 и 50 година. Поред тога, већина испитаника има велико искуство у раду са
одраслима, од преко 10 година. Већина испитаника ради у сектору формалног или
неформалног образовања.
Основни изазови са којима се едукатори одраслих из свих партнерских земаља сусрећу у
раду су: 1) недостатак интересовања и мотивације полазника, 2) неадекватна технологија
и политика иновација, што угрожава развој и конкурентност предузећа у Италији, као и
образовног сектора уопште, 3) велике потешкоће у проналажењу новог посла за лица
која су остала без посла, 4) незаинтересованост јавне управе за образовање одраслих, 5)
недостатак ИКТ вештина, 6) недостатак вештина за рад на дигиталним уређајима (као што
су паметне табле и столови) и њихове имплементације у процес учења итд.
Као кључне особине за успех едукатора одраслих, већина испитаника из свих
партнерских земаља навела је социјалне вештине, вештине преношења знања и
дигиталне вештине.
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4.2.

Употреба и значај ИКТ-а
Други део упитника био је усмерен на утврђивање потребе за ИКТ, као и њеног значаја у радном
окружењу едукатора одраслих у партнерским земљама. Скоро сви испитаници из партнерских
земаља сматрају ИКТ значајним за образовање одраслих и верују да повећава ефикасност учења
код одраслих. На питање о употреби ИКТ и алата, скоро две трећине испитаника из партнерских
земаља одговорило је да увек користи ИКТ на свом послу.
Већина испитаника из свих партнерских земаља користи ИКТ како би претраживали интернет
и прикупљали информације за припрему материјала за учење, за прикупљање постојећих
материјала за учење и ресурса које одрасли могу да користе у самосталном учењу, за
комуникацију са одраслим полазницима преко интернета. У остале активности убрајају се
преузимање, постављање и претраживање материјала у виртуелним окружењима за учење
и на платформама за учење, припрема вежби и задатака за одрасле полазнике, употреба
апликација за припрему материјала за учење и презентација итд. Као „остало“ испитаници
су дописали: „употреба одређених програма или апликација за учење“, „домаћи задаци у
одређеним програмима“ итд.
Већина испитаника из партнерских земаља сматра да групном учењу и раду значајно
доприноси ИКТ и употреба конкретне опреме (нпр. интерактивна табла, лаптоп рачунар
итд.). Штавише, испитаници су навели које ИКТ вештине је корисно поседовати (како се
праве интернет сајтови, виртуелни састанци итд.), како користити ИКТ у конкретном случају
(туторијали, симулације итд.), како користити мултимедијални садржај (дигитални видео
снимци, аудио опрема итд.).
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4.3.

Употреба ИКТ-а кроз 6 сегмената обуке
Циљ трећег дела упитника је утврђивање начина употребе ИКТ алата у шест сегмената обуке
разматраних у оквиру пројекта „Корак напред ка ИКТ-у“ (StepUp2ICT).

Испитаници из Белгије упитани су о значају
ИКТ вештина.
Употребу интернета у
процесу учења навело је 61,3% испитаника,
41,9% навело је употребу посебне опреме,
61,3% навело је употребу ИКТ-а
током учења (мада су неки ставили
знак питања поред ове ставке),
а 64,5% истакло је
значај мултимедијалних ресурса.
Учешће у (онлајн)
заједницама стручњака зарад
усавршавања или заједничког
учења заостаје: само 25,8%
испитаника обележило је
ову ставку. На питање у ком
сегменту (фази) наставног
процеса они заправо користе
ИКТ, испитаници су навели
следеће: 64,5% „понекад”
користи ИКТ приликом
планирања садржаја обуке. Ту
мисле на употребу готових онлајн
образаца. Њих 64,5% „ретко” користи ИКТ
приликом процене потреба полазника, али
њих 51,1% би волело да похађа обуку из ове
области. Око 32,3% „понекад” користи ИКТ
приликом осмишљавање садржаја обуке.
Њих71% „често” користи ИКТ за развој
средстава за обуку и приручника.

Ту углавном мисле на Мајкрософтов Ворд
(MS Word) и Пауерпојнт (MS Powerpoint).
Само њих 25,8% је заинтересовано за
додатне обуке из ове области. Њих 77,4%
„често” користи ИКТ током самог часа, што
је вероватно због тога што сви студенти
имају приступ онлајн платформи, чак и
они који не поседују сопствени рачунар
(у отвореним центрима за образовање
свака установа има законску обавезу да
полазницима обезбеди приступ рачунару).
Поред тога, већина учионица
у центрима за образовање
одраслих опремљена је видеопројекторима и интерактивним
таблама. У овом сегменту би
чак 64,5% испитаника желело
да се даље усавршава. Њих
77,4% увек користи ИКТ за
процену успешности обуке.
Све је јасније да едукатори
одраслих у Фландрији сматрају
ИКТ веома значајним. Међутим, нису
сви подједнако вешти у употреби ИКТ-а
у свим сегментима (фазама) наставног
процеса. Разноврсност алата (сајтови,
апликације, платформе) које користе
едукатори одраслих веома је ограничена.
Само неки од испитаника активно истражују
шта све постоји. Чак се не користе ни све
могућности познатих ИКТ алата.
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Скоро сви испитаници из Италије сматрају да је ИКТ значајан за процес
учења (употреба везана за градиво конкретног предмета: за креирање
туторијала, симулација итд.), затим истичу употребу интернета у
процесу учења (нпр. како се креирају интернет сајтови, одржавају
видео састанци итд.). Испитаници би желели да се усавршавају у
следећим областима: употреба ИКТ алата за евалуацију резултата и
процену квалитета обуке (59,26%), употреба ИКТ алата током саме
обуке (51,85%), употреба ИКТ алата за креирање садржаја обуке
(48,15%). Од ИКТ алата највише се користе интернет, рачунари, онлајн
платформе за учење и интерактивне табле. Користе се и друштвене
мреже, Вотсап (Whatsapp), Mајкрософтов Офис (Microsoft Office), видео снимци и различити
софтвери.

У Литванији, испитаници користе „често“ ИКТ
у следеће сврхе (по процентима): њих 74,9%
користи ИКТ за креирање садржаја обуке,
63,16% користе ИКТ за планирање обуке,
57,21% користи ИКТ током саме обуке,
49,4% користи ИКТ за развој материјала,
приручника и вежби за обуку.
Приликом планирања садржаја обуке,
учесници из Литваније би волели да
имају могућност употребе различитих
виртуелних окружења, попут платформе
Мудл (Moodle), отворених
образовних ресурса, дигиталних
платформи за учење,
посебних апликација за
учење, Гуглових
(Google) апликација итд. За
процену потреба полазника,
испитаници би волели да
могу да користе дигиталне
упитнике, алате за процену
потреба, Гуглове (Google)
апликације итд. За креирање садржаја обуке,
едукатори одраслих из Литваније би волели да
могу да користе отворене образовне ресурсе,
платформу Мудл (Moodle) и Гуглове (Google)
апликације.

Приликом осмишљавања материјала за
обуку, испитаници би волели да користе
платформу Мудл (Moodle) и различите
графичко-текстуалне алате. Током саме
обуке, испитаници су вољни да користе
дигиталне уређаје, апликације за учење
и виртуелна окружења за учење. За
евалуацију процеса учења, волели би да
користе посебне дигиталне алате. Области
у којима би испитаници желели да се
усавршавају су: употреба ИКТ алата за
евалуацију учинка и процену квалитета
обуке (66,7%), употребу ИКТ
алата током саме обуке (61,5%),
употребу ИКТ алата приликом
планирања обуке (47,6%),
употребу ИКТ алата за процену
потреба одраслих полазника
(52,4%), употребу ИКТ алата
за креирање садржаја обуке
(66,7%), употребу ИКТ алата за
развој материјала, приручника и вежби
за обуку (57,1%). Од ИКТ алата највише
се користе интернет, рачунари, онлајн
платформе за учење и интерактивне табле.
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У Португалу, 93,5% испитаника користи ИКТ током планирања садржаја обуке, 82,2%
испитаника користи ИКТ за процену потреба одраслих полазника, 94,2% користи ИКТ
приликом осмишљавања и креирања садржаја обуке. ИКТ се најмање користи
за процену потреба одраслих полазника (82,2%) и за различите евалуације
и процене (82,5%), па у овим областима има простора за конкретне
предлоге на које начине је могуће користити ИКТ током планирања
и развоја обуке. На питање у којим областима у вези са дигиталном
технологијом би желели да се усавршавају, испитаници су дали
одговоре који се могу груписати у три целине: 1) осмишљавање
активности и практичне вежбе, 2) осмишљавање садржаја обуке и 3)
употреба ИКТ алата током саме обуке.

У Шпанији, 94,7% испитаника често користи
ИКТ током планирања садржаја обуке,
37,5% понекад користи ИКТ за процену
потреба одраслих полазника, 72,2% користи
ИКТ приликом осмишљавања
садржаја обуке. Њих 83,3%
често користи ИКТ
приликом креирања
материјала, приручника и
вежби за обуку. Учесници
су заинтересовани за
обуку о употреби ИКТ
технологије у свих шест
сегмената рада. Међутим,

„осмишљавање садржаја обуке“ је
на првом месту, а одмах затим следи
„спровођење обуке“ и „осмишљавање
материјала, приручника и вежби за обуку“.
Најмање интересовања забележено је за
„планирање садржаја обуке“, а одмах
затим и за „процену потреба
одраслих полазника“ и „процену
успешности и квалитета обуке“
(који имају једнак проценат
гласова).
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Већина испитаника из Швајцарске најзначајнијом ИКТ вештином
сматра „способност употребе ИКТ технологије у учењу (употреба у контексту конкретних
предмета: туторијали, симулације итд.)“, затим следи „употреба мултимедијалних алата
(дигитални снимци, аудио опрема итд.)“, „употреба конкретне опреме
(нпр. интерактивне табле, лаптоп рачунари итд.), употреба
интернета у процесу учења (нпр. креирање сајтова, виртуелни
састанци итд.).
Мање значајним сматра се „учешће у групама за учење или
рад са другим одраслим полазницима“. Што се тиче употребе
ИКТ-а у шест области компетенција едукатора одраслих,
најчешће се користи „током саме обуке“ (100%), затим „током
планирања садржаја обуке“ (82,35%), „осмишљавања садржаја
обуке“ (70,59%), „креирања материјала, приручника и вежби за обуку“
(70,59%) и „процене успешности и квалитета обуке“ (52,94%). Са друге стране, ИКТ технологија
се не користи пуно за „процену потреба полазника“. Испитаници би желели да се усавршавају
у следећим областима: употреба ИКТ алата током обуке (47,06%), употреба ИКТ алата за
процену потреба одраслих полазника (47,06%). На питање шта од ИКТ алата највише користе,
испитаници су навели како хардверске уређаје, попут рачунара, таблета, мреже, видеопројектора, интерактивних табли, тако и софтверска решења, попут е-платформе за учење
Мудл (Moodle), апликација за креирање и одржавање обука - Пауерпојнт (Powerpoint), видео
едитор (Video editor), Ворд (Microsoft Word), Јутјуб (YouTube), интернет сајтове, базе података,
масовне отворене онлајн курсеве (MOOC) итд., као и друштвене мреже - Вотсап (Whatsapp),
Рисрч гејт (ResearchGate) итд.). Неки од испитаника би у будућности волели да користе ИКТ
за интеракцију и давање повратне информације у реалном времену, као и ИКТ алате за
проширену и виртуелну стварност.

Да резимирамо:
Испитаници из партнерских земаља су као три најважније вештине едукатора одраслих
навели: 1) употребу конкретне опреме, 2) употребу ИКТ алата за учење и 3) употребу
мултимедије.
Ове податке, као и спремност на усавршавање у ИКТ области (у свих 6 сегмената рада),
треба узети у обзир у даљем току пројекта, посебно приликом припреме и спровођења
модуларизованог програма обуке.
Учесници су навели да су подједнако заинтересовани за усавршавање у свим ИКТ
областима, али их највише занима осмишљавање садржаја обуке, спровођење обуке и
развој материјала, приручника и вежби за обуку.
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4.4.
Закључци и препоруке
На основу података прикупљаних у свим партнерским земљама, може се закључити да
су ИКТ компетенције значајне за едукаторе који су учествовали у истраживању. Већина
испитаника сматра да дигитална технологија одраслима олакшава учење. Навели су и да
често користе ИКТ у свом раду у оквиру образовног система и на обукама. У односу на друге
компетенције, дигиталне вештине нашле су се на трећем месту код половине испитаника.
Међутим, на питање о улози дигиталне технологије у образовању одраслих у партнерским
државама, већина је назначила да је улога ИКТ „веома значајна“ или само „значајна“.
Резултати упитника показали су да се недостатак ИКТ вештина не доживљава као велики
проблем, али се унапређење вештина едукатора и полазника сматра веома значајним. Даље,
испитаници су свесни да им је потребно усавршавање у области ИКТ-а и верују да би то
допринело унапређењу компетенција, посебно у смислу бољег разумевања начина на које је
могуће користити ИКТ приликом евалуације резултата и процене квалитета обуке.
Испитаници из партнерских земаља као три најважније вештине едукатора одраслих
навели су: 1) употребу конкретне опреме, 2) употребу ИКТ алата за учење и 3) употребу
мултимедијалног садржаја. Ове податке, као и спремност на усавршавање у ИКТ области
(у свих 6 сегмената рада), треба узети у обзир у даљем току пројекта, посебно приликом
припреме и спровођења модуларизованих програма обуке. Учесници су навели да су
подједнако заинтересовани за усавршавање у свим ИКТ областима, али их највише занима:
1) осмишљавање садржаја обуке, 2) спровођење обуке и 3) осмишљавање материјала,
приручника и вежби за обуку.
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Да резимирамо, приликом осмишљавања програма обуке за едукаторе одраслих и
развоја отворених образовних ресурса (OER), потребно је:

1.

Истражити андрагошки потенцијал широког спектра доступних дигиталних алата, како би
едукатори одраслих могли да их боље искористе у раду;

2.

Процена потреба одраслих полазника, као и евалуација саме обуке, јесу две области на
које је потребно посебно обратити пажњу када се говори о давању конкретних предлога
о томе на које начине и у које сврхе се могу користити ИКТ алати;

3.

Широк спектар дигиталних технологија на које се позивају едукатори одраслих, као
и њихова уска повезаност са Web 2.0 алатима, указују да се можемо фокусирати на
креирање исто тако широког спектра потенцијалних образовних активности уз помоћ
ових алата.

4.

Приликом креирања овог спектра активности, осим различитих области активности
самог едукатора, потребно је узети у обзир и специфичне потребе које су истакли
едукатори, а које могу бити теме обука и усавршавања;

5.

Спровести анализу нивоа знања и вештина едукатора приликом осмишљавања програма
обуке пре почетка саме обуке, како би се она прилагодила појединачним случајевима;

6.

Посветити посебну пажњу дигиталној технологији која омогућава међусобну
комуникацију и интеракцију да би се поспешила комуникација између едукатора и
полазника, као и интеракција и сарадња између самих полазника у виртуелним и онлајн
окружењима – на ову потребу указује ретко спомињање улоге дигиталних алата у
комуникацији.

7.

Из истог разлога, размотрити могућности за подстицање употребе онлајн платформи у
раду на осмишљавању програма обука за едукаторе у склопу пројекта.
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Сегменти
05
обуке
Као што смо претходно напоменули, ово поглавље садржи опис сваког од шест
сегмената обуке разматраних у оквиру пројекта „Корак напред ка ИКТ-у“ и дигиталних
вештина које едукатори одраслих треба да поседују или развију:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

планирање и координација обуке,
процена потреба,
осмишљавање садржаја обуке,
развијање садржаја обуке,
спровођење обуке и
евалуација обуке.
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1

Планирање и координација обуке
Опис
Процес планирања и координације обуке за одрасле има више аспеката. Већином ћемо се
бавити у наредним поглављима.
Типичан опис посла координатора обуке одраслих лица (укључујући и обуку у оквиру
компаније) може да садржи неке од следећих елемената:
идентификацију потребних вештина или знања који недостају и за које је потребно
организовати фокусирану обуку;
креирање (годишњих) планова обуке за различите циљне групе;
осмишљавање и развијање програма обуке (самостално или уз помоћ трећих лица);
рад на уређивању просторија где се врши обука и одабир одговарајуће опреме;
одабир одговарајућих метода обуке (укључујући, између осталог, наставу лицем у лице,
комбиновани модел наставе, учење на даљину, традиционалну наставу у учионици,
симулације, тренинг и менторство, обуку на лицу места, стручно усавршавање);
употребу проверених метода у образовању и праћење нових метода и техника у
настави (гејмификација у образовању итд.);
осмишљавање, припрему и/или куповину образовних материјала;
ангажовање стручњака за осмишљавање обуке и стручњака у области из које се врши
обука; по потреби, организовање обуке за саме едукаторе;
пружање информација (потенцијалним) полазницима;
прикупљање повратних информација од едукатора и полазника;
процена ефикасности и значаја саме обуке;
одржавање базе наставних програма;
вођење евиденције о току предавања и обуке;
управљање буџетом за обуку.
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Неки од ових послова могу се делегирати другим одговорним лицима, али углавном је
едукатор и даље задужен за праћење свих аспеката обуке.
Рад на обуци у сегменту координације активности образовања одраслих представља
рад који има аспекте управљања пројектом, чак и онда када „пројектни тим“ чини
само једна особа.

Дигиталне компетенције
Основне компетенције у области координације и планирања обуке обухватају:
опис опсега и фаза обуке, укључујући и опис задатака које је потребно обавити;
развој плана комуникације: шта ко треба да научи и када је шта потребно знати;
поделу обуке на (мање) задатке који се додељују одређеним лицима (па и самом себи) и
одређивање распореда задатака, чиме се успоставља основни план пројекта;
праћење напретка обуке у односу на основни план;
утврђивање ризика који би могли да ометају спровођење обуке којом координирате.
Срећом, постоје бројни ИКТ алати који могу да олакшају ове послове.
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2

Процена потреба
Опис
Под проценом потреба подразумевамо методолошки поступак у оквиру кога се спроводе
мерења и утврђују критеријуми на основу којих се доносе одлуке које треба да поспеше
учење. Добра процена потреба за обуку је од кључног значаја за обезбеђивање квалитетне
обуке. Почетна процена потреба за обуком користи се за вођење одраслих полазника
кроз процес учења, затим проверу нивоа знања, вештина и способности, како би се
утврдила одговарајућа почетна тачка обуке и мотивисали полазници. У овом контексту,
информационо-комуникациона технологија представља користан алат за управљање
значајним ресурсима, попут времена и образовног материјала.
Постоје различити видови процене потреба за обуком: нормативна (процена нивоа
појединца у односу на остале чланове групе), критеријумска (када се користе спољна мерила,
на пример образовни циљеви, спољни оквири обуке) и персонализована (када је потребно
идентификовати личне потребе и могућности напредовања појединца).
За утврђивање потреба за обуку може се употребити метод самопроцене или процену
може спровести едукатор одраслих, а ова два метода могу се и комбиновати. У случају
учења преко интернета, самопроцена је још важнија, јер омогућава одраслом лицу да
утврди потребу за усавршавањем, као и постојећи ниво знања. Приликом употребе ИКТ-а за
процену потреба за обуком, могуће је определити се за једну од следећих основних опција:
процена уз употребу рачунара: употреба ИКТ ресурса у одређеном стадијуму
(припрема питања, форуми, извештај о резултатима итд.);
компјутерска провера: у потпуности аутоматизован поступак, од почетка до самог
краја, који покрива како задатке едукатора, тако и задатке полазника. У овом случају,
нарочито је важно имати на уму андрагошки приступ, тако да се процена потреба не
ограничи само на употребу тестова. На пример, могућности доступних софтверских
решења могу се комбиновати са другим стратегијама, као што је креирање
портфолија за прикупљање података од одраслог полазника.
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Према конструктивистичком приступу, приликом процене потреба морају се узети у обзир
три основна аспекта учења: концептуални (знање, разумевање, примена, анализа, синтеза и
евалуација), процедуралне вештине и став полазника.
Након процене потреба за обуком, пожељно је обавестити одраслог полазника о резултату
процене, како би био свестан сопствених потреба за усавршавањем. Поред тога, пожељно је
обавестити одраслог полазника о томе на који начин се планира да се одговори на утврђене
потребе, као и како и када се потребна обука може организовати. Једна од предности давања
квалитетне повратне информације полазнику је позитиван утицај на његову мотивисаност.

Дигиталне компетенције
Утврђивање карактеристика и специфичности већине полазника из једне групе пре почетка
обуке (знање, вештине, способности и личне особине од значаја за планирани ток обуке),
како би обука могла да се прилагоди ако буде потребно.
Утврђивање који полазници имају потешкоћа у учењу и какве су њихове потребе пре
почетка обуке, како би се настава прилагодила њима.
Информисање одраслих полазника о утврђеним предусловима за побољшање учинка, како
би се на најбољи начин искористиле њихове могућности учења и подстакли добри резултати.
Употреба ИКТ алата за утврђивање потреба полазника, недостатка вештина и простора за
усавршавање; планирање прилагођене обуке и праћење достигнућа полазника.
Развијање разноврсних, а истовремено прикладних формата и приступа за процену потреба.
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3

Осмишљавање садржаја обуке
Опис
Осмишљавање, планирање и одређивање садржаја обуке састоји се од одабира ресурса
за учење и адекватних метода (укључујући ИКТ алате) које се могу применити у обуци за
унапређење знања и вештина полазника.
Квалитетан програм обуке обухвата различите стратегије у настави, узимајући у обзир:
циљне компетенције,

претходна знања и искуства полазника,
стилове учења полазника,

принципе учења одраслих,
величину групе.

Планирање и организација садржаја обуке такође обухвата:
а) одабир одговарајућих метода за преношење знања, које ће олакшати учење и
подстаћи жељу за усвајањем знања и вештина; уобичајени методи подучавања
укључују предавања, студије случаја, показне вежбе, практичан рад, игрице, играње
улога, гледање видео снимака, самоанализа, дебате, групне дискусије и симулације;
б) осмишљавање садржаја обуке по одговарајућем редоследу, уз ослањање на
анализиране податке.
Увођењем и употребом ИКТ алата, долази до пребацивања фокуса обуке са наставника
на ученика. Стога, дигитално компетентан едукатор одраслих има улогу ментора
и саветника за полазнике, који тиме постају све самосталнији у процесу учења. У
том смислу, дигитално компетентни едукатори морају да раде на осмишљавању
нових метода уз подршку дигиталне технологије како би усмеравали и подржавали
полазнике, како на индивидуалном нивоу, тако и на нивоу групе, као и да иницирају,
подржавају и надгледају самостално и сарадничко учење (Европски оквир дигиталних
компетенција едукатора – Политика поступања заснована на научним информацијама
Заједничког истраживачког центра (JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT) из 2017. године).
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Могућност употребе ИКТ алата представља велику погодност за едукаторе јер омогућава
практичније, иновативније и брже планирање и креирање садржаја обуке. Основне
предности употребе ИКТ алата у креирању садржаја обуке обухватају:
скраћивање времена које је потребно утрошити и убрзавање читавог процеса
планирања (уштеда времена);
могућност прикупљања великог броја података и њихове брзе и лаке обраде
(ефикасност);
добро организован садржај коме је лако приступити (приступачност);
побољшање техничких вештина едукатора, које се могу искористити у другим
контекстима (само-усавршавање);
могућност креирања модерног, иновативног и занимљивијег модела
(иновативност).

Дигиталне компетенције
Основни циљеви овог дела приручника који се односи на осмишљавања садржаја обуке су
представљање ресурса (пре свега активности и алата) који се могу искористити за планирање
и организацију садржаја обуке, имајући у виду различито претходно знање, потребе у учењу,
нивое и остале информације у вези са одраслим полазницима.
Ови ресурси биће усмерени на развој следећих компетенција едукатора одраслих:
способност употребе одговарајућих ИКТ алата за креирање садржаја обуке имајући у виду
конкретан контекст и циљеве обуке;
способност употребе одговарајућих ИКТ алата за осмишљавање и креирање садржаја обуке;
способност креирања садржаја обуке уз помоћ ИКТ алата и њиховог дељења са другим
едукаторима који раде са одраслим полазницима.
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Развијање садржаја обуке
Опис
Материјал за учење представља неизоставан део програма и активности усмерених на
стицање и одржавање знања. У зависности од циљева обуке и трајања образовног програма,
материјали могу да буду у виду радних свезака, приручника, компјутерских лекција и аудиовизуелних помагала. Најбољи приступ у развоју материјала за учење је претходна анализа
плана обуке и доступних ресурса.
Приликом употребе ИКТ-а за развој материјала за учење, могуће је определити се за неке од
следећих основних опција:
учење уз подршку средстава доступних преко интернета: електронски материјал за
учење (примери, презентације, снимци) као допуна традиционалним методама и
активностима;
учење подстакнуто средствима доступним на интернету: проширење традиционалних
активности новим садржајем (нпр. решавање додатних задатака преко интернета,
дискусија о темама са предавања и форумске дискусије);
комбиновано учење: елементи е-учења су саставни и неизоставни део читавог
образовног процеса;
учење преко интернета (е-учење): читав образовни процес врши се преко интернета;
директан контакт са едукатором остварује се само преко интернета.
У свим моделима посвећеност едукатора развоју садржаја на тему која се изучава се
подразумева. Успешност укључивања ИКТ-а у процес образовања зависи од способности
едукатора да изгради структурирано образовно окружење и креира занимљив материјал, у
којем би искомбиновао приступ усмерен на полазника и предности ИКТ алата.
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Дигиталне компетенције
Употреба ИКТ алата у развоју материјала, приручника и вежби за учење:
способност идентификације, приступа и селекције ИКТ алата за развој материјала,
приручника и вежби за учење;
способност узимања у обзир одговарајућег контекста, циљева обуке, андрагошког
приступа и потреба групе приликом селекције ИКТ алата;
вештине припреме, уређивања, измене и унапређења дигиталног садржаја
(текстови, табеле, слике, фотографије, звучни снимци, дигитални задаци, игрице,
интерактивне активности итд.);
способност употребе ИКТ алата у припреми интегративних и сложених задатака
усмерених на самостално усвајање знања или у креирању различитог садржаја,
решавању конкретних проблема и у комуникацији;
поштовање могућих ограничења у употреби, поновној употреби и изменама ИКТ
алата приликом развоја материјала, приручника и вежби за учење.
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Спровођење обуке
Опис
Током спровођења обуке едукатор имплементира све одлуке донете током фазе планирања.
Дигитални уређаји, ресурси и алати нису само допуна постојећим форматима и методама
обуке, већ омогућавају и подстичу креирање нових. То, са друге стране, доводи до
унапређења поступка обуке и учења, јер се обука прилагођава савременом технолошком
напретку, што доприноси континуираном усавршавању дигиталних вештина едукатора.
Штавише, с обзиром на огроман андрагошки потенцијал дигиталне технологије у поступку
подучавања и учења, њена употреба пружа главни допринос различитим сегментима обуке.
Употреба ИКТ-а доприноси следећем:
а) организовању и управљању активностима током обуке, подстицању активног учешћа
полазника у обуци (обукама);
б) подстицању, управљању и побољшању комуникације и интеракције са полазницима
или међу полазницима, било у оквиру или изван обуке (комуникација);
в) успостављању и одржавању сарадње међу полазницима у процесу учења и
креирања знања (сарадња);
г) пружању смерница и подршке полазницима на индивидуалном и групном нивоу,
као и надгледању процеса учења, што помаже полазницима да промишљају о свом
процесу учења и управљају њиме (усмеравање).

Дигиталне компетенције
Способност употребе ИКТ алата у циљу подршке спровођењу обуке.
Способност структурирања обуке тако да различите ИКТ активности заједно доприносе
циљевима обуке.
Способност креирања сесија за учење, активности и интеракција у дигиталном окружењу.
Способност структурирања и управљања садржајем, сарадње и интеракције у дигиталном окружењу.
Способност употребе ИКТ алата за брз одговор на захтеве полазника, интеракцију и
усмеравање полазника и праћење њиховог напретка на даљину.
Способност праћења учинка и адекватности одабраних ИКТ стратегија.
Способност за експериментисање и развијање нових формата и андрагошких метода обуке.

ИКТ за едукаторе одраслих 47

Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих

6

Евалуација обуке
Опис
Овај сегмент односи се на евалуацију обуке у два различита контекста:
а) процена напретка полазника;
б) процена квалитета програма обуке.
Процена напретка полазника подразумева проверу да ли су полазници достигли задате
исходе учења. Један од изазова када је у питању тачна процена је усклађивање исхода обуке
са активностима уз помоћ којих се процењује да ли су они достигнути. С тим у вези, битно је
пратити поступак учења током обуке (формативна процена), а не само оцењивати га на крају
(сумативна процена). Праћењем учења током обуке, прикупљају се корисне и правовремене
информације о напретку полазника, па едукатори имају могућност да прилагоде начин обуке
потребама полазника.
Процена квалитета програма обуке пружа информације о томе колико је обука корисна,
одговарајућа и ефикасна. Пружање повратне информације едукаторима, уз предлоге за
промене и унапређење метода и садржаја обуке, веома је корисно.
Евалуација обуке врши се прикупљањем података од учесника обуке. Постоји више начина
евалуације. Широко је заступљен традиционалан Киркпатриков модел (Kirkpatrick, 1976),
заснован на четири нивоа процене (реакција, учење, понашање и резултати/исходи) или
његове новије варијације, попут Кауфмановог модела (Kaufman), према коме је први ниво
подељен на „улазне информације“ и „процес“.
Употреба ИКТ-а у овој области има бројне погодности за едукаторе, јер им омогућава увид
у напредак полазника и процену квалитета обуке на ефикаснији, учинковитији, прецизнији,
занимљивији и иновативнији начин.
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Основне предности употребе ИКТ алата у евалуацији обуке обухватају:
олакшано креирање и поновну употребу материјала за процену од стране едукатора
(ефикасност);
правовремене и конкретне информације о напретку полазника (ефикасност,
прецизност);
правовремене и конкретне повратне информације за полазнике (ефикасност);
подстицање интеракције и сарадње између едукатора и полазника на часу
(ангажовање, иновативност);
подстицање ангажовања и мотивације међу полазницима (ангажовање).

Дигиталне компетенције
Способност употребе ИКТ алата за праћење процеса учења и прикупљање информација о
напретку полазника.
Способност анализе и тумачења доступних података о активностима и напретку полазника,
укључујући и податке прикупљене уз помоћ ИКТ алата.
Способност давања повратне информације и пружања прилагођене подршке полазницима,
на основу података прикупљених уз помоћ ИКТ алата.
Способност примене ИКТ алата у сврхе опште процене квалитета обуке, анализе доступних
података и доношење закључака.
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Активности за
учење уз помоћ
отворених образовних
дигиталних алата

Ово поглавље садржи опис активности за сваки од сегмената обуке којима желимо да
подстакнемо употребу дигиталне технологије у образовању одраслих. Ове активности
треба узети као пример тога шта све едукатори одраслих могу да примене у свом
раду. У седмом поглављу описани су алати који су коришћени у шест различитих
активности које овде представљамо.
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Отворени образовни ресурси (Open Educational Resources - OER) могу да
допринесу променама у начину извођења обуке и процесу учења у области
образовања одраслих, уколико успемо да охрабримо едукаторе да истражују
и користе дигиталну технологију у процесу учења. То је и циљ овог пројекта.
Како су нове вештине неопходне за планирање и имплементацију нових начина
учења уз употребу дигиталне технологије, основна идеја у оквиру пројекта
„Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих“ је креирање
и предлагање одређених активности за учење уз помоћ информационокомуникационе технологије у различитим сегментима рада едукатора одраслих.
Библиотека отворених образовних ресурса (OER Commons) дефинише отворене
образовне ресурсе (OER) као „ресурсе за подучавање и учење који могу
слободно да се користе, деле и надограђују без новчане накнаде и обавезе
добијања дозволе за употребу. За разлику од ресурса заштићених ауторским
правима, OER креирају организације или појединци који се својевољно одричу
већине (или свих) ауторских права.“ (https://www.oercommons.org).
У складу са овом филозофијом, едукатори могу слободно да користе доступне
педагошке материјале, као и да их мењају, надограђују или спајају са другим
ресурсима и материјалима. Активним учешћем у оваквом заједничком
креирању ресурса, сваки едукатор може да дода нешто ново, као и да
прилагоди ресурсе конкретном контексту и групи са којом ради, чиме
доприноси квалитетнијој настави и образовању за све.
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Планирање обуке
Сажет опис
У склопу ове активности поделићемо обуку
(програм или курс) коју треба да осмислите
(или координирате) на мање задатке. Потребно
је да дате задатке (ре)организујете и одредите
одговарајуће ресурсе за сваки од њих.

Сегмент: Планирање и координација обуке
Временски оквир: 4 сесије од по 2–2,5 сата (1–1,5 дан)
Ниво: Захтеван
Алат: Пројекат Либре (ProjectLibre)
Опрема: рачунар, софтвер за канцеларијску
продуктивност (productivity software), ProjectLibre (или
сличан софтвер), интернет

Шта ћете научити?

Предности
Планирање и координација обуке за одрасле
полазнике могу бити веома сложени. Уз помоћ
софтвера за управљање пројектима, можете да
пратите и управљате како мањим пројектима
(попут курсева и лекција), тако и већим (програми,
пребацивање програма у онлајн окружење). Уз помоћ
овог софтвера можете да се бавите мањим ставкама
(микроменаџмент), као и да сагледате ширу слику и
целокупан пројекат. Овај софтвер такође омогућава
да пратите напредак и утицај промена (рокова,
доступности ресурса итд.).

Да поделите пројекат обуке на мање задатке.
Да доделите ресурсе и друге елементе сваком
задатку.
Да креирате извештаје о пројекту, које ћете
моћи да делите са другима.
Да допуњујете планове по потреби.

Детаљан опис активности учења
1. сесија
У првом делу активности можемо да користимо
лепљиве папириће за белешке за таблу или зид
(или, по могућству, софтвер као нпр.
Simply Sticky Notes). Пратећи структуру
пројекта „Корак напред ка ИКТ-у“, од учесника
ће бити затражено да анализирају делове
различитих аспеката обуке: процена потреба
(идентификовање потреба полазника),
осмишљавање обуке (селекција садржаја обуке),
развој садржаја обуке (креирање приручника,
материјала и вежби за обуку), спровођење
обуке (смернице за успешну обуку) и евалуација
(процена успешности обуке и нивоа знања
учесника). Могу се користити различите боје за
поделу сваког од сегмената на мање целине, па
и додатне боје за још детаљније информације
(нпр. подсетник „пошаљи имејл учесницима да
се упознају са едукатором“).

2. сесија
Проучавање датотеке у оквиру алата
ProjectLibre у који је едукатор већ унео
основне елементе обуке. Ова датотека дели
се са учесницима обуке и користи се за
упознавање са интерфејсом и функцијама
алата. Учесници обуке затим допуњују
датотеку елементима из 1. сесије. Дискутује
се о маркерима, линковима (који претходе и
следе) и ресурсима и они се имплементирају
у датотеку пројекта. Представљају се
различите врсте извештаја. За опис задатака
користе се глаголи Блумове таксономије
који се дају учесницима или се од њих
тражи да их пронађу сами. За сваку од
ставки додају се потенцијални проблеми и
комуникација коју треба обавити када је то
потребно истаћи.

Број описаних нивоа ће, наравно, зависити од
сложености пројекта, доступног времена, броја
полазника итд.).
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Детаљан опис активности учења (наставак)
3. сесија
Учесници обуке растављају неку од сопствених
обука на мање целине. Овде, такође, структура
пројекта „Корак напред ка ИКТ-у“ може бити
добра почетна тачка (планирање, процена
потреба, осмишљавање обуке, развој обуке,
спровођење обуке и евалуација). Ова подела
је запамћена у алату. Као и у претходној сесији,
приликом описа задатака, посебна пажња
обраћа се на глаголе Блумове таксономије.
Учесници показују поделу коју су направили и
уче како да прилагоде критичну путању имајући
у виду могуће различите сценарије. За сваку
ставку додају се потенцијални проблеми и сл.

1

Кораци

Подела обуке
на задатке
помоћу
Блумове
таксономије за
опис задатака

2

Истраживање
алата уз помоћ
датотеке коју
је припремио
едукатор и
додавање
исхода 1. сесије
у датотеку
уз помоћ
софтвера.

3

4. сесија
Током остатка обуке, пожељно је да се
користе и допуњују датотеке креиране
у оквиру 2. и 3. сесије. Ова сесија може
бити добра прилика да се демонстрирају
и прилагоде критичне путање и да се
представе и заједнички анализирају
различити резултати.

Подела једне од
„правих“ обука
у софтверу
ProjectLibre
(свако за себе).
Едукатори и
други учесници
помажу.

Белешке и линк ка алату

4

Прикупљање
података и
оптимизација
критичне
путање;
представљање
и дискусија о
резултатима.

Корисни савети
Битно је да поступак осмишљавања пројекта (планирање,
координација итд.) буде реалистичан. Софтвер може да
скрати време потребно за довршавање једног или више
задатака. Да би се то постигло, мора се ставити акценат на
начине употребе софтвера.
Током ове активности, може се користити и неки други
софтвер, као нпр. Мајкрософтов алат за управљање
пројектима (MS Project).

Овај алат је бесплатан и
може се преузети на адреси
https://sourceforge.net/.projects/projectlibre/. Током ове
обуке користи се самостална
верзија алата инсталирана
на рачунару, али верзија у
клауду (ProjectLibre Enterprise Cloud) ће ускоро бити
доступна, што ће омогућити
рад у онлајн окружењу
(упоредити: Гуглове
документе (Google Docs) и
програме за унос текста
инсталиране на рачунару).
Верзија алата у клауду биће
налик на Мајкрософтов
(Microsoft) софтвер за
управљање пројектима.
Међутим, ова верзија неће
бити бесплатна.

Безбедност
и дигитални идентитет

Нису забележени никакви
проблеми у вези са
безбедношћу алата. Како
је програм инсталиран
на рачунар, не постоје
проблеми у вези са
дигиталним идентитетом. Да
би се програм инсталирао,
потребно је унети имејл
адресу. Препоручујемо да за
ову сврху креирате наменски
налог за Гуглову пошту
(Gmail) или неки други налог.
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Креирање квиза са
корективном повратном
информацијом

Сажет опис
Имајући у виду Блумову таксономију,
креираћете квиз са корективном повратном
информацијом, а након тога биће вам
постављен низ питања (укупно 18). Овај квиз
користићете за процену нивоа знања одраслих
полазника на одређену тему по вашем избору
и у вези са вашим областима рада.

Сегмент: Процена потреба
Временски оквир: 3 сесије од по 2 сата
Ниво: Захтеван
Алат: Знак питања (Questionmark)
Опрема: Рачунар или уређај осетљив на додир,
интернет

Шта ћете научити?

Предности
Овај алат пружа мноштво могућности за успешну
самопроцену у складу са стварним нивоом знања.
При том, Блумова таксономија се обично користи за
развијање различитих начина процене, одређивање
садржаја обуке и наставних метода, као што су
начини испитивања. Стога је Блумова таксономија
прави избор за ову врсту активности јер је повезана
са циљевима обуке у образовном и академском
контексту. Алат представља и иновативан начин
извођења ове активности јер омогућава заједнички
рад и добру организацију података и повратних
информација.

Да креирате питања и ставке уз помоћ ИКТ-а.
Да користите помагала (слике, звучне и видео
снимке).
Да бирате између 20 различитих типова ставки
у складу са циљевима.
Да дефинишете повратне информације на
нивоу питања и теме.
Да прегледате и тестирате питања.
Да одредите време трајања процене.

Детаљан опис активности учења
1. фаза: Планирање
Започните ову активност тако што ћете се
фокусирати на стварну групу полазника са
којима радите. Имајте у виду предмет који
подучавате и садржај обуке.
2. фаза: Дефинисање питања и квизова за
процену знања
Када одредите конкретне циљеве обуке,
потребно је да дефинишете 18 питања за
процену потреба одраслих полазника у вези
са конкретном обуком на којој ћете радити.
Питања треба да буду структурирана према
Блумовој таксономији. Припремите три питања
за сваки од следећих нивоа: знање, разумевање,
примена, анализа, синтеза и евалуација.
3. фаза: Коришћење алата за креирање
садржаја за процену потреба за обуком
Да бисте могли да користите алат, потребно
је да се региструјете за бесплатну пробну
верзију. Пре тога, погледајте примере

доступне на страници www.questionmark.
com или да се пријавите за вебинаре.
Пре него што пређете на питања и вежбе
за процену, потребно је да појасните
значење сваког од елемената Блумове
таксономије, путем описа и (или) примера.
Пожељно је да користите различите
елементе, као што су опције превлачења
елемената на одговарајуће место, прикази
са појашњењима, истицање кључних
елемената, повезивање појмова, опције
са више тачних одговора итд. (барем осам
различитих елемената). Не заборавите да
користите помагала, као што су слике и
звучни и видео снимци.
4. фаза: Пружање повратне информације
Припремите повратну информацију која
ће бити приказана на нивоу сваког питања,
када је то могуће. Потребан је и приказ
нивоа знања по ставкама, који ће одраслом
полазнику бити доступан по завршетку квиза,
на пример у виду процената или графикона.
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Кораци

1

Планирање
активности:
одређивање
циљне
групе, нивоа
компетенција,
планиране
обуке (циљеви,
садржај) итд.

2

Преглед и
опис Блумове
таксономије
(смишљање
примера за
различите
нивое).

3

Дефинисање
питања и
задатака.

4

Упознавање
са алатом
за процену
знања.
Истраживање
могућности
алата
(доступно на
сајту).

5

Регистрација
зарад
употребе
алата
(бесплатна
пробна
верзија).

Корисни савети
Када бирате елементе које ћете укључити у проверу знања,
не заборавите да их формулишете тако да буду јасни, тачни и
поуздани. Како бисте то постигли, избегавајте трик питања, забуне
и навођење на погрешан траг. Како би елементи за процену
били валидни, треба да буду у директној вези са циљевима обуке
и прилагођени нивоу знања заинтересованих страна. Како би
елементи били поуздани индикатор нивоа знања, могућност
нагађања мора бити сведена на минимум.
Приликом њиховог дефинисања, можете да пратите следећу
структуру: питање/квиз, више опција/могућих одговора, поени за
сваку ставку и повратне информације као смернице за полазника,
где год је то могуће.
Добро формулисани елементи за процену знања, као и пратећи
елементи треба да буду:
јасни;

концизни;

недвосмислени;

без жаргонских израза;

без покушаја да се провери знање из различитих области у
једном питању;
приближно исте дужине, што сажетији;
без кључних речи као вида помоћи;

без граматичких недоследности или наговештаја одговора.

6

Селекција
различитих
начина за
проверу
знања. Рад
на одабиру
одговарајућих
слика, видео
снимака итд.

7

Рад на
повратним
информацијама

Белешке и линк ка алату
Questionmark служи за
мерење нивоа знања,
вештина и ставова.
Омогућава креирање,
спровођење и анализу
тестова, квизова и упитника
пре почетка обуке, као и
процену потреба полазника
(између осталог).
Questionmark алат доступан
је у различитим верзијама,
али све имају сличне
функције и одређене
надоградње (Perception,
OnPremise, OnDemand). Овај
алат није бесплатан, али
доступна је персонализована
демо верзија и пробни
период од 30 дана. www.
questionmark.com Упутство
за инсталацију верзије
Perception 5.7: www.questionmark.com/ content/questionmark- perception-57-install-guide

Безбедност
и дигитални идентитет

Што је више могуће, умањите могућност нагађања (питања са да/
не одговорима увећавају могућност нагађања). Уколико је питање
на заокруживање, пожељно је да дате 4 могућа одговора.

Овај алат има бројне
безбедносне опције, па
можете безбедно да га
користите на послу или код
куће: www.questionmark.com/
es/content/a4-security

Пожељно је да нека друга особа прегледа тест због грешака у
куцању, граматике, прецизности, читљивости и јасноће.

Доступне су и препоруке за
безбедно коришћење алата:
www.questionmark.com/
content/perception-securityrecommendations.

Питања треба да буду усмерена на процену нивоа знања на
одређену тему, а не на познавање језичких правила.
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Креирање менталних
мапа за осмишљавање
садржаја обуке

Сажет опис
У склопу ове активности креираћете менталне
мапе. Циљ ове активности је да помогне
едукаторима одраслих да визуализују садржај
обуке, како би постигли жељене резултате.
Мапе могу да се деле са колегама, како би
и они креирали сличан садржај, у складу са
циљевима обуке.

Сегмент: Осмишљавање садржаја обуке
Временски оквир: 2 сесије приближно од по 1 сат
Ниво: Средњи
Алат: Мајндмајстер (Mindmeister)
Опрема: Рачунар или мобилни уређај, интернет

Шта ћете научити?

Предности
Креирањем менталне мапе олакшава се поступак
планирања садржаја обуке и омогућава се преглед
сваког елемента обуке.
Мапа доступна преко интернета омогућава брзо
прикупљање и организовање садржаја и размену
информација са различитим циљним групама.
Дигитална технологија знатно убрзава и олакшава
овај поступак, јер омогућава корисницима приступ
различитим функцијама, захваљујући којима могу да
сагледају ширу слику садржаја обуке коју едукатор
жели да развије.

Да креирате онлајн менталну мапу.
Да интегришете различите елементе
(линкове, текстуални садржај, документа,
слике) у менталну мапу.
Да размењујете податке са колегама.

Детаљан опис активности учења
Започните активност размишљањем о
конкретним циљевима обуке на које се треба
усмерити приликом креирања материјала за
обуку и потребно је идентификовати један или
максимално два исхода учења. Важно је имати
јасну слику о томе шта желите да постигнете
садржајем обуке.

Како би се метална мапа правилно визуелно
уредила, потребно је прикупити материјал
који ће олакшати изучавање сваке од ставки,
у виду линкова, слика, докумената итд.
У овом стадијуму врши се одабир
мултимедијалних елемената који ће бити
укључени у садржај обуке.

Следећа ставка у вези са исходима учења је
утврђивање шта све полазник конкретно треба
да зна по завршетку обуке и због чега му је то
знање уопште потребно.
Након тога, приступате платформи
Мајндмајстер (Mindmeister) и започињете
рад на менталној мапи. Кликом на опцију
New mind map отвара се могућност избора
визуелног окружења и уноси се назив основне
теме, која је у центру менталне мапе. Затим се
дефинишу кључне ставке у вези са темом које
би полазници требало да усвоје.

Потом се елементи из менталне мапе
премештају док се не утврди најприроднији
низ различитих ставки и предвиђених
сродних активности.
Када је рад на менталној мапи завршен,
кликом на дугме share у доњем левом
углу екрана отвара се поље за унос имејл
адреса колега са којима желите да поделите
менталну мапу.
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1

Кораци

Дефинисање
конкретних
исхода учења
и потреба
полазника.

2

Упознавање
са менталним
мапама, ИКТ
алатом и
различитим
функцијама.

3

Одабир
конкретне
теме обуке.

4

Прикупљање
материјала за
учење.

Корисни савети
Пре почетка активности потребно је проверити да ли сви
учесници имају имејл адресу, како би могли да се пријаве на
апликацији.

5

Креирање
менталне
мапе са
кључним
ставкама у
одговарајућем
редоследу.

6

Довршавање
менталне
мапе и
дељење са
колегама;
дискусија на
различите
теме.

Белешке и линк ка алату
Овај алат је бесплатан и
доступан је на адреси
www.mindmeister.com.

Потребно је нагласити едукаторима да буду што прецизнији и да
имају на уму крајњи резултат који желе да постигну.

Безбедност
и дигитални идентитет
Све менталне мапе
креиране уз помоћ овог
алата су скривене док
их корисник не објави
или подели са неким.
Потребно је подсетити
кориснике да наведу
ауторе и провере ауторска
права над садржајем који
су употребили у процесу
креирања обуке.
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Представљање
материјала за учење
у оквиру лекције у
дигиталном формату

Сажет опис
У овој активности описан је начин на који
се материјал за учење представља у оквиру
лекције, где су информације садржане у низу
HTML страница, а од полазника се обично тражи
да направи одређени избор у оквиру садржаја.

Сегмент: Развијање садржаја обуке
Временски оквир: 3 сесије од по 2 сата
Ниво: Захтеван
Алат: Мудл (Moodle)
Опрема: Рачунар или уређај осетљив на додир,
интернет

Шта ћете научити?

Предности
Платформа Мудл садржи модул за лекције (Lesson
Module), који се може прилагодити разноврсним
активностима, од којих не морају све да се оцењују.
Осим тога, постоје и бројне друге опције, као што је
самостално изучавање неке области, прилагођавање
различитим стиловима учења, укључујући играње
улога, симулације, вежбе доношења одлука,
интерактивне вежбе, различите активности за
обнављање градива итд. Све ове опције чине поступак
учења привлачнијим и занимљивијим.

Да поставите лекцију.
Да додате садржај лекцији.

Детаљан опис активности учења
Како бисте креирали лекцију, уђите на
свој курс на платформи и укључите опцију
уређивања (еdit). Затим, додајте активности
или ресурс на одговарајуће место.
У оквиру картице Аppearance, унесите назив
лекције и у падајућем менију подесите
максималан број „скокова“ или одговора.
Унесите онолико колико је потребно. Касније,
уколико будете желели, можете променити
овај број.
Унесите све преостале промене у
подешавањима и кликните на save and display.
Након тога, отвориће се страна са питањем
на чему желите да радите и опција за одабир
странице коју желите да креирате за почетак.
Када будете уређивали страницу, потребно је
да јој дате назив, који ће се видети на картици
за дату страницу.
Следећи је HTML едитор у коме можете да
форматирате слике или текст и убацујете
видео снимке или линкове ка другим
сајтовима.

Затим, именујте „скокове“, односно одговоре.
Ове секције можете да промените у HTML-у,
тако што ћете селектовати дату опцију из
падајућег менија, затим сачувати и поново
отворити секцију. HTML омогућава унос
слика, форматираног текста, линкова итд.
Када завршите с додавањем садржаја,
сачувајте страницу.
Након тога, отвориће се страна за
уређивање лекција где можете да додајете
садржај или питања.
Када завршите рад на страницама, вратите
се на врх стране за уређивање лекције и
измените странице. Код падајућег менија за
„скокове“, одаберите наслове страница на
које желите да се кликом на дугме „скаче“.
Уколико желите да завршите одређени
сегмент, одаберите опцију End of Lesson из
падајућег менија.
Када су сви „скокови“ подешени, лекција је
спремна.
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Кораци

1

Поделите
лекцију на
неколико
логичких
и једнаких
целина, од којих
свака може да
се заврши
питањем о
датој целини.

2

Осмислите
питања за
сваку од
целина.

3

Испланирајте
даљу путању
учења за тачне
и нетачне
одговоре.

4

Региструјте се
на Мудл облак
(MoodleCloud).

5

Наместите
одговарајућа
подешавања
лекције.

Корисни савети
Када креирате лекцију, пожељно је да наставни материјал
поделите на једнаке мање целине јер дугачак текст је теже
пратити.
Пожељно је постављати питања, како би се проверило да ли су
полазници разумели део лекције који прочитају. Водите рачуна да
питања не буду збуњујућа нити превише сложена.
Требало би назначити оквирно трајање сваке лекције, како би
полазници могли да се временски организују и процене могућности.

6

Додајте
садржај и
питања у
лекцију.

7

Како на
платформи
Мудл
наставници и
ученици имају
различите
налоге,
пожељно је да
прегледате како
лекција изгледа
из угла ученика.

Белешке и линк ка алату
Алат се нуди у пакетима по
различитим ценама, а
постоји и бесплатна верзија.
Да би едукатор добио
приступ бесплатној верзији
можда ће му бити неопходан
партнер за Мудл или
добављач интернет услуга
(ISP) који ће моћи да хостује
сајт платформе Мудл. Осим
тога, постоји могућност
креирања обуке
на Мудл облаку
(https://moodlecloud.com/),
У том случају, није потребна
инсталација или надоградња.

Безбедност
и дигитални идентитет

Да би се користио
Мудл облак (MoodleCloud),
потребно је да едукатори и
полазници отворе налоге на
њему.
Не постоје старосна
ограничења за полазнике,
али неопходно је да прихвате
дате услове коришћења.
За детаљније информације
прочитајте „Услове
коришћења“ (https://moodlecloud.com/app/terms).
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Вођење дигиталног
дневника о обуци

Сажет опис
Током ове активности, креираћемо онлајн
дневник (блог), уз помоћ алата Вордпрес.
Основни циљ је да обучимо едукаторе (а потом
и полазнике) да креирају, деле и коментаришу
садржај доступан на интернету и да их
охрабримо да воде онлајн дневник (блог) о
часовима, како би на тај начин стекли осећај да
су део једне (виртуелне) заједнице.

Сегмент: Спровођење обуке
Временски оквир: 3 сесије приближно од по 1 сат
Ниво: Средњи
Алат: Вордпрес (WordPress)
Опрема: Рачунар или мобилни уређај, интернет

Шта ћете научити?

Предности
Уз помоћ блога, подстиче се дијалог и сарадња
(заједничко учење) у склопу обуке. Креирање
и вођење блога подстиче сталну комуникацију
између полазника, а тиме и осећај припадања
виртуелној заједници коју чине сви полазници из
једне групе.
Стратегија интеракције између полазника и
размене информација, мишљења и закључака у
склопу ове активности може да се користи тако што
ће полазници једни друге да информишу о току
учења и рада на одређену тему.

Да креирате и организујете простор за
дељење различитог садржаја на интернету.
Да креирате мултимедијални садржај са
хиперлинковима.
Да креирате дигитални дневник.

Детаљан опис активности учења
Започните активност дискусијом са
едукаторима (или полазницима) о
информативним и интерактивним
карактеристикама интернета, уз разговор
о томе како се одвија процес креирања и
дељења садржаја у онлајн окружењу.
Искористите прилику да наведете примере
блогова и анализирате њихове теме, структуру
и изглед, као и могуће видове интеракције са
читаоцима.
Потом можете да затражите од полазника да
предложе наслове блогова и провере да ли
већ постоје други блогови са истим насловом.
Да бисте креирали онлајн простор за дељење
садржаја, потребно је да се региструјете и
креирате блог адресу у следећем формату:
blogname.wordpress.com.

Након регистрације можете да одаберете
изглед и структуру блога. Како бисте то
урадили потребно је да изаберете тему, што
радите кликом на мени Appearance или
Presentation у оквиру картице Themes.
Затим је потребно да све учеснике позовете
да се прикључе заједничком блогу. Потребно
је да се и ту региструју и дају свој допринос.
Када се дефинише изглед и структура
странице, следећи корак је да се напише и
објави први блог чланак и да се охрабре
сви учесници да учине исто то. На пример,
за почетак могу да се представе осталим
учесницима.
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1

Одређивање
теме коју ћете
обрађивати.

3

Регистрација
на апликацији
и почетак
рада на блогу.

4

Подешавање
основног
изгледа
избором
теме.

Корисни савети
Пре почетка активности проверите да ли свако од учесника има
имејл адресу уз помоћ које ће се регистровати на платформи.
Постављање одређених питања може да буде окидач нових
идеја и да пробуди интересовање за истраживање ресурса које
овај софтвер нуди. На пример: како се пише у оваквом онлајн
окружењу; који ресурси могу да се користе у блогу; да ли читаоци
треба да имају могућност коментарисања текста итд.
На интернету постоји неколико видео упутстава о томе како се
креира блог уз помоћ Вордпреса. Можете да прикажете нека од
њих, уколико вам се то чини занимљивим и корисним.
Подстакните учеснике да користе могућност хиперлинкова
и обогате садржај сликама и везама ка другим блоговима и
сајтовима на исту тему.
Навешћемо још неке бесплатне алате који се могу користити у
исте сврхе:
Blogger: http://blogger.com;
Weebly: http://weebly.com;
Wix: http://wix.com.

5

Дефинисање
статичких
страна и
основне
навигације.

Кораци

Упознавање
са креирањем
блогова на
платформи
Вордпрес.

2

6

Креирање
статичких
страна и
успутна
провера
структуре.

7

Писање
првог
чланка на
блогу.

Белешке и линк ка алату
Овај алат је бесплатан и
доступан на адреси
http://wordpress.com

Безбедност
и дигитални идентитет

Уколико је потребно,
објасните како се уређује
профил на платформи и
где се налази политика
приватности за коришћење
услуге.
Приликом подешавања
блога, може се одабрати
опција да читаоци могу да
коментаришу чланак.
Имајте у виду да је
дозвољено користити
искључиво слике и други
садржај који није заштићен
ауторским правима, и то уз
навођење извора.
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Организовање
такмичења на часу

Сажет опис
У склопу ове активности научићете како се
организује такмичење у виду квиза између група
ученика уз помоћ алата Сократив (Socrative).

Сегмент: Процена успешности обуке
Временски оквир: 2 сесије, укупно 3 сата
Ниво: Захтеван
Алат: Сократив (Socrative)
Опрема: Десктоп или лаптоп рачунар; мобилни
уређај; пројектор; интернет.

Шта ћете научити?

Предности
Изузетно је важно имати увид у
напредак полазника. Ова активност
помаже у процени и праћењу напретка
у реалном времену. Уједно, из угла
полазника, ово је занимљив начин
учења.

Да креирате квиз за процену знања.
Да осмислите такмичење уз помоћ квиза.
Да анализирате резултате.
Да протумачите и евалуирате резултате.

Детаљан опис активности учења
У оквиру активности можете да креирате
квиз, организујете такмичење између група
полазника на часу, пратите одговоре у
реалном времену и добијете извештај о
резултатима на крају.
Најпре је потребно осмислити квиз, што
обухвата одабир теме, начина формулације
питања и садржаја питања и одговора. У овој
фази планирања потребно је и да дефинишете
циљне групе и број тимова полазника.
Треба и да се упознате са алатом Сократив,
који служи за креирање квизова и такмичења.
Можете да погледате онлајн упутство на сајту
алата или један од туторијала на Јујтјубу (нпр.
https://bit.ly/2tyZrjD, https://bit.ly/2hp7FKH).
Да бисте могли да користите алат, најпре треба
да креирате бесплатан налог за наставника
на адреси https://b.socrative.com/login/teacher/#register/info , а потом и да се улогујете.

Након тога можете да приступите креирању
квиза. Одаберите опцију quizzes у горњем
менију, па затим кликните на дугме add quiz
и опцију Create New. Даље пратите упутства
за додавање питања. Одаберите тип сваког
питања (на заокруживање, тачно/нетачно
или са пољем за слободан унос одговора) и
унесите текст питања. На крају кликните на
save and exit.
По повратку на главни мени, одаберите опцију
launch и активирајте дугме space race.
Селектујте квиз који сте управо креирали и
подесите број тимова, редослед питања итд.
Затим покрените такмичење, поделите
јединствени код преко кога полазници могу
да се прикључе на адреси https://b.socrative.
com/login/student/ да би могли да одговарају
на питања.
Да бисте окончали такмичење када сви
учесници заврше, кликните на finish, а потом
кликом на view chart приказују се резултати.
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Кораци

1

Испланирајте
активност
тако што ћете
осмислити
квиз и циљне
групе.

2

Упознајте
се са
алатом.

3

Бесплатно се
региструјте
као наставник
на адреси
(https:// b.socrative.com/
login/teacher/),
уколико већ
нисте.

4

Улогујте се и
креирајте
квиз.

Корисни савети
Ова активност састоји се од две засебне фазе: креирање квиза и
спровођење такмичења уживо у учионици.
Корисно је да наставници креирају библиотеку квизова које могу
касније да користе по потреби.
Да бисте се упознали са начином праћења напретка у реалном
времену, пре него што позовете полазнике да учествују у квизу,
пожељно је да покренете квиз и симулирате прикључивање два
„пробна ученика“ (https://b.socrative.com/login/student/), који ће
приступити са других уређаја.

5

Покрените
такмичење
одабиром и
подешавањем
квиза.

6

Затражите од
учесника да
се прикључе
квизу и
одговарају
на питања.
Прегледајте
резултате.

Белешке и линк ка алату
Алат је доступан на адреси
https://www.socrative.com/.
За наставнике постоје два
типа лиценце: бесплатна (са
ограниченим функцијама)
и професионална (са свим
функцијама).
За ученике алат је увек
бесплатан.

Безбедност
и дигитални идентитет
Да би користили Сократив,
наставници морају да се
региструју или повежу преко
свог имејл налога на Гуглу.
Ученици могу да приступе
сервису уколико имају
барем 13 година, а
млађима је потребна
сагласност наставника
или законског старатеља
у складу са Законом о
заштити приватности деце
на интернету: (https://www.
masteryconnect.com/socrative/
COPPA-policy.html).
За детаљније информације
прочитајте „Услове
коришћења“ (https://www.
socrative.com/terms.html).
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Доступни онлајн
алати који се користе
за активности у
склопу обуке

Ово поглавље садржи детаљан опис доступних онлајн алата који се користе за
активности у склопу обуке, које смо представили у претходном поглављу. Након
кратког описа алата, наведен је андрагошки потенцијал, начин приступа, захтеви за
употребу алата и подаци о безбедности и приватности на које треба обратити пажњу.
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Пројекат Либре
Опис
ProjectLibre је бесплатан софтвер отвореног кода који служи за управљање пројектима и
представља потпуну замену за Мајкрософтов алат за управљање пројектима (Microsoft Project).
Карактеристике:
•
•
•
•
•
•

компатибилност са Мајкрософтовим алатом,
гантограми,
мрежни дијаграми,
графикони структуре рада/расподеле ресурса (WBS/RBS графикони),
метод остварене вредности,
хистограми ресурса.

Сегмент:
Планирање и координација обуке
Андрагошки потенцијал
Овај алат нема толико андрагошког потенцијала, колико има везе са организацијом рада,
јер едукаторима омогућава да испланирају све аспекте обуке, укључујући и употребу других
алата који имају андрагошки потенцијал.
Андрагошки потенцијал овог алата, међутим, крије се у могућностима алата које едукатори
могу да користе и ван посла приликом планирања и координације друге врсте догађаја.
Предуслови за употребу
Алат се дистрибуира под отвореном лиценцом за јавну употребу (CPAL). Више информација
о алату доступно је на адреси https://www.projectlibre.com/. Да би се програм инсталирао,
потребно је унети имејл адресу.
Начин приступа
Ово је бесплатан софтвер отвореног кода, који служи за управљање пројектима и
дистрибуира се под отвореном лиценцом за јавну употребу (CPAL). Може да се инсталира на
оперативним системима Линукс (Linux), Виндоус (Windows) и ОС (OS).
Алат је преведен на следеће језике: арапски, кинески (упрошћени), чешки, холандски,
енглески, француски, фински, галицијски, немачки, хинди, италијански, јапански, корејски,
персијски, португалски, словачки, шпански, шведски, руски и украјински.
Документација алата доступна је пријављивањем на сајт.
Безбедност и приватност
Нису забележени никакви проблеми у вези са безбедношћу алата. Како се програм
инсталира на рачунар, не постоје проблеми у вези са дигиталним идентитетом.

Алат је доступан на адреси http://www.projectlibre.com
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Знак питања
Опис
Ово је алат за мерење нивоа знања, вештина и ставова. Омогућава креирање, спровођење
и анализу тестова, квизова и упитника пре почетка обуке, као и процену потреба полазника
(између осталог).
Сегмент:
Процена потреба.
Андрагошки потенцијал
Уз помоћ овог алата можете да креирате и спроводите активности за процену успеха обуке,
стечених знања и вештина и усклађености са прописима, као и да прикупљате извештаје
о томе. Овај алат нуди могућност процене знања пре и после обуке, креирања пробних
тестова или тестова за одређивање нивоа знања, евалуације успешности обуке и процене
потреба полазника.
Предуслови за употребу
Препоручени хардвер за употребу алата зависи од окружења у коме намеравате да га
инсталирате. За детаљне информације о препорученом хардверу, погледајте водич за
инсталацију, доступан на сајту алата.
Начин приступа
Неопходна је претплата (софтвер није бесплатан). За пробну верзију (до 30 дана), потребна
је регистрација. Алат може да се користи на различитим уређајима, укључујући рачунаре,
паметне телефоне, таблете и друге уређаје осетљиве на додир.
Безбедност и приватност
Безбедност и приватност приликом употребе алата су на високом нивоу. Преко софтвера
Perception QuestionMark Secure, који изгледа слично као претраживачи интернета, могу се
безбедно прегледати извештаји. Он гарантује безбедно спровођење тестирања и квизова
преко уређаја са оперативним системима Виндоус (Windows) или Мек (Mac) и на Епловом
ајпеду (Apple iPad). Алат има бројне безбедносне опције, па можете безбедно да га користите
на послу или код куће. Садржај и алгоритми бодовања су заштићени и смањена је могућност
варања, што осигурава валидност и поузданост квизова.

Алат је доступан на адреси https://www.questionmark.com/
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Mајндмајстер
Опис
Ово је онлајн алат за креирање менталних мапа. Омогућава визуелно представљање,
развијање и дељење идеја. Може да се користи за прикупљање различитих идеја,
писање белешки, планирање пројеката и управљање разним догађајима. За што боље
представљање одређене идеје, менталне мапе се могу употпунити спољним елементима
(попут слика, линкова, видео снимака итд.).
Овај алат је доступан преко интернета и може да га користи једна или више особа.
Сегмент:
Осмишљавање садржаја обуке.
Андрагошки потенцијал
Овај алат едукатори одраслих могу да користе приликом планирања процеса учења у виду
лекција, курсева и различитих активности. Омогућава визуелно представљање различитих
корака полазницима или другим едукаторима одраслих и укључивање целокупног
материјала који ће се користити током овог процеса.
Предуслови за употребу
Овај алат доступан је на интернету и ради на свим стандардним претраживачима, као и
на Хромбуку (Chromebooks) и уређајима са оперативним системима Иос (iOS) и Андроид
(Android).
Да бисте и користили алат, неопходно је да се региструјете уношењем имејл адресе и шифре.
Начин приступа
Овај алат је бесплатан. Да бисте приступили основним функцијама алата, потребно је да се
региструјете. Напредне функције се наплаћују. Треба истаћи да је могуће платити „пакет за
образовање“.
Безбедност и приватност
Сав садржај и унете информације скривене су док корисник не одлучи да их објави.
Корисник може да бира на који начин ће да објави менталну мапу и са киме ће да подели
информације.
Додатне информације о политици безбедности доступне су на:
https://www.mindmeister.com/content/ security.

Алат је доступан на адреси https://www.mindmeister.com
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Мудл
Опис
Платформа Мудл (Moodle) пружа могућност организовања и представљања наставног
материјала преко интернета (www.moodle.com). Овај софтвер за управљање обуком,
заснован на андрагошким принципима, је бесплатан и отвореног кода. Увелико се користи
код комбиноване наставе, наставе на даљину и код приступа изокренуте учионице (flipped
classroom). Назив алата (Moodle) означава модуларно објектно-оријентисано динамичко
образовно окружење (modular object-oriented dynamic learning environment). Овај софтвер
омогућава проширење и прилагођавање окружења за учење и користи се на многим
универзитетима. Преко њега едукатори могу да деле материјале за учење, спроводе
наставни план и врше процене напретка полазника.
Сегмент:
Развијање садржаја обуке.
Андрагошки потенцијал
Сврха платформе је обезбеђивање флексибилног и моћног алата за едукаторе, који могу да
употребљавају за подстицање заједничког учења и унапређење исхода образовања. Постоје
бројне опције које могу да едукаторима олакшају свакодневни рад, што им даје више
времена за осмишљавање занимљивих курсева и активности за полазнике.
Предуслови за употребу
Мудл облак (MoodleCloud) доступан је на интернету и бесплатан је за групу која има до
50 чланова који учествују у обуци. Цене већих пакета крећу од 80 аустралијских долара
годишње па навише. За регистрацију је потребан интернет претраживач који подржава
HTML-5, и уређај повезан на интернет (десктоп или лаптоп рачунар, хромбук (Chromebook),
мобилни уређај или таблет).
Овај софтвер је бесплатан и отвореног кода. За инсталацију софтвера на сопствени сервер
потребан је веб сервер са PHP-ом и базом података. Пакет за инсталацију може да се
преузме са Mудл секције Гит репозиторијума (Moodle via Git).
Постоји и могућност испробавања алата на личном рачунару уз инсталацију пакета који
садржи и други софтвер неопходан за функционисање алата (Apache, MySQL и PHP).
Начин приступа
Потребно је креирање налога како на Мудл облаку, тако и код стандардне верзије алата.
Преко налога едукатор може да региструје све полазнике обуке, у случају да она није
отворена. У супротном, за упис на обуку потребни су подаци за пријаву и назив или адреса
обуке. Поред верзије на вебу, постоје и мобилне апликације за Андроид (Android), Хромов
(Chrome) оперативни систем и Иос (iOS).
Безбедност и приватност
Компанија Мудл уважава права приватности и заштите података корисника. Послује у складу
са Општом уредбом Европске уније о заштити података (GDPR). У Политици приватности
наведен је начин прикупљања, употребе и откривања података корисника. За више
информација посетите: https://moodle.org/mod/page/view.php?id=8148

Алат је доступан на адреси https://moodle.org
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Вордпрес
Опис
Вордпрес (WordPress) је алат доступан на интернету преко кога је могуће креирати и
управљати блог чланцима. Он, попут сајта, омогућава креирање и размену информација
преко интернета. Уз помоћ ове технологије, идеје и садржај могу се представити на
различите начине (путем текста, слика, звучних и видео снимака), а преко хиперлинкова
могу се повезивати са екстерним изворима.
Блогове може да креира и одржава појединац (лични блогови) или група људи укључених у
одређену област (заједнички блогови). Блогови су веома разноврсни и разликују се по сврси,
садржају и циљној публици. Углавном постоје две пратеће опције: могућност коментарисања
(која омогућава читаоцима да се укључе у тему о којој аутор дискутује) и опцију „трекбек“
(trackback), која омогућава повезивање са другим блоговима, што олакшава дељење и
размену информација.
Сегмент:
Спровођење обуке.
Андрагошки потенцијал
Блогови су веома заступљени као вид размене информација у дигиталном облику. Уз помоћ
њих могу се покрити разноврсне теме. Свако ко жели да дели идеје и информације са
другима, може на тај начин да креира садржај доступан преко интернета.
У конктексту образовања и обука, овај алат је користан за активности које укључују дијалог
и реципроцитет (сарадничко учење). Због тога може да се користи у андрагошке сврхе, за
промоцију и подстицање осећаја припадања виртуелној заједници едукатора.
Ово такође може бити и добар начин за представљање и дељење наставних активности и
урађених задатака међу учесницима у обуци.
Предуслови за употребу
Да бисте креирали и делили садржај преко Вордпреса као аутор, неопходно је да се
региструјете уношењем имејл адресе.
За преглед садржаја као читалац потребан је било какав уређај повезан на интернет
(рачунар, таблет или паметан телефон).
Начин приступа
Овај алат је бесплатан. Међутим, у зависности од врсте налога, активација одређених
функција се наплаћује. Доступна је и мобилна апликација у случају да желимо
флексибилнији приступ креирању и управљању садржајем.
Безбедност и приватност
Налог корисника може бити јаван или приватан. Важно је прочитати Политику приватности
и безбедности корисника Вордпреса. Уколико аутор дозволи, корисници могу да
коментаришу чланке.
Слике и други садржај могу се користити уколико нису заштићени ауторским правима и уз
навођење извора. Корисник у сваком тренутку може да избрише садржај објављен у виду блога.

Алат је доступан на адреси http://wordpress.org
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Сократив
Опис
Овај алат доприноси креирању забавне атмосфере на часу, којом се полазници подстичу на активност.
Омогућава наставницима да се тренутно повежу са ученицима током обуке и да представе активности
осмишљене унапред или на лицу места, зарад остварења тренутног увида у разумевање ученика.
Неке од доступних активности су:
•
•
•

•
•

креирање и уређивање личне библиотеке квизова, наменски осмишљених за ученике и
њихово чување на налогу за каснију употребу;
креирање виртуелних соба где се могу покренути активности за тренутно ангажовање
ученика, било да су на часу или уче преко интернета;
ангажовање ученика покретањем квиза, такмичења, давањем задатака које је потребно 		
урадити да би се довршио час или постављање кратких питања за тренутно добијање повратне
информације;
визуелизација разумевања полазника у реалном времену док се на екрану појављују
одговори полазника;
креирање групних и индивидуалних извештаја о напретку полазника, који се могу 		
једноставно преузети, послати преко имејла или пребацити на Гугл драјв (Google Drive).

Алат ради на десктоп и лаптоп рачунарима, таблетима и мобилним телефонима.
Сегмент:
Процена успешности обуке.
Андрагошки потенцијал
Алат пружа једноставан начин за креирање квизова и њихово коришћење на часу, са циљем
одређивања нивоа разумевања ученика у реалном времену. Алат едукаторима олакшава процес
креирања и употребе квизова. Уколико се користи на часу, омогућава правовремено прикупљање
података о напретку ученика, њихову анализу и давање повратне информације ученицима. Поред тога,
алат подстиче сарадњу и интеракцију између полазника, као и њихову заинтересованост и мотивацију.
Предуслови за употребу
Овај алат доступан је преко интернета на уређајима који користе оперативне системе Мек (Mac),
Виндоус (Windows) и Хром (Chrome). Све што је потребно је прегледач веба који подржава HTML-5
и уређај повезан на интернет (десктоп или лаптоп рачунар, Хромбук (Chromebook), мобилни уређај
или таблет). Додатне информације доступне су на адреси https://help.socrative.com/hc/en-us/articles/219985468-Socrative-Requirements.
Начин приступа
Tреба само да знају назив „собе“ којој желе да приступе. Поред верзије доступне преко интернета,
постоје и мобилне апликације за уређаје који користе оперативни систем Андроид (Android), Иос
(iOS) или Хром (Chrome).
Безбедност и приватност
Софтвер Сократив штити приватност корисника. У Политици приватности наведен је начин
прикупљања, употребе и дељења података корисника. Да би се регистровали, наставници треба
да унесу имејл адресу и шифру. Уколико желе, могу да унесу и додатне податке, укључујући име и
презиме, опис посла, који предмет предају и где раде. Полазници нису у обавези да се региструју.
(https://www.masteryconnect.com/socrative/privacy.html)

Алат је доступан на адреси https://www.socrative.com/
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08 Појмовник
На Електронској платформи за образовање одраслих у Европи (EPALE) доступан је
детаљан речник термина који се користи у образовању одраслих. Доступан је
на разним језицима на адреси https://ec.europa.eu/epale/en/glossary.
У овом поглављу размотрићемо одређене термине од посебног значаја за овај пројекат.
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Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих

Андрагогија
Андрагогија је термин који се односи на подучавање и едукацију одраслих ученика, као и
на изучавање ове области људске делатности. Обухвата учење у формалном, неформалном
и информалном контексту и усмерена је на анализу специфичних карактеристика одраслих
у различитим стадијумима развоја (од млађих одраслих до старијих) и у различитим
сегментима (лични, стручни и пословни).

Едукатор (одраслих)
Едукатор одраслих је свако лице које је укључено у подучавање и образовање одраслих.
Док се термин „наставник“ (или, конкретније, „професор“, „лектор“ и сл.) обично користи у
систему формалног образовања, термин „едукатор за одрасле“ је свеобухватнији.

Полазник (одрасла особа)
Термин „одрасли полазник“ односи се на сва лица која имају 16 или више година (иако је
доња граница од 16 година предмет дискусије) која учествују у било ком виду образовања
или обуке. У конкретним случајевима, могу се користити и други термини (ученик, студент,
практикант, аматер итд.).

Процена потреба
Уопштено, „процена потреба“ односи се на одређивање различитих потреба одраслих
ученика: потреба за стицањем одређених компетенција, прилагођавањем окружења за
учење, емоционалном или техничком подршком итд.

Отворени образовни ресурси - ООР (OER)
Библиотека отворених образовних ресурса (OER Commons) дефинише ООР (OER) као
„ресурсе за подучавање и учење који могу слободно да се користе, деле и допуњавају без
новчане накнаде и без обавезе тражења дозволе за употребу”. Затим, у средишту концепта
и употребе ових ресурса је друштвена и образовна филозофија која подстиче учешће,
заједничко креирање и дељење ресурса који унапређују ангажовање у учењу и подучавању,
чиме се осигурава одржив и инклузиван развој.

ИКТ за едукаторе одраслих 73

ПАРТНЕРИ НА ПРОЈЕКТУ:
Удружење за групне обуке: Training 2000 (координатор)
Ова организација послује у региону Марке (Marche) у Италији, где је укључена у образовање и обуке за
одрасле (партнерства за целоживотно учење, континуирано и трајно образовање), пружање консултантских
услуга и промоцију обука у оквиру компанија, обука за едукаторе и обука за наставнике у школама.
Спроводи обуке за одрасле из различитих области. Сајт: www.training2000.it
Институт за управљање знањем (IKM)
Институт је основан 1990. године у Белгији као непрофитна организација. Усмерен је на пружање
образовања за одрживу будућност (људи, планета, просперитет, мир и политика). То постиже захваљујући
иновативним видовима обуке, предавања и менторства младих и старијих одраслих, како уживо, тако
и преко интернета. Ради на обукама предавача, осмишљавању наставног програма и саветовању и
учествује у разним пројектима.
Институт за континуирано образовање Универзитета у Клајпеди
Институт за континуирано образовање је део Универзитета у Клајпеди (Литванија). Организује разноврсне
активности за целоживотно образовање лица из различитих професионалних и друштвених група. Поред
бројних курсева за стручно усавршавање и других програма на којима се не стиче диплома, институт пружа
и могућност основних и мастер студија из области андрагогије (образовања одраслих). Сајт: www.ku.lt/tsi
Удружење Европски институт за развојне студије (DOCUMENTA)
Ово је непрофитна организација из Шпаније која ради у области „примењених друштвених истраживања“
још од 1996. године. Главни циљ организације је увођење модела одрживог локалног развоја у
географском подручју у коме је активна. Сајт: www.documenta.es
Институт за образовање Универзитета у Лисабону (IE-ULisboa)
Ово је један од 18 факултета Универзитета у Лисабону (Португал). Бави се истраживањем у области
образовања и техника подучавања и ради у служби заједнице. Основне активности Института обухватају
фундаментална и примењена истраживања у кључним сегментима образовања и обука, с посебним
акцентом на историјски и психолошки аспект образовања, образовне политике, администрацију и
евалуацију, образовање одраслих и усавршавање едукатора, ИКТ у служби образовања и образовање у
области природних наука и математике. Сајт: www.ie.ulisboa.pt
Универзитет примењених наука и уметности у jужној Швајцарској (SUPSI)
Ово је један од девет признатих универзитета у Швајцарској Конфедерацији. Основан је 1997. године. Нуди
преко 30 диплома основних и мастер студија, на којима се стиче првокласно образовање, уз прожимање
класичне научно-теоретске обуке и професионалне оријентације. Пуно пажње посвећује се истраживањима
у кључним областима у оквиру пројеката добијених на конкурсима, који се остварују у сарадњи са великим
европским и националним агенцијама, или по налогу надлежних организација и институција. Сајт: www.supsi.ch

РЕЧ ЗАХВАЛНОСТИ
Посебно се захваљујемо свим едукаторима одраслих из држава чланица конзорцијума који су одговорили
на упитник на основу кога је спроведена анализа. Њихов драгоцени допринос омогућио је разраду теме
коју овде представљамо. Желимо да се захвалимо и свим учесницима пробне обуке, одржане у Фаноу у
Италији, на значајном доприносу унапређењу активности за едукаторе одраслих уз помоћ технологија.
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