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ДРАГЕ ЕПАЛЕ КОЛЕГЕ

Доста тога смо научили из кризе проузроковане Ковидом-19. Били смо приморани да променимо
своје старе навике. Схватили смо да нас чекају многе занимљиве ствари, али и да су неједнакости
у одређеним областима постале још израженије због новонастале кризе.
Имајући то на уму, планирамо да се у 2021. години фокусирамо на три главне теме. На ове теме
ћемо се фокусирати током целе године, пратећи како се ситуација одвија и посвећујући се свакој
од њих у одговарајуће време:
1) Животне и радне вештине за оснаживање одраслих да уче и учествују у друштву
2) Дигитална транзиција и могућности мешовитог учења
3) Инклузивне друштвене промене у циљу остваривања одрживости и правичности
Док ове теме представљају фокус нашег рада, позивамо све да негују општи приступ заснован на
перспективама демократије и слободног приступа, што ће бити заједничка карактеристика нашег
рада током ове године.
Уколико вас неке од ових тема интересују и сматрате да имате шта да кажете о њима, позивамо
вас да и сами напишете блог чланак или вест, односно да предложите догађај или поделите ресурс!
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ИЗАЗОВИ И ПРЕДНОСТИ ДИГИТАЛНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Altheo VALENTINI.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/challenge-and-opportunities-digital-transition-adult-education.

Погледајте Манифест на платформи All Digital, који садржи информације о томе на који начин
грађани Европе могу да континуирано усавршавају своје дигиталне компетенције.
Једна од основних потреба у сфери образовања одраслих у Европи је потреба за већим бројем обука
за унапређење дигиталних вештина, које би одговарале различитим циљним групама, при чему је,
такође, неопходно и брзо прилагођавање метода и садржаја тих обука, с обзиром на континуирани
процес дигитализације у сфери услуга за грађане, тржишта рада и слободних активности. У ери тзв.
„дигиталне трансформације“, постаје све јасније да је широк спектар дигиталних компетенција од
кључног значаја за лични, друштвени и професионални аспект живота сваког грађанина Европске
уније. Из угла политике, „е-укљученост“ није више само део планова за социоекономски развој у
земљама чланицама и њиховим регијама, већ се сматра стратешким елементом за постизање
конкретних циљева у различитим областима. На образовном и педагошком нивоу, Комисија увелико
мења циљеве програма и иницијатива Европске уније од развоја основних дигиталних вештина
ка усавршавању напредних дигиталних вештина, што је једна од приоритетних области у оквиру
предстојећег програма „Дигитална Европа 2021–2027”.
У таквим условима, иако постоје сјајне прилике за усавршавање, постоје и значајни ризици уколико
се не развију адекватне вештине. Због тога је неопходан доследнији приступ и усклађенији систем
организовања образовања и обука у области развоја дигиталних вештина на европском нивоу,
посебно када говоримо о најугроженијима, а то су милиони нискоквалификованих одраслих
грађана. Процењује се и да је за око 90% радних места потребан одређени ниво дигиталних
вештина, па је највећи ризик од неуспеха пројекта обука у сфери дигиталних вештина за грађане
Европе свих узраста у томе што би Европа могла да изгуби своју највећу конкурентску предност –
висококвалификовану радну снагу.
Ослањајући се на текуће анализе и процене активности које се организују у преко 25.000 центара
за развој дигиталних компетенција, паневропска невладина организација All Digital објавила је
Maнифест који садржи кључне принципе и препоруке у пет основних области о томе на који начин се
може извући максимум из таквих обука, које представљају значајан алат за постизање континуираног
развоја дигиталних компетенција грађана Европе.
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ИЗАЗОВИ И ПРЕДНОСТИ ДИГИТАЛНЕ ТРАНЗИЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

   Унапређење и проширење образовне понуде
•

Примена модуларног приступа креирању
дигиталног курикулума, како би се олакшало
прилагођавање метода и садржаја обука;

•

подстицање заједничког развоја курикулума и
курсева, уз учешће заинтересованих страна
из различитих сектора, како би се осигурало
брзо прилагођавање променљивим потребама
грађана и технологије и околностима;

•

обезбеђивање
квалификованог
наставног
кадра, способног да развија и усавршава
курсеве за самообуку, у циљу одабира
алата и метода који одговарају конкретним
околностима и могућностима одређене
институције.
Лакши приступ различитим путањама у
образовању и усавршавању

•

•

•

   

•

Обезбеђивање више опција за извођење
наставе (онлајн настава, настава лицем у
лице или комбинована настава), како би се
грађанима олакшао избор путање у образовању
и усавршавању и осигурао успешан завршетак
образовања, јер се на тај начин олакшава
приступ различитим образовним приликама и
постиже максималан учинак;
искоришћавање
предности
технолошких
иновација, како би се осигурао приступ свима,
у било које време и на било ком месту, без
обзира на то који се уређај или оперативни
систем користи, узимајући у обзир и
индивидуалне стилове учења, културне разлике,
друштвене норме итд.;
посебно обраћање пажње на групе које су
изложене ризику од искључивања, односно
на физичке, когнитивне, емоционалне и
културне препреке које лица изложена ризику
од искључивања, попут миграната, жена,
старијих лица, незапослених лица која се не
школују, нискоквалификованих лица, лица
са инвалидитетом, затвореника, припадника
LGBTQ+ популације и лица која живе у удаљеним
областима, треба да превазиђу.
Унапређење квалитета различитих
образовних путања
Ослањање на европске референтне оквире
(DigComp, DigCompEdu, e-CF итд.), који могу
да послуже као основа за развој програма за

стицање дигиталних вештина, али не ограничавају
експериментисање и иновације, када је то
потребно;
•

заснивање
начина
обуке
на
конкретним
циљевима образовања, односно на томе шта
ће полазник научити и моћи да уради (и на ком
нивоу) по завршетку обуке, како би се олакшало
проверавање
исхода
(укључујући
проверу
стечених знања и вештина и издавање потврда и
диплома о завршеној обуци), на националном и
европском нивоу;

•

ослањање на званичне алате за утврђивање
компетенција у Европској унији (Europass, ECVET,
ESCO), како би се олакшала мобилност грађана.

  
Допринос развоју хомогеног система за утврђивање
знања и вештина на европском нивоу
•

Усвајање и промоција Европског оквира дигиталних
компетенција (DigComp), како би се успоставио
европски систем за класификацију дигиталних
вештина и вредновање свих потврда и диплома;

•

подстицање
сједињавања
формалних
и
неформалних обука, тестирање и усклађивање
пракси за процену компетенција стечених на
различите начине и издавање потврда и диплома
о томе;

•

увођење нових механизама провере и потврђивања
компетенција,
заснованих
на
отвореним
дигиталним сертификатима OpenBadges, који се,
такође, ослањају на иновације које проистичу из
конкретније примене вештачке интелигенције.

   

Поступање у складу са принципима
одрживог развоја

•

Промоција
иницијатива
усмерених
на
охрабривање грађана да унапреде своје
дигиталне вештине, укључујући етику и одрживост,
преко курсева или отворених дигиталних ресурса;

•

вредновање
резултата
добијених
њиховим
дељењем са члановима групе и свима онима који
имају исте потребе и циљеве, што је више могуће;

•

истицање пракси дигиталних иновација које
одговарају изазовима друштва у садашњости
и блиској будућности, уз ослањање на друге
релевантне иницијативе, као што је Агенда 2030
Уједињених нација , покрет B-Corp и Европски
оквир за развој личних и друштвених компетенција
и вештина учења LifeComp.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА
Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Österreich.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/educational-institutions-digital-transformation.

Који је потенцијал тренутног развоја и које ће бити одлике успешних образовних институција у
будућности? Интервју са генералном директорком мреже образовних институција у Аустрији ARGE
Bildungshäuser Österreich.
Bildungshäuser im digitalen Wandel (Дигитална трансформација образовних институција) наслов
је дисертације Габи Филцмозер, генералне директорке мреже ARGE Bildungshäuser Österreich, коју је
недавно на немачком објавио издавач W. Bertelsmann Verlag. Искористили смо прилику да са ауторком
поразговарамо о утицају дигиталне трансформације и дешавања у вези са пандемијом на наставу и
учење и о томе шта ће карактерисати успешне образовне институције у будућности.
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ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЈА ОБРАЗОВНИХ ИНСТИТУЦИЈА

Луција Пар: Индивидуализовано учење се често
истиче као предност дигиталног образовања.
У упитнику у склопу Ваше дисертације,
стручњаци из сфере образовања истакли су и
да су потребе лица која се образују све више
индивидуализоване. Индивидуализација се данас
прожима кроз разне сегменте друштва, али у којој
мери је она повезана конкретно са дигиталном
наставом и учењем?
Габи
Филцмозер:
Уопштено
говорећи,
индивидуализација у образовању одраслих
није нова тема. Запослени и институције у
сфери образовања већ годинама покушавају
да се прилагоде индивидуалним потребама и
стиловима учења. Међутим, уз традиционални
вид образовања то уопште није лако и своди се
само на прилагођавање одређеној циљној групи.
Уз дигиталне технологије лакше је прилагодити
се индивидуалним потребама, а лицима која
се образују све је лакше да изразе своје жеље и
потребе и затраже да им се изађе у сусрет. Сада
ми стижу питања од полазника још пре самог
семинара о томе да ли ће се говорити о одређеној
теми или се јављају са предлозима у вези са
распоредом. У том смислу, индивидуализација
се највише огледа у планирању процеса учења и
наставе, без обзира на то да ли је она дигитална,
аналогна или комбинована.
Код дигиталног учења треба имати у виду да они
који уче најпре траже одговоре на интернету, па
тек уколико ту не нађу одговарајуће информације,
почињу да размишљају о обукама.
Како та чињеница утиче на процес креирања
курсева и обука?
Утврђивање индивидуалних потреба је први корак.
Он претходи самом процесу планирања, па
се курсеви и обуке развијају у складу са датим
потребама. Ово је сложенији и временски
захтевнији поступак од просте анализе потреба
циљне групе. Осим тога, циљана и самостална
потрага за одговорима или решењима доводи до
све бржег доношења одлука о учешћу у одређеним
образовним приликама. Због тога је планирање
отежано и захтева висок степен флексибилности
предавача и образовних институција. У томе видим
прилику за развој нових образовних концепата. На
пример, образовне прилике „на захтев“ (on demand) могле би да се прилагоде индивидуалним
потребама. Ту би фокус морао да буде на
области у којој је дата организација стручна и
има одговарајуће предаваче, као и висок степен
флексибилности у организацији запослених.

То подразумева постављање основе за брзо и
флексибилно креирање образовних понуда „од
нуле“. А шта можете да нам кажете о другој кључној
одлици дигиталних медија – умрежавању? Поступак
учења је, такође, на многе начине „умрежен“. Да ли
у томе видите потенцијал дигиталног образовања
или дигиталног учења?
Умрежено учење и дигитални медији су савршен
спој за индивидуално учење. У овом контексту, битан
је и концепт „заједнице за вежбање“. Ту се мисли
на то да друштвене мреже дају мноштво прилика
за учлањење у групе у оквиру којих се редовно
размењују информације и идеје на одређене теме.
Ту чланови могу да уче једни од других. Предност
ове опције огледа се у чињеници да она омогућава
међусобно повезивање оних који уче, као и контакт
са стручњацима из дате области, до којих би без
дигиталних медија било тешко доћи.
Дакле, веће могућности умрежавања преко
дигиталних медија могу да унапреде поступак
учења. Хајде да кажемо нешто и о дигиталним
учионицама, које омогућавају учење са било ког
места. Насупрот њима, имамо физичке образовне
центре, чије су основне предности често идеална
локација и чињеница да учеснике измештају из
свакодневног окружења. Није лако све то ускладити.
Како образовни центри треба да се односе према
овом питању?
Да, то заиста није лако ускладити, а пандемија
вируса корона је то додатно нагласила. Међутим,
све то можемо посматрати и као сјајну прилику.
Усмеравање на предности образовних центара,
с једне стране, и прилагођавање променама у
поступку учења код одраслих, с друге, представља
изазов. Потребно је све то ускладити на прави начин,
што захтева концептуалне и организационе промене
образовних центара и пуно експериментисања.
Сигурна сам да ће се много тога променити у тој
области у скоријој будућности, па ће на тржишту
бити нових образовних прилика и услуга.
Поменули сте дешавања у вези са пандемијом
вируса корона. Недавно је објављена брзинска
анкета о томе како је криза изазвана пандемијом
утицала на образовање одраслих у Аустрији. Да ли
резултати те анкете на прави начин осликавају и
ситуацију у образовним центрима?
Да, свакако. Наша годишња статистика показује
смањење у броју догађаја за 47% и броју учесника
за 61%. То је драстичан пад у поређењу са другим
удружењима за образовање одраслих, што нам
веома тешко пада. Само су догађаји у сфери
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стручног образовања били (а и даље су) изузети
из ограничења подстакнутих пандемијом, а
образовни центри су претежно усмерени на
опште образовање одраслих. Због тога су бројни
догађаји отказани, док су неки одложени или
пребачени у онлајн формат.
Постоје два општа фактора у погледу организације
и људских ресурса. Запослени у различитим
привредним секторима (нпр. угоститељству)
имали су (или још увек имају) скраћено радно
време или су на привременом одсуству. Мали
број људи је добио отказ. У административном
и образовном сектору обим посла је проширен
услед организационих и других промена.
Људи су почели у значајно већој мери да се
ослањају на дигиталне технологије, мада је тај
процес био донекле успорен на самом почетку.
Данас сви центри, у мањој или већој мери,
поседују одговарајућу техничку инфраструктуру,
па ће у будућности нудити и наставу преко
интернета. У неким центрима направљени су и
посебни студији за такву наставу. Запослени су
научили да користе дигиталне алате и унапредили
своју медијску писменост.
Пре него што пређемо на друге теме, споменула
бих још нешто у вези са пандемијом. Немачка
студија mmb Learning Delphi показала је да
су образовни центри који су се првенствено
фокусирали на догађаје уживо сада у много
неповољнијој економској ситуацији. Да ли су ту
више погођени образовни центри у односу на
остале видове образовања? Осим ограничења у
погледу наставе, за такве центре често су веома
значајне и пратеће угоститељске услуге, које су
сада онемогућене.
Економски пад у јеку пандемије био је веома
изражен. Ноћења су смањена за 60%. Образовни
центри без подршке богатих финансијера дошли
су до ивице опстанка. Сви образовни центри који
се не финансирају из јавних средстава (попут
покрајинских образовних центара) могли су да
се пријаве за скраћени рад или су подржани
кроз различите програме помоћи (помоћ
за непрофитне организације, надокнада за
изгубљени приход, грантови за фиксни трошак
итд.). Одређени образовни центри су каткад
имали и функцију карантина.
Пандемија је истовремено ослободила и
огроман креативни потенцијал. Образовни центри
посветили су се развоју и примени нових услуга
и опција. Поред појачаног прелаза на дигиталне
технологије, ојачани су и међународни уговори и

мреже. То би могло да има позитиван утицај и на
учешће у Еразмус+ пројектима. Одређени образовни
центри нуде своје просторије и инфраструктуру
појединцима на коришћење, нпр. за рад или учење
на даљину.
Осим тога, организатори и учесници различитих
догађаја почели су више да цене дешавања уживо.
Већ видимо да су се људи донекле уморили од
онлајн формата и да ученици желе да се врате у
своје школе. Чак и уколико онлајн семинари наставе
да се циљано користе, образовање уживо остаће
веома значајно. Образовни центри ће сада боље
искористити његове предности.
Хајде онда да се окренемо будућности. Шта ће бити
одлика успешних образовних центара у контексту
дигиталне трансформације?
Постоје бројни могући приступи. У погледу форме,
уверена сам да ће хибридни догађаји добити на
значају и да ће се комбиновањем онлајн активности
и активности уживо проширити циљне групе и
домет образовних прилика. Истовремено, уже
специјализовање за конкретне теме биће неопходно,
како би се остварио бољи положај на дигиталном
тржишту. У погледу организације, биће неопходни
различити просторни концепти, како би се што
боље изашло у сусрет индивидуалним потребама
ученика. Предуслов за примену таквих приступа биће
интензивније прилагођавање различитим стиловима
учења, уместо циљевима образовања.
Ауторка оригиналног чланка на немачком: Луција
Пар /CONEDU Уредници оригиналног чланка на
немачком: Џенифер Фридл и Вилфред Фрај
/CONEDU насловна фотографија: CC BY-SA 3.0, Б.
Зоне, преко Викимедија комонс
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Nils-Eyk Zimmermann.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/expanding-pedagogy-digital.

Не треба занемарити утицај тренутног развоја европске политике у области дигиталне
трансформације. Закон о дигиталним услугама и Закон о дигиталним тржиштима дефинисаће
на који начин ће платформе моћи да функционишу убудуће и у ком смеру ће се кретати даљи
развој дигиталног капитализма. Акциони план за развој циркуларне економије подразумева право
на поправку. Имајући у виду смер развоја и примене правила за вештачку интелигенцију , јавља се
тржиште за иновације засноване на демократским принципима, које имају у виду осетљивост података.
Такав однос према вештачкој интелигенцији развија се у Европи, под утицајем Америке. Начин на који
ће се у Европи дефинисати и применити иницијатива за Интернет нове генерације одредиће колико
ће интернет и јединствено дигитално тржиште бити слободни, децентрализовани, компетитивни и
приступачни у Европи, па и шире.
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Ови
примери
показују
да
је
бављење
дигитализацијом много комплексније питање од
теме медијске писмености. Акценат је на активном
учешћу у процесу дигиталне трансформације и
одређивању њеног домета.
Многи људи, а међу њима има и едукатора, кажу
да је то питање превише сложено и уско везано
за технологију или економију. Међутим, шта ако
нам је фокус погрешан? На пример, јасно
нам је да аутомобилске компаније не смеју да
инсталирају лажан софтвер, иако не знамо на
ком програмском језику је он написан. Да ли би
нам то уопште помогло да сагледамо последице
скандала са лажним емисијама штетних гасова
код дизел мотора?

У оквиру пројекта DIGIT-AL, дошли смо до закључка
да је потребно донекле раздвојити неколико
приступа дигитализацији:
•

учење ради дигитализације: подразумева
заједничко дефинисање смера дигиталне
трансформације друштва;

•

учење о дигитализацији: обухвата анализу
утицаја дигитализације на културу, економију и
друштво уопште;

•

учење уз помоћ продуката дигитализације:
подразумева прелаз на дигитално окружење за
учење, дигиталне алате и сервисе.
Образовање одраслих у оквиру холистичког
простора за учење

О дигитализацији: услови, претпоставке и
последице
Имајући у виду претходно наведено, образовање
одраслих може да обухвати економски, друштвени
и културни аспект технолошког развоја, као
и услове, претпоставке и утицај развоја политика
у овој области, у склопу наставе о дигитализацији.
Како одређени концепти у домену дигитализације
функционишу и која им је улога? Какве све
могућности постоје? Које су предности сваке од тих
могућности?

Одрасли на различите начине и у различитим
контекстима учествују у економским, друштвеним
и културним активностима у дигиталном облику.
Могу имати различите друштвене улоге: дигиталне
муштерије,
дигитални
активисти,
дигитални
запослени, дигитални грађани или ученици.
Уколико дигиталне компетенције сматрамо једним
од кључних компетенција, неопходно је узети у
обзир постојеће компетенције лица која учествују у
обукама, приликом даљег образовања одраслих.
Можда није лоше преиспитати неке основне
претпоставке, посебно када се ради о старијим
лицима. Подаци из најновијег PISA истраживања
о читању у XXI веку показали су да дигитална
писменост није одлика само млађих људи.
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Неколико идеја о проширивању педагогије на свет
дигиталне технологије
Током претходних деценија, увидели смо значај
дигиталних компетенција и улоге медија у
образовању, што је истакнуто у оквиру пројекта
DigComp. Данас, у време када је дигитална
трансформација убрзана, време је да о томе
додатно размислимо.
Платформизација
Развој дигиталних инфраструктура променио је
систем организације посла и услуга, као и сам
начин употребе датих инфраструктура. Због тога,
систематично и критичко разумевање платформи,
значаја платформи и процеса „платформизације“
може да помогне лицима која се образују током
целог живота у њиховим одлукама.
Датафикација
Мерење протока података и праћење података
имају све значајнију улогу у свим сегментима
живота, почевши од појединаца у сопственом
дому, на послу или у јавности. Може се говорити
о дигиталним способностима у смислу вештина
представљања и одржавања слике о себи у
дигиталном простору.

представити и друга права, која се тичу нпр.
инклузивности,
спречавања
дискриминације,
одсуства ограничења, надгледања, права приступа,
слободе говора, аутономности, интегритета (услуга
и уређаја), власништва (не мисли се само на
ауторска права, већ и на индивидуална власничка
права над подацима) или права корисника.
Економија података и познавање културе
на мрежи
У склопу регулације платформи води се дебата о
конкуренцији и прописима у области технолошког
развоја, с циљем утврђивања друштвено пожељних
облика дигиталне економије и начина на који
интернет у будућности треба да се структурира и
развија (знање о економији података). То, такође,
подразумева способност заједничког стварања
културе на мрежи, јер су ова питања друштвени и
културни конструкт.
Глобалне компетенције
Глобална међусобна повезаност има кључну улогу
у дигитализацији и обрнуто. Утиче на сировине,
вредносне ланце, енергетске потребе, приступ и
„колонијализам података“.

Разумевање техничких концепата
Како би се све то постигло, разумевање вештачке
интелигенције и способност управљања подацима
имају велики значај.
Дигитална права као проширење права у
физичком свету
Каква су моја права у онлајн окружењу? Постоје
бројне дискусије о правним питањима, као и
настојања да основна права и демократски
принципи обухвате и дигитални простор (и да
се ту доследно примењују). Битно је радити на
образовању у овој области, како би се проширило
разумевање релевантних права у дигиталном
контексту, где су она углавном ограничена на
безбедност или приватност. Потребно је јасније

Више информација о дигиталној трансформацији
и образовању за одрасле активне грађане:
•

сви материјали: https://dttools.eu

•

Дигитализација у дигиталном алату Competendo и апликација
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Карин Николај (Karine Nicolay)
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-andreas-schleicher-and-right-balance-between-modernisation-and-disruption.

Ово су тешка времена за образовање. Вратимо се у мислима на март 2020. године, када
је 1,5 милијарди ученика широм света изненада било спречено да иде у школу. Многи су
се окренули учењу на даљину, али то није могло да надокнади социјалну функцију школе.
Социјална добробит ученика и студената нагло је опала, а нарочито су биле погођене рањиве
групе. Наставници су могли да одговоре на неке од ових потреба, али су и сами морали
да пуно тога науче. Уосталом, више није било довољно бити добар наставник. Морали сте
постати и веома добар тренер, добар ментор, а такође разумети како различити ученици
уче на различитим местима и у различитим ситуацијама. Истовремено је изненада изашло
на видело мноштво заиста занимљивих иновација и то не само на технолошком плану.
Видели смо много друштвених иновација, које су на потпуно нов начин реорганизовале
људе, простор, време и технологију. Да ли ће ова криза учинити да будемо бољи или гори за
20 година? Ово питање поставили смо Андреасу Шлајхеру (Andreas Schleicher), директору
за образовање и вештине у OECD-у, који је недавно представио 4 сценарија за будућност
школовања.
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Да ли ће по вашем мишљењу пандемија и пратећа
криза имати добре или лоше последице по нас за
20 година?
То је заиста тешко рећи. Ових дана је пандемија
свима на уму. Али оно што нас је пандемија највише
научила је да ће нас будућност увек изненађивати.
Климатске промене ће нас вероватно додатно
погодити и заправо су прилично предвидљиве. Кад
отворите прозор, видите да долазе. Размислите о
вештачкој интелигенцији. Она ће имати огроман
утицај на начин на који живимо, на који се дружимо,
на који управљамо својим образовним системима.
Како још будућност може да нас изненади?
Замислите економске шокове, компромитовање
поверљивих података, природне катастрофе,
сајбер ратове, прекиде енергије... да набројимо
само неке. Мислим да заиста нико нема јасну
представу како ће нас ово обликовати и утицати на
нас. Много је различитих трендова на које морамо да
обратимо пажњу. Заправо, моја колегиница Трејси
Бурнс (Tracey Burns) их је анализирала и невероватно
је колико има важних трендова када размишљамо о
будућности образовања.

Али многе од ових тема већ су део школског
програма у већини земаља?
То сигурно важи за климатске промене. Око 90%
школа каже да се на неки начин баве тиме. Наше
ПИСА (PISA) истраживање нам такође показује
да млади сматрају да су им ова питања битна.
Две трећине младих каже да покушава да смањи
потрошњу енергије и да буде информисана.
Половина њих каже да производе бира из етичких
или еколошких разлога, чак и ако су нешто скупљи.
Дакле, постоји много младих људи који желе да утичу
на то. Чак 80% свих ученика сматра да је „брига о
глобалној животној средини“ заиста важна. Међутим,
на питање да ли осећају да могу нешто да предузму,
већина младих људи осећа недостатак овлашћења.
У школи разговарају о овој теми, желе да имају
утицај, али наши образовни системи не остављају

простор за перцепцију да млади људи у ствари могу
имати утицај, или да ће њихово понашање утицати
на нешто што се дешава на неком другом месту
или другим људима. Морамо радити на томе да
наши образовни системи постану флексибилнији.
OECD је такође проучавао да ли су и сами млади
људи флексибилни?
Наравно, и видели смо да у неким врло успешним
образовним системима у погледу резултата ПИСА
тестирања из математике и науке - попут нпр. у
Вијетнаму или у Макауу - имају још много да уче када
је реч о капацитету или спремности младих да буду
отворени за будућност, прихвате новине, погледају
иза иза угла и тако даље. Отвореност за промене,
флексибилност, не долази као нуспроизвод
математике и науке по себи. То нас је подстакло да
детаљније размотримо могуће сценарије будућег
образовања.
Први сценарио је „статус кво“. Како бисте описали
овај сценарио и колика је вероватноћа да буде
сценарио будућности?
Статус кво је тетурање упркос свим поремећајима
који се дешавају око нас. Предавачи ће предавати,
ученици ће учити. Учешће у формалном образовању
наставља да се повећава. Међународна сарадња и
технолошки напредак подстаћи ће индивидуалније
учење, али структуре и процеси школовања остају
исти. Није толико чудно што статус кво има много
присталица. Кад боље размислите, сви подржавају
образовне промене, осим за своју децу. Чак и они
који промовишу реформе често се предомисле
кад схвате шта та промена значи за њих лично.
Такође, креаторима политика је заиста тешко.
Ако желите нешто да промените, морате сада да
платите ту промену. Промене су веома видљиве, али
није сасвим јасно какви ће бити резултати. Трошкови
и користи су врло неизвесни. Ако погледате наше
образовне системе, видите да су веома сложени.
Постоји много гласова, много заинтересованих
страна, много слојева. Дакле, променити нешто
заиста је тешко. Као креатор политике, лако можете
изгубити изборе уколико нешто не испадне добро.
Зато што је потребно много времена да идеје
резултирају бољим исходима. Такође, немамо
снажан екосистем који подржава образовање.
Немамо неку врсту „образовне индустрије“, као
што постоји у здравственом сектору, а истраживања
су често одвојена од стварних потреба у стварним
учионицама. Наставници и образовни системи су
мање-више остављени сами себи. То је стварност,
у томе је потешкоћа.
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Свет се непрестано мења. Наша стварност се
брзо променила, да ли су је образовни системи
пратили у томе?
Не толико. Само погледајте начин на који се
бавимо информацијама. Наше последње ПИСА
истраживање показало је да само 1 од укупно
10 деце узраста од 15 година може поуздано да
разликује чињеницу од мишљења или коментара
када се контекст закомпликује. И то се дешава
у свету у коме је сналажење у двосмислености
толико важно. Технологија нас све повезује, али нас
истовремено и спаја са људима који мисле попут
нас, који личе на нас, који раде исте послове попут
нас, итд. Младима је теже да разаберу чињенице од
фикције, јер заправо живе у поларизованом друштву
и нису упућени у супротстављене аргументе.
Дакле, стварност се мења и статус кво у нашем
образовном систему оставиће их са великим
знаком питања. Због тога се може десити други
сценарио. У овом сценарију, наши традиционални
школски системи ће једног дана пући под притиском
великих убрзања и образовање ће бити препуштено
спољним извођачима. Само друштво постаје
директније укључено у образовање. Учење се одвија
кроз разноврсније, приватније и флексибилније
аранжмане, при чему је дигитална технологија
кључни покретач. У основи, људи ће тражити
сопствена решења, која ће наћи у дигиталном
свету. Овде су такође укључени многи играчи, а
наставници ће морати да играју много разноврснију
улогу. Али, морамо да размотримо како обезбедити
кохерентност у том свету фрагментираних
могућности. Како помирити иновације са једнаким
шансама? То су велика питања.

Имате ли идеју о томе како државе виде своју
будућност?
Усред пандемије, у мају 2020. године, поставили
смо им исто то питање. Занимљиво је видети да је
око 22% школа мислило да ће се вратити на старо.
Половина њих мисли да ће се прећи на хибридни
модел, настава и учење и на даљину и у учионицама,
и то не само због нужде услед пандемије, већ
и због тога што су искусили предности таквог
система. Створени су, прилагођени и проширени
многи онлајн, на даљину, и други иновативни
приступи, попут проширене стварности, виртуелне
стварности и вештачке интелигенције. Заправо,
ово отвара велике могућности. Замислите да учите
математику уз помоћ рачунара, тај рачунар ће
моћи да проучава како учите, шта вас занима, шта
вам је досадно, у чему сте добри и где треба да
се усавршавате. То може учинити да учење буде
много детаљније, прилагодљивије и интерактивније.
Постоје невероватне могућности. Размислите само
о оцењивању и испитима. Једна од најтрагичнијих
грешака образовања у протеклих 200 година је
одвајање учења од оцењивања. Учимо и учимо и
учимо, а онда једног дана неко дође и каже: сад
ми реци све. У будућности ће учење и оцењивање
бити интегрисани, а технологија ће бити покретач
и помагач таквог оцењивања. Боље ћете разумети
зашто учите и имаћете повратне информације о
томе како да учите боље. Наставници ће такође
имати повратне информације о томе како да
учине наставу ефективнијом. Моћи ћемо да
радимо симулирана оцењивања. Више нећете
бити сами са оним што имате у својој глави, већ
ћете, у ствари, моћи да имате интерактиван однос
са задацима и решавате сложене проблеме. То
ће бити нови свет гледања на исходе учења, који
неће бити само когнитивни, већ ће део тога бити и
социо-емоционални исходи.
У том смислу се често помиње и аналитика
учења?
Знам да око тога постоји много контроверзи, на
пример како помирити слободан проток података
и приватност? Али можете ли да размислите о
томе како би ово могло трансформисати свет и
живот? Аналитика учења помаже наставницима да
персонализују учење. На пример, сензори, системи
за управљање учењем и дигиталне активности
ученика могу да одгонетну како различити људи
различито уче. Заједно са „великим подацима“ (big
data) и аналитиком учења, биће могуће створити
потпуно нова окружења за учење. Где је „школа“ у
овом сценарију није баш сасвим јасно.
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можда, Енглеске, где школе могу много да ураде.
Међутим, постоје и друге земље – као што су на
пример Турска, Грчка или Швајцарска - у којима
се на првој линији доноси мање од 1 одлуке од
укупно 10. Ово је још увек нека врста индустријског
образовног система, у коме већину одлука доноси
виша инстанца у хијерархији. Дакле, није тешко
схватити да је пред нама још увек дуг пут.

Колико смо далеко од овог сценарија?
Гледајући наше податке из TALIS истраживања за
2018. годину, када смо тражили од наставника
да нам кажу нешто о свом раду и ономе што им
је важно, мање од половине њих је изјавило да је
свакодневно користило неке облике технологије
у својим учионицама. Велико изненађење је ко
веома заостаје у овоме: Јапан, једна од земаља
најмодерније технологије! Технологија је свуда
у Јапану, али наставници нису спремни за то и
образовни систем може прилично добро да се
заштити од таквих врста притисака. Али има помака.
Ако погледате, на пример, земље попут Шведске
или Румуније, Израела, Финске, Хрватске. Удео
наставника који интегришу технологију удвостручен
је у последњих 5 година. Помак се примећује, али
морамо остати реални - тај сценарио је још увек
прилично далеко од нас.
Који је трећи сценарио?
Трећи сценарио је практично супротан. Уместо
фрагментације, видимо како школе постају
средишта учења у центру друштва. Школе остају,
али ће различитост и експериментисање постати
стандард. Зидови школе су отворени и школа
је повезана са заједницом зарад променљивих
облика учења, грађанског ангажовања и социјалних
иновација. Уобичајено је да млади људи буду у
школи, а остатак света ван школе. Можда ће се
то променити. У ствари, у северној Европи можете
наћи неколико веома занимљивих примера у
којима школски системи заиста постају интегратори
многих утицаја из друштва, а не само са системског
нивоа. Не изненађује што се те школе боље носе са
пандемијом, зато што имају тај локални капацитет да
флексибилно одговоре на нове ситуације. Одлуке
се доносе углавном локално у самоорганизованом
окружењу. То је још један начин размишљања о
будућности, али у већини наших образовних система
број таквих школа је и даље веома ограничен. Имате
земље попут, нпр. Холандије, Чешке Републике и,

Видимо да се у педагогији дешава исто. У просеку,
у земљама OECD видимо да наставници и даље
троше већину свог времена на управљање
ситуацијом у учионици и јасноћу упутстава. То је
оно што је већини наставника прилично познато:
објашњавање ученицима шта се од њих очекује
да науче, да следе правила учионице и слично.
Али, уколико погледате когнитивну активацију,
нпр. давање задатака који захтевају од ученика да
критички размишљају, мање од 60% наставника је
рекло да то примењује. Само 50% њих дозвољава
ученицима да раде у малим групама како би
сами дошли до решења. Само 45% наставника
дозвољава ученицима да решавају сложене
задатке, а још мање (30%) њих поставља задатке
за које не постоји очигледно решење или даје
ученицима задатке за које је потребно најмање
недељу дана. А заправо, о томе и јесте била реч
у учењу током пандемије. Ученици су морали да
управљају својим учењем, да постану власници
процеса, да имају више слободе у томе шта ће
да уче, како ће да уче, где ће да уче, када ће да
уче. Дакле, да поновимо: лако је рећи, али тешко
је учинити.
Затим иде последњи сценарио, који се назива
„Учи у покрету“. Зашто овај назив?
Због тога што ће се можда једног дана образовање
одвијати на сваком месту, у сваком тренутку и
моћи ће свако да га примењује. Према овом
сценарију, традиционални циљеви и функције
школовања биће потпуно замењени технологијом.
Разлика између формалног и неформалног учења
више не важи, јер се друштво у потпуности окреће
ка моћи машина. Технологија и иновације ће се
повећавати брзином муње. И више нећете видети
инфраструктуру школовања, јер ће се учење
одвијати у другим секторима нашег друштва. Али
понављам, када данас погледате, видите да смо
тек на самом почетку ове еволуције. Тржишна
капитализација у образовању је сићушна у
поређењу са, на пример, здравственим сектором.
Мање од 3% глобалних трошкова образовања
тренутно иде на технологију. Током кризе, да будем
искрен, већина технологије се примењивала
за очување постојеће праксе, а не за њено
трансформисање. Већина наставника не учи
своје ученике да користе технологију о којој овде
говоримо. Тренутно се све више заснива на причи
него стварности.
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како дати људима времена да развијају окружења
за учење у будућности? То су питања која треба
себи да поставимо данас.
Овај интервју је првобитно објављен на холандском
језику на Lang Leven Leren (Живело учење), вебсајту који подржава Национални координатор за
Европску агенду за учење одраслих у Фландрији/
Белгија.

Где иде тај новац и одакле долази?
До 2025. године очекујемо раст, али ипак говоримо
о, можда, 6% укупних улагања у образовање.
Видимо да проширена стварност и виртуелна
стварност убрзано напредују, праћене вештачком
интелигенцијом и другим системима дигиталног
учења, такође роботиком, и мало технологијом
блокчејна (blockchain) за приступ акредитацији.
Уколико погледате предузетнички капитал у
образовању на глобалном нивоу, приметићете
нешто занимљиво: постоји велики раст. Међутим,
ако погледате изблиза, можете видети да је у 2014.
години већина иновација дошла из Сједињених
Држава. Када погледате 2018. годину, готово све је
из Кине. Дакле, преко 50% предузетничког капитала
у образовању на глобалном нивоу долази из једне
земље! То значи да остатак света не улаже много
додатних средстава у ову врсту иновација.
OECD је описао 4 сценарија. Да ли можемо да
замислимо још сценарија?
Можете да осмислите бескрајан низ сценарија,
али оно што заиста желим да нагласим је да не би
требало да гледамо у будућност само линеарно.
Никада не можемо знати шта ће се десити сутра
или где ћемо бити за два дана. Морамо научити да
размишљамо у контексту алтернативне будућности
и о томе шта та будућност значи за циљеве и
функционисање образовања. Шта она значи за
ученике, за организацију, за наше структуре, за
просветне раднике, за управљање, за политику
или органе власти. Најтежи део образовања је
пронаћи праву равнотежу између модернизације
и поремећаја. Како ускладити нове циљеве са
постојећим
структурама?
Како
подржавати
глобално оријентисане ученике и истовремено
локално укорењене наставнике? Како подстицати
иновације, при чему смо свесни друштвено
веома конзервативне природе образовања? Како
применити нови потенцијал уз капацитет којим
располажемо? Како поново осмислити просторе и
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Linda JUNTUNEN.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/finding-source-happiness-through-finnish-adult-education.
Према извештају УН о нивоу среће, Финска је по четврти пут најсрећнија земља на свету.
Образовање се већ дуго цени у Финској и сматра се једном од окосница стогодишњег успеха
наше државе. Са поносом можемо да кажемо да смо на основу извештаја УН о нивоу среће
по четврти пут најсрећнија земља на свету. Али која је веза између различитих вештина, нпр.
животних вештина и осећаја среће у Финској?
Како се срећа мери? У извештају УН о нивоу среће из 2021. године критеријуми за срећну земљу
су бруто национални производ, просечан животни век, новац који се даје у добротворне сврхе,
социјална подршка, слобода доношења животних одлука, некорумпирана администрација,
као и појединачно искуство среће. Ово су све веома важни фактори, али зашто је образовање
један од њих?
Утврђено је да се ниво образовања појединца одражава на ниво среће коју осећа. Бјорн Хогберг
(Björn Högberg), истраживач у области социјалне политике на Умео универзитету објашњава у
интервјуу за магазин Tiede (на финском) да образовање повећава ниво среће тако што гарантује
бољу зараду и сигурност и повећава ресурсе који појединцима помажу да здравије живе и
више управљају својим животима. Као што знамо, образовање се не тиче само постизања
највећег могућег нивоа образовања. Оно не мора увек да се заснива на квалификацијама. У
Финској је могуће завршити појединачне курсеве или модуле ради општег образовања, како на
отвореним универзитетима, тако и у бројним институцијама за образовање одраслих. Филозоф
Френк Мартела (Frank Martela), који је спровео истраживање о тајнама доброг живота, наводи
да тежња ка срећи која се заснива на учинку може само удаљити срећу од нас и довести нас до
„хедонистичке траке за трчање”. Мартела наглашава да је срећа резултат чињења смислених
ствари. Мартела сматра да смисленост произлази из доброг баланса између могућности да
се остварите и повежете са људима, тако што им помажете, на пример.

Срећа је резултат чињења смислених ствари. Фотографија: Shutterstock
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Животне вештине које подстичу срећу
На основу Речника савременог финског (Kielitoimiston sanakirja), животне вештине су оне вештине које
подстичу лакше управљање животом. То су вештине
које се уче и вежбају и које подстичу благостање
појединца и људи око њега. Вештине, као што су
самосвест и конструктиван рад у склопу заједнице,
могу се сматрати кључним животним вештинама.
СЗО сматра да најважније животне вештине укључују
решавање проблема и доношење одлука, креативно
и критичко мишљење, емпатију, међуљудске односе,
добре комуникационе вештине и управљање стресом
и емоцијама. Институт за образовање одраслих у
Хелсинкију нуди курсеве који се крећу од плетење
косе за одрасле, па све до хрватског за почетнике,
уређивања фотографија и аргентинског танга. Иако
образовање има своје друштвене користи и може
повећати ефикасност на послу, његова улога је
такође да подстиче благостање и животне вештине. У
оквиру онлајн дискусије на EPALE платформи, Махира
Спитери (Mahira Spiteri) позива читаоце да размисле
о погодностима које долазе са образовањем
одраслих не само као о економском инструменту,
већ као о важном фактору који утиче на ниво среће
ученика. На пример, када вежбате свирање новог
инструмента, такође вежбате и поменуте животне
вештине које подстичу срећу. Резултати истраживања
показују да се срећа и задовољство животом
повећавају вежбањем начина реаговања у стресним
ситуацијама, управљања бесом и емоцијама, као
и усавршавањем међуљудских односа. Другим
речима, вежбањем различитих животних вештина.

Готово 85% ученика у Финској који су део центара за
образовање одраслих осећа да је учење позитивно
утицало на њихов осећај среће. Фотографија: Shutterstock

Достизање среће учењем?
На основу теорије самоодређења коју су осмислили
Едвард Деци (Edward Deci) и Ричард Рајан (Richard Ryan), психолошке потребе појединца укључују
аутономију, компетентност и повезаност. На основу
познате хијерархије потреба Абрахама Маслова
(Abraham Maslow), фактори који утичу на срећан
живот су самоостварење и припадност. Постоји 177
центара за образовање одраслих у Финској са више
ученика него у било којој другој образовној институцији
у овој земљи. Да ли су ови центри који пружају искуство
учења у заједници кључ среће Финаца? Истраживање
које је спровео Јури Манинен (Jyri Manninen),

професор образовања одраслих и континуираног
образовања на Универзитету источне Финске, открило
је да учење у центрима за образовање одраслих
поспешује осећај среће за 84,1% код полазника. Поред
тога, 64,4% испитаника је рекло да су се њихови напори
да воде здрав живот повећали, 92,6% је рекло да се
самопоуздање у њихову способност учења повећало,
87% је рекло да се њихов круг пријатеља и колега
проширио, а 79,2% да се њихов осећај припадности
заједници повећао. За све ове факторе је доказано
да повећавају осећај среће. Концепт тока Михалија
Чиксентмихалиа (Mihaly Csíkszentmihalyi), који је по њему
у вези са осећајем среће, формира се када су изазови
са којима се појединац суочава и њихове способности
у одговарајућем балансу, на пример приликом учења
нове вештине. Мартин Селигман (Martin Seligman),
пионир у области позитивне психологије такође сматра
да је проналажење сопствених јачих страна и њихово
коришћење добро за подстицање среће. Смислене
активности, заједништво и самоостварење уместо
потраге за срећом по себи, такође су оперативни
принципи центара за образовање одраслих. Можда
је то разлог због кога скоро 85% ученика у центрима
за образовање одраслих осећа да је образовање
поспешило њихов осећај среће.
Материјали и линкови:
•

УН извештај о нивоу среће 2021

•

Дефинисање среће на сајту позитивне психологије

•

Интервју (на финском) са Бјорном Хедбергом за
магазин Tiede

•

Више информација о центрима за образовање
одраслих у Финској

•

Дискусија на EPALE платформи: „Може ли образовање
одраслих бити начин да се осећај среће подстакне
квалитетним учењем?”

•

Најважније животне вештине према СЗО

•

Истраживање са иранског универзитета о вези између
бољих животних вештина и среће

•

Чланак (на финском) на EPALE платформи о
истраживању које се тиче центара за образовање
одраслих и среће

•

Интервју са Френком Мартелом: „Како водити добар
живот”

•

О теорији Едварда Деција и Ричарда Рајана која се тиче
самоодређења

•

Информације о Масловљевој хијерархији потреба

•

Михали Чиксентмихали и његова теорија тока

•

TedTalk видео Мартина Селигмана (Martin Seligman) о
позитивној психологији Паула Халме (Paula Halme) има
мастер диплому у области образовања, а посебно се
бави образовањем одраслих. Радила је са децом и
младима, посебно у оквиру невладиних организација,
а тренутно наставља путовање целоживотног учења са
задацима који се тичу учења и образовања на свом
блогу paulanpedagogiikka.com.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Deutschland.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/neue-initiative-digitale-bildung-deutschland-digitaloffensive-mit-kanzlerin-support.
Канцеларка Ангела Меркел и савезна министарка образовања и истраживања Немачке Ања
Карличек (Anja Karliczec) данас су током онлајн дијалога представиле своју нову „Иницијативу за
дигитално образовање” (Initiative Digitale Bildung), са циљем да побољшају дигиталне компетенције
грађана. Међутим, и поред тога, нека питања остају отворена.
Чланак је првобитно објављен на немачком језику од стране аутора: Петар Брант (Peter Brandt).

Дан 22. фебруар 2021. године може се сматрати значајним датумом у историји посвећености Савезне
владе Немачке образовању. Као део „Иницијативе за дигитално образовање” (Initiative Digitale Bildung), канцеларка Ангела Меркел и савезна министарка образовања и истраживања Ања Карличек
представиле су различите пројекте и стратегије које ће помоћи Савезној влади Немачке да узму активније
учешће у образовању. Том приликом јасно је дефинисано: Национална образовна платформа за циљ
има да грађанима пружи приступ прилагођеним облицима образовања у будућности. Следеће је
мање јасно: Када ће платформа постати доступна? Како ће то бити део такмичења иновација INVITE?
И: Како су тачно планови Савезног министарства за образовање и истраживање (BMBF) повезани са
плановима Савезног министарства за рад и социјална питања (BMAS)?
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Није уобичајено да немачка канцеларка говори о
општим дигиталним компетенцијама становништва,
хвали центре за образовање одраслих у Немачкој
и најављује покровитељство над апликацијом. Све
се ово десило 22. фебруара и ово је први пут да је
немачки канцелар покровитељ неке апликације
- у овом случају реч је о апликацији „Stadt | Land |
DatenFluss“ коју је креирало Немачко удружење за
образовање одраслих. Апликација је намењена
широј јавности, а посебно онима који желе да науче
више о подацима и како да имају већу контролу
над употребом својих личних података. Ово је важан
корак како би се грађанима помогло да постану
сигурнији при коришћењу података. Наставни план
и програм ове апликације заснован је на „Оквиру
за писменост у погледу података” који је креирала
експертска група „Hochschulforum Digitalisierung“.
Подстицај дигиталном образовању
Апликација (коју је финансирао BMBF) мотивисала
је канцеларку Ангелу Меркел и савезну министарку
образовања и истраживања Ању Карличек да „значајно
подстакну дигитално образовање у Немачкој” својом
новом „Иницијативом за дигитално образовање”.
Током онлајн разговора, Меркелова је објаснила да је
подршка са врха владе дошла као жеља да надгледа
процес дигитализације образовања корак по корак.
Јасно је да влада, која већ ставља велики акценат на
дигитализацију, жели да поново искаже своју посвећеност
овој области пре савезних избора у Немачкој на јесен.
Када се ради о образовању, Меркелова је рекла да је
„Немачкој потребан сасвим нов приступ”. Нагласивши
да заинтересоване стране морају „блиско да сарађују”,
заговарала је сасвим нову улогу савезне владе као
део овог система. Циљ је креирање „Националне
образовне платформе” која одражава „нивое” система
одговорности, али у којој савезна влада преузима
примарну одговорност за идентификацију корисника и
чување појединачно стечених сертификата у складу са
стандардима заштите података.

аспекти такмичења које је организовала савезна
влада, а чији ће победници бити објављени током
BMBF онлајн догађаја, а који су већ део дијалога.
У такмичењу INVITE, иновативном такмичењу за
креирање дигиталне платформе за континуирано
професионално образовање, 16 индивидуалних
пројеката који ће трајати до 2025. године бавиће се
кључним изазовима који се могу јавити на таквим
платформама, али неће трајати све до креирања
саме Националне образовне платформе. И даље
се поставља питање везе између пројеката и
ове платформе, као и временског оквира. Да ли
BMBF може да сачека до 2025. године да покрене
Националну платформу и да ли то жели? Друго
питање се тиче односа предложене платформе
BMBF и Националне платформе за континуирано
образовање (NOW), коју Савезно министарство рада
и социјалних питања паралелно развија с обзиром на
своју улогу у континуираном образовању за оне који
траже посао. Национална служба за запошљавање
тренутно је део дијалога са савезним државама као
део „дефинисања фазе пројекта”. Можемо се само
надати да ће обе организације успешно сарађивати
око питања платформи за континуирано образовање
као
што
предвиђа
Национална
стратегија
континуираног образовања. Канцеларка би требало
да обрати пажњу на ово до краја свог мандата.

Шта је следећи корак?
„Национална образовна платформа” доживеће
узбудљиве промене у области континуираног
образовања: обећан је централни портал који служи
као улазна тачка за све дигиталне услуге које су
доступне свима, независно од година и претходног
образовања. Све постојеће и нове образовне
платформе биће повезане. Платформа ће се
заснивати на заједничким стандардима, форматима
и интероперабилним структурама. И управо су то

О аутору:
Др Петар Брант је шеф Одељења за пренос знања
на Немачком институту за образовање одраслих Лајбницов центар за целоживотно учење у Бону.
© DIE/Rothbrust
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Данијела Диур (Daniela Diure).
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-create-publication-epale-platform-tips-and-suggestions-authors.

Свака објава корисника је добродошла на ЕПАЛЕ платформи, јер је то један од кључних начина да се
очува разноликост тема и гледишта. Међутим, истовремено морамо да будемо сигурни да ти чланци
спадају у област образовања одраслих. Стога, како бисмо помогли са овим задатком, у наставку
износимо неке препоруке којe вам могу помоћи при процени тога да ли одређени чланак одговара
циљу портала.

Велики део садржаја на ЕПАЛЕ платформи — чланци или блогови, вести, календарски уноси —
генеришу корисници портала: стручњаци за образовање одраслих и креатори политика, као и сви они
заинтересовани за образовање одраслих.
Такво креирање садржаја може се упоредити са дељењем мишљења на друштвеним мрежама,
као што су Фејсбук или Твитер, где је довољно да се региструјете како бисте учествовали. Поред тога,
објављивање на ЕПАЛЕ платформи не захтева новинарске вештине; главни циљ је подизање свести о
одређеним питањима или дељење личних искустава и виђења.
Међутим, главна разлика је у томе што (за разлику од профила на друштвеним мрежама) ЕПАЛЕ
платформа се фокусира на једну веома специфичну тему: образовање одраслих. Овај сектор је
веома разгранат и разнолик, па некада постављамо и чланке који нису толико блиско повезани за
образовањем одраслих.
Ипак, ево неколико савета који ће помоћи онима који пишу да се не удаље превише од главне теме,
тако да садржај остане користан за стручњаке у области образовања одраслих.
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Размислите о томе за коју публику би ваш чланак
био користан!

који се одржавају путем интернета, нпр.
конференције, интернет радионице, семинари,
радионице итд. Поред тога, ЕПАЛЕ календар је
користан у случајевима када би и међународна
публика могла да се заинтересује за неки
догађај.

ЕПАЛЕ има пет циљних публика:
•

стручњаке у области образовања одраслих;

•

професоре на високошколским институцијама/
истраживаче;

•

промотере пројеката;

•

представнике медија;

•

креаторе политика.

Садржај мора бити релевантан за бар једну од ових
публика, а веза између чланка и одређене области
образовања одраслих треба да буде очигледна.
Чланак увек треба посматрати из перспективе
читалаца, размислити да ли ће им бити од значаја и/
или информативан.
Ако се садржај односи на средњошколце или
студенте, онда вероватно није релевантан за ЕПАЛЕ.
На пример, објаве које се тичу разних курсева не
би требало да буду приоритет, попут плетења или
информатичке писмености за одрасле. Уместо
тога, било би корисније поделити искуство људи
који су организовали овакве курсеве. На тај начин
методологија и представљено искуство могу да
инспиришу едукаторе одраслих!
Свака информација коју неко жели да подели може
се прилагодити неопходном формату на једном
од одељака платформе: може бити у виду вести,
као дужи чланак, блог, ресурс или догађај у оквиру
календара.
•

•

•

Чланци у облику вести су најпогоднији за кратак
садржај који обавештава читаоца о неком
недавном или предстојећем догађају, али који
неће бити у центру пажње неко дуже време.

•

Одељак са ресурсима је одличан за налажење
и постављање докумената, извештаја, резултата
пројеката и истраживања, бесплатних образовних
материјала итд. Ако мислите да је потребно и
детаљније објашњење о томе где би одређени
ресурс био користан (за ЕПАЛЕ публику), објавите
кратку поруку на ову тему са линком ка материјалу
који сте поставили у одељку са ресурсима. Биће
нам задовољство да прихватимо материјал који
није старији од 5 година!

•

Одељци са коментарима пружају прилику
свима да изразе своја мишљења или започну
дискусију о садржају објављеном на ЕПАЛЕ
платформи. Само регистровани корисници
могу да коментаришу када су пријављени на
свој ЕПАЛЕ профил.

•

„Свиђа ми се” или „Не свиђа ми се” дугме је још
један користан алат којим се можете активно
укључити у активности ЕПАЛЕ платформе и на
тај начин дати своје мишљење о одређеној
теми без остављања коментара. Поново, само
регистровани корисници могу да користе ову
опцију.
Обратите пажњу на неколико ствари пре него
што нешто поставите.

•

Постоји ли јасна веза између предложеног
садржаја и образовања одраслих?

Блогови су идеални за садржај који није везан за
неки одређени временски период. Овај одељак
је најпогоднији за различите перспективе аутора
о неком процесу, приче из заједнице, интервјуе,
примере добре праксе и студије случаја. Поред
тога, овај одељак добар је и за чланке који ће бити
корисни/занимљиви неки дужи временски период.

•

Да ли су проблеми у погледу образовања
одраслих о којима говорите типични само
за ваш регион или се могу односити на ширу
публику - на националном или нивоу Европе?

•

Да ли чињенице које спомињете долазе из
провереног извора? Наведите изворе!

Сврха календара догађаја је да се најаве
предстојећи догађаји, како уживо, тако и они

•

Ако објављујете нешто што је засновано на
вашем личном искуству, реците то - вредно је
помена!
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•

Можда
можете
илустровати
чланак
фотографијом - због ње ће читалац сматрати
материјал
још
занимљивијим!
Оставите
коментар поред фотографије: наведите имена
људи на њој и/или опишите ситуацију у којој је
фотографија настала.

•

Проверите коментаре других корисника након
што објавите материјал! Одговорите на њих и/
или подстичите дискусију.
ЕПАЛЕ је портал на којем објаве треба да...

•

подстакну
активност:
ЕПАЛЕ
објаве
су
професионалне и информативне, а језик који
се користи је пријатељски и пун подршке;

•

буду лако доступне: ЕПАЛЕ садржај треба да
буде лако читљив на свим језицима, имајући на
уму да ће корисници из других европских земаља
користити опцију аутоматског превођења
доступну на платформи како би стекли увид у
садржај ваше објаве;

•

мотивише: садржај на ЕПАЛЕ одговара
потребама својих корисника; помаже им да
уоче и реше заједничке проблеме у области
образовања одраслих тако што олакшава
пренос примера добре праксе и њихову широку
употребу;

•

буду независне: ЕПАЛЕ нуди неутрално тло на
којем едукатори одраслих могу самостално
да искажу своје мишљење. Иако су на ЕПАЛЕ
платформи присутна обележја Европске уније,
Европска комисија није одговорна за изражена
мишљења!

За сва додатна питања, увек се можете обратити
ЕПАЛЕ националној служби за подршку у својој
земљи.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Claire Adams.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/5-key-differences-between-online-and-face-face-learning.

Онлајн учење је током година стекло све већу популарност, вођено технолошким напретком,
жељом за приступом глобалној бази знања, па чак потпомогнуто и новом пандемијом CОVID-19
и правилима социјалног дистанцирања. Без обзира на то да ли је покретачка снага тренда
онлајн учења позитивна или негативна, не може се порећи да е-учење добија на снази и
препознатљивости из године у годину.

Онлајн учење је током година стекло све већу популарност, вођено технолошким напретком,
жељом за приступом глобалној бази знања, па чак и потпомогнуто новом пандемијом
CОVID-19 и правилима социјалног дистанцирања. Без обзира на то да ли је покретачка снага
тренда онлајн учења позитивна или негативна, не може се порећи да е-учење добија на снази
и препознатљивости из године у годину. Сада, када су онлајн курсеви постали популарнији
него икада пре, наставници се суочавају са јединственим новим изазовом - управљањем и
решавањем разлика између традиционалног и дигиталног учења.
Од изазова како подстаћи целу онлајн учионицу да учествује, преко надахњивања целоживотног
учења код ученика, до све присутнијег изазова одржавања високог нивоа мотивације и
дисциплине уз ефикасно преношење знања – онлајн учење је дефинитивно створило неке нове
препреке савременим наставницима. Имајући све то на уму, данас ћемо испитати кључне
разлике између онлајн учења и учења лицем у лице, при чему ћемо пружити конкретна решења
за превазилажење њихових изазова.
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Изазови у погледу мотивације и
дисциплине ученика
Прво, важно је напоменути да је ангажовање и
мотивисање ученика у окружењу традиционалне
учионице тежак задатак без обзира на предмет.
Наставници у области СТЕМ можда могу лакше да
изађу на крај са тим, јер предмети СТЕМ (наука,
технологија, инжењерство и математика) и њихово
подучавање пружају могућност комбиновања
теоријских предавања са занимљивим практичним
демонстрирањем које привлачи пажњу ученика.
Међутим, када је у питању онлајн учење, ова
предност је одједном одузета.
Сада када наставници и предавачи више немају
лабораторију у којој ће да раде, морају да
импровизују и смишљају иновације како мотивисати
своје ученике и обезбедити дисциплину у настави и
ван ње. Да би то урадили, морају подстаћи своје
ученике да учествују у практичним активностима
на предмету, демонстрацијама, предавањима
са занимљивим гостима, интерактивним домаћим
задацима, групним пројектима и још много тога.
Не покушавајте да замерате онлајн ученицима
када се лоше понашају или не успеју да предају
домаћи задатак, већ се усредсредите на позитивно
охрабрење и настојте да свом одељењу усадите
осећај веће сврхе, фокусирајући се на начине
на које ваши ученици могу да користе ваша
предавања да би постигли своје циљеве.

Интеракција у реалном времену насупрот
асинхроног учења
Једна од главних разлика између традиционалног
и е-учења је у начину на који ученици комуницирају
са наставником и предметом, као и у начину на

који конзумирају информације. Традиционално
учење је учење у реалном времену или синхроно,
док е-учење може бити и синхроно и асинхроно.
У традиционалној учионици се бавите својим
ученицима у реалном времену, док у онлајн свету
можете у реалном времену одржавати предавања
путем стримова и Zoom-а или можете снимати своја
предавања да би их ученици касније погледали.
Асинхроно учење доноси јединствене користи и
помаже ученицима да сопственим темпом усвајају
информације, што може уклонити стрес из процеса
и помоћи им да напредују кроз наставни план и
програм без страха да ће пропустити градиво или
стећи празнине у знању. Овде је проблем у степену
интеракције коју ученик има са наставником,
па се побрините да ваша предавања веома
детаљно истраже тему која се ради и ставите се
на располагање ученицима да одговорите на сва
питања која могу имати.
Онлајн учење је лакше са интерактивним
платформама
Интернет свет је несумњиво револуционарно
променио начин на који преносимо информације и
испостављамо знање својим ученицима и омогућио
је успон бројних дигиталних платформи које учење
чине забавнијим, занимљивијим и кориснијим за
технолошки поткованог ученика. Међутим, нису
само ученици ти који остварују погодности од
онлајн учења, јер етаблирани професионалци
имају прилику да искористе е-учење за напредак
у каријери и стицање потребних сертификата за
напредак у својој делатности.
Могућност напредовања у каријери помоћу онлајн
курсева додатно је добило на важности током
кризе COVID-19, нарочито због тога што неопходно
медицинско особље треба брзо да добије и
поново потврди сертификат PALS да би наставило
борбу против пандемије. Као што сте могли
претпоставити, ово отвара бројне могућности за
професионалце у различитим делатностима,
јер онлајн учење помаже у уштеди времена, док
истовремено пружа материјале и обуку потребне
за напредовање у каријери у одговарајућим
областима.
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Индивидуални онлајн курсеви наспрам групних
предавања
Још једна главна разлика између традиционалног
и онлајн учења је што онлајн учење омогућава
персонализованији приступ преношењу знања и
информација. Док сте у традиционалној учионици
присиљени да се обраћате целом одељењу или
аудиторијуму у покушају да их све ангажујете,
онлајн подучавање вам омогућава да се обратите
појединцу и ухватите у коштац са његовим
јединственим потребама, празнинама у знању и
ставите ученика у центар пажње.
То чак важи и за групне онлајн часове, јер они обично
окупљају мање учесника и подељени су у групе.
Овим новим форматом можете посветити довољно
личног времена и пажње сваком појединачном
ученику.
Онлајн ученици у великој мери зависе од
смерница и комуникације
Један од највећих изазова онлајн учења
је,
нажалост,
чест
недостатак
смерница,
комуникације и подршке које наставник треба да
пружи. Традиционална учионица омогућава да
комуницирате са ученицима пре и после наставе
и одговорите на сва питања која они могу имати,
али онлајн ученици могу осећати да не могу да
дођу до вас изван дигиталне учионице. Због тога
морате ставити акценат на комуникацију и бити
доступни својим ученицима преко е-поште, па чак
и преко директних апликација за размену порука
како бисте брзо одговорили на сва њихова питања
и недоумице.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Regina EBNER.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/life-lessons-and-competence-frameworks.

Погледајмо различите оквире компетенција који су покренути последњих година - и начин на
који они подржавају и едукаторе одраслих и одрасле ученике.

Последњих година је било покушаја да се детаљније дефинишу вештине за живот и рад и створе
оквири који би пружили референце за наставнике, креаторе политика и ученике.
Најпознатији, барем онима који су заинтересовани за европске политике целоживотног учења је Оквир кључних компетенција. Првобитно је представљен 2008. године, а затим ажуриран 2018.
године.
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Следи резиме главних области:
Препорука утврђује осам кључних компетенција
потребних за лично испуњење, здрав и одржив начин
живота, запошљивост, активно грађанство и социјално
укључивање:
•

писменост,

•

вишејезичност

•

нумеричке, научне и инжењерске вештине,

•

дигиталне и технолошке компетенције,

•

интерперсоналне вештине и способност
усвајања нових компетенција,

•

активно грађанство,

•

предузетништво,

•

културна свест и изражавање.

Са
становишта
образовања
одраслих,
ове
компетенције су веома корисне, иако је први фокус
био на школском образовању и, самим тим, деци
и младима. Нови оквир има снажну оријентацију
ка целоживотном учењу, и као што се може видети,
компетенције пружају веома користан приступ
целовитијем разумевању онога што учење и
подучавање могу (или треба) да обухватају.
ЕАЕА (Европска асоцијација за образовање одраслих)
је, заједно са пројектним конзорцијумом развила
модел животних вештина, који би требало лако да се
примењује и спроводи. У наставку је графикон који
илуструје компоненте:

Оквир је предвиђен за употребу на различите начине,
између осталог:
•

Ревизију вашег начина предавања - шта нудите
ученицима? Да ли нешто недостаје?

•

Покретање разговора са ученицима - шта за
њих значе различити капацитети? Шта би желели
да сазнају у вези са сваким?

•

Подржавање стицања основних вештина
- обезбеђивање да се основна писменост,
нумеричке и дигиталне вештине повежу са
стварним животним контекстом.

Постоји низ других примена за оквир и позивамо
све да то искористе. (Вероватно) најсвеобухватнији
оквир (LifeComp) је онај који је развио Заједнички
истраживачки центар Европске комисије. Током
развоја оквира, заинтересоване стране су детаљно
консултоване, што је узето у обзир у великој мери.
Европска комисија објашњава да:
На основу овог оквира, постоји девет вештина које
могу помоћи људима свих старосних група да се
носе са изазовима и променама у свом личном и
професионалном животу:
1. Саморегулација: свест и управљање емоцијама,
мислима и понашањем;
2. Флексибилност:
способност
управљања
променама и неизвесношћу, као и суочавање
са изазовима;
3. Добробит: Тежња за животним задовољством,
брига о физичком, менталном и социјалном
здрављу и усвајање одрживог начина живота;
4. Емпатија: Разумевање емоција, искустава и
вредности друге особе и пружање одговарајућих
одговора;
5. Комуникација: Употреба релевантних стратегија
комуникације, кодова и алата специфичних за
подручје у зависности од контекста и садржаја;
6. Сарадња: Ангажовање у групним активностима
и тимском раду уз уважавање и поштовање
осталих у групи;
7. Конструктивно размишљање: Вера у свој и
потенцијал других да се континуирано учи и
напредује;
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8. Критичко размишљање: Процена информација
и аргумената који подржавају образложене
закључке и омогућавају иновативна решења;
9. Управљање учењем: планирање, организовање,
праћење и преглед сопственог учења.

4. Безбедност: Заштити уређаје, садржаје, личне
податке и приватност у дигиталном окружењу.
Заштитити физичко и психичко здравље и бити
свестан значаја дигиталних технологија за
друштвену добробит и социјалну инклузију. Бити
свестан утицаја дигиталних технологија и њене
употребе на животну средину.
5. Решавање проблема: Утврдити потребе и
проблеме и решавати концептуалне проблеме
и проблемске ситуације у дигиталном
окружењу. Користити дигиталне алате за
иновирање процеса и производа. Бити у току са
дигиталном еволуцијом.

Они инсистирају на томе да се ове вештине могу
подучавати - и истичу да су намењене људима свих
старосних група.
Заједнички истраживачки центар такође је развио
оквир за дигиталне компетенције под називом DigComp for the European Commission (имајте на уму да
су започели ажурирање које треба да буде готово
2022. године).
Идентификоване су следеће области:
1. Информациона писменост и писменост у
погледу података: артикулисати потребе за
информацијама, пронаћи и преузети дигиталне
податке, информације и садржај. Просудити о
релевантности извора и његовог садржаја. Чувати,
управљати и организовати дигиталне податке,
информације и садржај.
2. Комуникација и сарадња: међусобно деловати,
комуницирати и сарађивати помоћу дигиталних
технологија, а истовремено бити свестан културне
и генерацијске различитости. Учествовати у
друштву преко јавних и приватних дигиталних
услуга и партиципативног грађанства. Управљати
својим дигиталним идентитетом и репутацијом.
3. Креирање дигиталног садржаја: стварати и
уређивати дигитални садржај. Побољшати и
интегрисати информације и садржаје у постојеће
знање, истовремено разумевајући како се
примењују ауторска права и лиценце. Знати како
се дају упутства разумљива за рачунарски систем.

Свака од ових области има бројне димензије
и моделе стручности, па препоручујемо да
потражите додатне информације на веб сајту
Европске комисије.
Постоји једно питање које треба истаћи као
упозорење - ови оквири не би требало да буду
прописујући. Могу да буду основа за размишљање,
помоћ наставницима и инструкторима, корисна
основа за потврђивање портфолија, али не и
наставни план и програм у којем се проверавају
различите компетенције. [Може се говорити о томе
да је оквир DigComp најближи наставном плану и
програму, те да се он може сматрати наставним
планом и програмом.]
Ови различити модели показују прелазак на
исходе учења, пошто се важност придаје стеченим
компетенцијама, а не потврђивању формалног
пута. Ово су добре вести за оне који се залажу за
неформално и информално учење, јер су многе
идентификоване вештине вероватно научене у
овим контекстима. Оне могу бити нарочито важне
за особе са ниским нивоом основних вештина,
јер су вероватно стекле многе друге компетенције
у свом животу, и ови оквири би могли да буду
стварна помоћ у јачању њиховог самопоуздања.
Постоји низ других могућих примена: оне могу
бити корисне послодавцима да одреде које
вештине (осим техничких) траже, као и тражиоцима
посла и запосленима да размисле о својим
компетенцијама.

30
МИТЈА ЧЕРНКО: РАЗВИЈАЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗА УЧЕЊЕ И УЧЕШЋЕ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Moderator.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/node/304433.
Дигитално учење омогућава да се људска интеракција одвија неспутано кроз простор и време.

Моја биографија
Моје путовање као пружаоца услуга образовања одраслих започело је када сам имао
19 година, почевши од контраста између „формалног“ и „неформалног“ образовања.
Док сам студирао психологију, пружао допринос разним (међународним) студентским
организацијама и водио (друштвене) научне пројекте, све сам више бивао импресиониран
обимом и дубином искуства учења и степеном његове поузданости. Десет година
касније, ово и даље покреће моје учешће у Форуму тренера (TsF) - међународној и
интердисциплинарној заједници пружалаца услуга учења, чија ме колективна интелигенција
непрекидно надахњује својим иновативним потенцијалом.
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Мој ЕПАЛЕ
Управо предузимам своје прве кораке у
откривању вредности коју нуди ЕПАЛЕ. До сада
ми недвосмислено изгледа да је ЕПАЛЕ веома
добар у идентификовању водећих мислилаца и
предвиђању трендова на том пољу. Са толиким
бројем земаља које су заступљене, вођене
активностима својих амбасадора, ЕПАЛЕ је у
добром положају да послужи као окосница
образовања одраслих у Европи. Веома сам
узбуђен због заједница оних који у пракси
примењују ЕПАЛЕ и радујем се што ћу искористити
њихов потенцијал за размену и заједничко
стицање знања, (међународну, међугенерацијску
и интердисциплинарну) сарадњу и још веће
приближавање европских едукатора (одраслих), и
виртуелно и физички.

Инклузивне друштвене промене надовезују се на
претходно поменуте капацитете као предуслове.
Развио сам оквир за разликовање различитих услуга
којима се бавимо као едукатори. То је корисна
призма кроз коју промишљамо о том питању.
•

Темељни ниво је социјални инжењеринг
примена
одређених
психо-социјалних
технологија
(представљање
информација,
омогућавање процеса размене мишљења,
посредовање у сукобу...).

•

Други ниво је социјална архитектура комбиновање психо-социјалних технологија за
заједничко креирање попришта за одређену
сврху (нпр. учење, повезивање, стварање...),
обликовањем
просторног
окружења
и
временског низа активности.

•

Најшири ниво услуге на којем треба да се
ангажујемо ради трајног и опипљивог напретка
по овом питању је социјална екологија - изградња
заједнице посвећене повезивању изолованих
социјалних архитектура ради подстицања
синергијске
коеволуције
појединаца
и
организација које насељавају заједницу (од
интереса, праксе, или пребивалишта).

Моја прича
Тренутно сам укључен у образовни истраживачки
пројекат који има за циљ осмишљавање и
управљање целокупним школским приступом
јачању основних вештина које доприносе
психолошком напретку, односима заснованим на
међусобној подршци и здравој школској култури.
Као психологу и педагогу, мој примарни интерес
је психолошки суверенитет - скуп капацитета који
омогућавају свестан развој карактера, промовишу
добробит и спречавају невоље.
Развој капацитета за учење и учешће у складу
са темпом усложњавања представља суштински
изазов нашег времена.
Суочени смо са растућом потребом за бољом
навигацијом кроз свој еволутивни процес, тако
што ћемо промишљеније обликовати сопствене
бихевиоралне и менталне обрасце и проактивно
заједнички креирати системе које насељавамо.
Један од приступа развоју ових капацитета је ACT
(Обука/терапија за прихватање и посвећеност) посебно модел Choice Point 2.0 (за увод погледати
Harris, 2018). Поред тога, требало би истаћи „четири
П“ или 4 начина сазнања које Џон Вервек (John
Vervaeke ) развија са својим колегама. Тежимо
да будемо прилично фокусирани и искусни у
неговању прва два „П“ - предложна и процедурална.
Али, ми смо склони да само имплицитно негујемо
перспективно и партиципативно знање (за резиме
начина знања и релевантних формата сесија,
погледати Czahajda & Černko, 2021).

Приступ који се заузима на свим овим нивоима
ужива растућу базу емпиријске подршке, и бивајући
уско повезан са ACT, је „про-друштвени“ (погледати
prosocial.world). Осмишљен је са експлицитним
циљем да оснажи групе које раде на заједничким
циљевима. Помаже у разјашњавању, усклађивању
и заштити интереса, вредности, потреба и
капацитета појединаца у групи, понављајући
поступак у све већим размерама.
Када
је
реч
о
дигиталној
транзицији
и
мешовитом учењу, фасциниран сам њиховим
неискоришћеним потенцијалима.
Дигитално учење не треба да подражава
учење лицем у лице. Оно пружа потпуно нове
могућности.
Оно омогућава да се људска интеракција
(све
дубље
и
интимније)
неограничено
одвија простором, а барем у једносмерним
интеракцијама,
и
временом.
Замишљајући
могућности за мешовито учење, започео бих са
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обећавајућим трендом успостављања другог
мозга - дигиталном и међусобно повезаном
личном библиотеком. Слично обећава и могућност
персонализованих помоћника у учењу вођених
вештачком интелигенцијом, који служе као саветници
и кустоси на нашим путовањима кроз учење и нуде
„микро учење“ прилагођено нашим изазовима,
циљевима, доступности и преференцијама. Са
Онлајн фестивалом обуке, иницијативом коју
покреће TsF , тек смо загребали по површини. На
пример, развијањем (психометријски потврђеног)
инструмента за процену (опаженог) квалитета
сесије (доступно овде), стекли смо моћно оруђе за
преглед и мерење појединачних сесија и открили
више о основним факторима који доприносе
вредном искуству учења - почетно стање учесника,
вештину едукатора, увиде и корисност садржаја и
нивое размене са осталим учесницима.
У закључку, најдубљи изазови које видим на терену
укључују:
1. оптимизацију
учења,

различитих

формата

онлајн

2. сужавање повратне спреге између „потражње“
потреба за учењем и „понуде“ образовних
услуга, и
3. успостављање
глобалног
образовног
екосистема који повезује заједнице (из праксе)
које управљају релевантним доменима, како
би се боље подржала путовања кроз учење и
консолидовао колективни увид, интелигенција и
капацитет.
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: Emil Thirup-Sorknæs
Линк ка оригиналном чланку: The digital transformation: Strengthening and weakening equality and
democracy

Данска је једна од најдигитализованијих земаља на свету, али су дигиталне вештине постале
неопходност за очување једнакости и демократије.
Дигитална трансформација напредује незаустављивим кораком, а Данска предњачи као једна
од најдигитализованијих земаља на свету. Недавно је Данска заузела четврто место у новом
OECD Индексу дигиталне владе, мерилу стања дигитализације јавног сектора у 33 земље.
Данске стратегије дигитализације су се последњих година фокусирале на поједностављивање
начина комуникације људи у Данској са кроз решења самоуслуживања у готово свим областима,
од социјалних услуга до здравствене заштите, школа, грађевинских дозвола итд.
Данас, званичне цифре показују да око 90 процената Данаца комуницира с јавним сектором
путем дигиталних средстава. Другим речима, само је око 10 процената дефинитивно изузето од
комуникације с јавним сектором путем дигиталних платформи.
Али да ли ова дигитална трансформација изједначава повећану демократију и једнакост? Или
да ли дигитализација ствара друштвену поделу између оних који могу да учествују и оних који су
искључени? Једно је сигурно; брзим кораком дигитализације данског друштва, грађани подлежу
значајним захтевима да поседују релативно висок ниво дигиталних вештина уколико желе да
равноправно учествују у друштву.
Дигитализација репродукује неједнакост
Сорен Скаруп, постдокторски истраживач у Центру за истраживање за ИТ Владе на Универзитету
ИТ у Копенхагену, види опсежну дигиталну трансформацију у Данској - и у јавном и у приватном
сектору - као мач са две оштрице у односу на једнакост и демократију. То је зато што с једне
стране дигитална решења пружају већи и једноставнији приступ услугама, информацијама, о
њима се чује, врше утицај итд.
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С друге стране, ова решења долазе с неким
основним претпоставкама сличним онима које
су постојале пре дигитализације. „Дигитализација
снижава баријере за неке људе. Другима, то
ствара додатни слој сложености и тражених нивоа
вештина, али што се тиче шире слике, људи који су
се раније суочили с изазовима су сада они који
се суочавају с додатним нивоом изазова услед
дигиталне трансформације.“
„Ако имате проблема с читањем, ви се такође борите
и с читањем у дигиталном формату. Ако имате
проблема с данским језиком, ви се такође борите с
данским и дигитално - вероватно чак и више у вези с
јавним сектором, јер се можете осетити несигурним
око тога шта заправо треба да урадите и треба да
разговарате с неким ко вам може разјаснити ствари.
У исто време, ми видимо одређене групе когнитивно
оштећених особа и малу групу старијих особа изнад
80 година који саму технологију доживљавају као
баријеру, али уопштено, дигитализација првенствено
репродукује већ постојеће неједнакости у нашем
друштву“, рекао је Скаруп.
Дигитализација у циљу ефикасности
Скаруп је такође истакао да дигитализација
Данске није била у потпуности осмишљена, при
чему је фокус искључиво био на постизању веће
ефикасности уз коришћење мање ресурса.
„Основна амбиција није била дигитализација с
фокусом на транспарентност, јачање демократије,
заједничког утицаја, сарадње и тако даље. Радило се
о економији а не дигитализацији у широј друштвеној
перспективи. Приоритет је био да се дигитализује
што је више могуће, пре него да се размотри да ли
дигитализација одређених ствари има смисла и да
ли резултира бољом услугом“, рекао је.
„У прошлости је јавни сектор доживљаван нешто
опипљиво, чиме су управљали људи попут мене и често
сасвим доступни. Данас је често окарактерисан као
удаљен, апстрактан орган у коме самоуслуживање
постаје процес покретне траке и у коме се грађанин
посматра као пасивни пошиљалац података и
прималац одлука. То може имати последице по
нашу демократију и наше виђење демократије.“
Лакши приступ - али чему?
Што се тиче демократије, никада није било лакше
укључити се у јавни дискурс или учинити да се
ваш глас чује, али Скаруп остаје у недоумици да

ли је дигитализација била корисна или штетна у
том смислу. „Много је ствари које се дешавају
напољу; какофонија гласова. Дакле, можда се
јавни дискурс утапа у још већој мери него раније
и упркос лакшем приступу, још увек постоје неке
квалификације које су потребне за учешће у
демократском разговору у смислу претходног
знања, реторичке способности итд. Другим
речима, наравно, свако жели да постигне да се
његов глас чује - али питање је ко чује? И који је
ефекат тога у пракси?
Људима су потребне компетенције домена
Скаруп такође не верује да је Данска успела да
обезбеди да њена популација има одговарајуће
висок ниво захтеваних компетенција које су
свима потребне да би равноправно учествовали у
потпуно дигитализованом систему.
„Не, нисмо још ни близу те тачке. Нити ћемо икад
бити. То је слично као што никада нећемо моћи
да обезбедимо да сви у Данској да имају висок
ниво вештине читања. Дефинитивно можемо да
смањимо баријере како бисмо то олакшали,
на пример стварањем бољих и флексибилнијих
решења. Између осталог, нема смисла за
бескућнике да изгубе своје повластице јер се
не појаве на састанку са социјалном службом;
састанак о коме су обавештени путем е-Бокс
(безбедне дигиталне платформе, и сл.) коју никад
не проверавају“, рекао је.
Према Скарупу, питање није толико недостатак
дигиталних вештина као што је недостатак
вештина читања, писања и данског језика.
Истовремено, изазов је обезбедити да грађани
имају одговарајуће „компетенције домена“,
или
бирократске
компетенције,
знање
о
повластицама, услугама и јавном сектору, али и
искуство с различитим животним ситуацијама где
се ослањате на помоћ из јавног сектора. Ово би
чинило да се људи осећају сигурније у приступању
дигиталним решењима без помоћи неког другог
ко је физички присутан.
„Као друштво, морамо да израдимо решења
која одговарају циљној групи и да се постарамо
да грађане подучимо одређеним вештинама које
ће их оспособити да независно решавају ствари
онлајн с јавним сектором“, рекао је Скаруп.
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Дигитално самостално усавршавање грађана је
од кључног значаја
Када је у питању значај дигитализације за
демократију, Скаруп опет верује да су основне
техничке вештине ИТ најмањи проблем.

Можда ћете успети да пронађете посао који не
захтева много образовања, али је све дигитално
данас и да бисте били на једном равноправном
терену са свима осталима у друштву, ви треба да
умете да користите е-Бокс, NemID и тако даље“,
рекао је Размус Кјар Кристиансен, менаџер
развоја у VUC Сторстрому.

„Питање се у великој мери односи на целокупан
феномен самосталног усавршавања у ИТ.
Наравно да су људима потребне основне
технолошке вештине како би умели да користе
е-Бокс, NemID и тако даље, али је најважнија ствар
да се обезбеди да они стекну шире разумевање
технологије. Дефинитивно је могуће да неко буде
добар у сређивању својих питања које има с јавним
сектором дигиталним путем упркос недостатку
дигиталног самосталног усавршавања и обрнуто.
У том смислу, Скаруп је нагласио значај етике,
понашања на мрежи, критиковање извора,
разумевање медија и основног разумевања
како функционишу алгоритми, самим тим
омогућавајући људима да заузврат разумеју
шта дигитализација подразумева. Ово укључује
шта дигитализација подразумева у смислу
јавног дискурса, који је у опасности да постане
поларизованији пошто алгоритми друштвених
медија обезбеђују да сте увек добијете више истог
садржаја или ставова.
„Цела ова област, која се тиче разумевања онога
што технологија чини је од невероватног значаја.
Како ја видим, дигитално самостално усавршавање
је далеко важнија од учења како решити квадратне
једначине, на пример“, рекао је.
Могућност ширег понуде курса и за више
полазника
Већ од 2009. године, VUC Сторстром је радио на
дигитализацији својих курсева. Данас, центар за
образовање одраслих сматра својим кључним
задатком да се полазници курса укључе у
дигитално самостално усавршавање и надограде
своје дигиталне вештине.
„Дигитално самостално усавршавање и дигитална
надоградња су једноставно суштински битне како
би се обезбедило да наши полазници курсева
добијају образовање и обуке који су им потребни за
запошљавање, даљу едукацију и учешће у друштву.

VUC Сторстром управља одељењем за учење
на даљину где учесници курса могу да добију
дигитално образовање када им то одговара.
Центар такође има „хибридни колеџ“ где ученици
могу да похађају часове од куће или једну од VUC
Сторстром 26 хибридних учионица, с врхунски
подешеном аудиовизуелном опремом.
„Овај облик образовања захтева од вас да будете тачни,
али не и да будете присутни физички. То је дигитално
образовање које се одвија истовремено, без обзира
на то да ли физички похађате један од наших колеџа
или посредством ваше интернет везе од куће.
„Путем хибридног колеџа, можемо много више
предмета да понудимо нашим студентима
који су распоређени на ширем географском
подручју, омогућавајући нашим предавачима
да истовремено подучавају студенте у Марибу,
Факеу и Настведу. То значи да нам дигитализација
помаже да пружимо шири спектар предмета на
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које се људи могу уписати и придружити а да не
буду ограничени својом географском локацијом“,
рекао је Кристиансен.
Свако би требало да има усвојене дигиталне
компетенције
Заједно са Регијом Зеланд, VUC Сторстром стоји иза
Нордијског центра за дигитално учење одраслих. Циљ
центра је да креира дигитални процес укључивања
за полазнике курса пре него што они започну своје
студије на VUC Сторстрому.
„На пример, развијањем курсева за мобилне
телефоне или компјутере, полазници курса могу да
науче како да користе Teams, Canvas LMS, Google итд,
пре него што се придруже нашим часовима. Свако
има мобилни телефон и ако неко нема рачунар,
могу да га позајме од нас“, рекао је Кристиансен.
Кристиансен је такође приметио да VUC Сторстром
не жели да држи курсеве о ИТ алатима само зато
што ће ти курсеви бити коришћени на другим
курсевима које нуди центар. „Не, за нас је то ствар
препознавања да свако треба да има усвојене
ове дигиталне компетенције тако да можемо
да живимо онако како проповедамо, такорећи.
Трудимо се да обезбедимо да полазници курса
имају праве дигиталне алате/компетенције да
приступе едукативним материјалима, праве
заједничке белешке, учествују у дигиталном групном
раду и многим осталим стварима. Када их једном
научимо дигиталним компетенцијама, они ће бити
способни да користе е-Бокс, NemID и тако даље.“
Учење одраслих игра важну улогу
Кристиансен се у потпуности слаже са Скарупом
у погледу да дигитализација повећава изазове за
оне који су већ угрожени у данашњем друштву.
„Имамо посебну групу одраслих који нису успели
у почетку с образовањем или запошљавањем
и ако се борите да завршите школовање или
задржите посао а недостају вам и дигиталне
вештине које су вам потребне, ви се суочавате с
још већом угроженошћу”, рекао је Кристиансен.
Он верује да учење одраслих игра важну улогу у
дигитализацији.
„То је зато што можемо да помогнемо некима
који нису успели први пут; можемо им дати праве
компетенције да би се укључили у образовање,
тржиште рада и демократију и дигитална

трансформација је нешто с чим ће морати да
постану потпуно упознати тако што ће испробавати
дигитално образовање у пракси.“
„Овде у VUC Сторстрому, дигитално самостално
усавршавање и дигитално образовање су
равноправно
инкорпорирани
са
општим
самосталним усавршавањем и образовањем и
наш је циљ да их научимо специфичним алатима
ИТ као и дигиталном самосталном усавршавању
које се односи на учешће у дебатама, критиковању
извора и ширем разумевању технологије“, рекао
је Кристиансен.
Признавање недостатка вештина је први корак
EViden центар - Дански центар знања за е-учење
се слаже да дигитализација игра растућу улогу у
учењу одраслих, док учење одраслих истовремено
игра велику улогу у дигитализацији.
„Имајући у виду да ћемо морати да останемо на
тржишту рада све већи и већи број година како
време пролази, биће нам потребно редовно
континуирано образовање, а дигитализација
помаже да континуирано образовање постане
опција за више људи. С дигиталним континуираним
образовањем, можете да окупите разред из много
различитих земаља или географски раштрканих
подручја јер оно елиминише потребу да се буде
физички присутан. У том смислу, дигитализација
повећава могућности за учење одраслих;
једноставно га чини приступачнијим“, рекла је
Даниела Тасик Хансен, специјални консултант
за педагогију е-учења у еViden центру - Дански
центар знања за е-учење.
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Истовремено, она верује да би готово потпуно
дигитализовано друштво као што је Данска, где су
основне ИТ вештине постале потреба, требало да
се одражава у континуираном образовању, како
у погледу форме тако и садржаја.
„Основне ИТ вештине су предуслов у данашњој
Данској; образовне и институције континуираног
образовања имају велику одговорност у погледу
признавања уколико неком од њихових студената/
полазника
курса
и
едукатора
недостају
одговарајуће компетенције. Ако се неко суочи
с баријерама које се односе на недостатак
ИТ вештина, можда им треба вршњачка обука,
састанци или колегијално спаринговање - или
нешто сасвим друго“, рекла је Хансен.
„Како би се повећао ниво познавања ИТ вештина
код особе, ипак, први корак треба да буде да се
то призна, а недостатак одређених компетенција
не би требало да буде извор стида, већ нешто
чиме се требапозабавити како би особа могла да
развије те компетенције.“
Значајан потенцијал у комбинованом учењу
Хансен види значајне користи у е-учењу, пошто
дигитално образовање омогућава студентима и
полазницима курса да приступе материјалима
и ресурсима када им то највише одговара. „Ви
проширујете простор за учење е-учењем, пошто
материјалу за дигитално образовање можете да
приступите када се студент осећа мотивисаним
и инспирисаним. То ствара могућности за
индивидуално
размишљање,
понављање,
заједничко стварање итд.“
Међутим, Хансен примећује да свако треба
да се фокусира на дидактичка и педагошка
разматрања када приступа е-учењу. „Коришћење
е-учења не би требало да буде финансијска
одлука. Фокус би требало да буде на укључивању
што већег броја људи у образовање и на пружању
висококвалитетног образовања.“
Она види велики потенцијал у комбинованом
учењу, где особа користи виртуелан простор у
комбинацији с активностима за које је потребно
физичко присуство.

„Комбиновано учење има заиста велики утицај
зато што комбинација два типа учења вам
омогућава да искористите предности онлајн и
физичких инструкција. Физички простор за учење
пружа доста других предности у погледу заједнице,
неформалних односа и динамичнијих дискусија.”
А када су у питању технички ИТ изазови, такође
је много лакше допрети до људи у физичким
просторима и тако добити помоћ, додала је она.
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Историјат
Стални развој вештина и компетенција је од кључног значаја за све. Међутим, не учествују
сви одрасли у целоживотном учењу. Шта више, постоји мања вероватноћа да ће управо
одрасли с најнижим квалификацијама узети учешћа у образовању и обукама од оних
који су високо образовани. Ово забрињава, посебно у временима попут данашњег које
је обележено брзим променама, економским и социјалним притисцима, повећаном
дигитализацијом и утицајем пандемије.
Шта европски образовни системи чине да олакшају учешће одраслих с ниским нивоом
основних знања или квалификација у образовању и обукама? Овај извештај намерава
да одговори на ово питање истражујући тренутне националне приступе за унапређење
целоживотног учења, с посебним фокусом на политике и мере које подржавају одрасле с
ниским нивоом вештина и квалификација у приступању могућностима за учење.
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Извештај
Нови Eurydice извештај је објављен 8. септембра
2021. године и представљен током председавања
Словеније
Саветом
Европске
уније
на
конференцији Резилијентан одговор на будуће
изазове. Извештај се фокусира на образовање
и обуку одраслих у Европи. Извештај испитује
тренутне приступе промовисању целоживотног
учења, с посебним нагласком на политике
и мере које подржавају одрасле с ниским
нивоима вештина и квалификација да приступе
могућностима учења.
Полазећи од низа квантитативних индикатора који
се односе на образовање одраслих (Поглавље
1), извештај испитује националне планове за
координацију политика и мера образовања
одраслих (Поглавље 2). Затим пружа преглед
јавних субвенционисаних програма за различите
земље који теже да омогуће одраслима да
унапреде своје вештине и квалификације
(Поглавље 3). Извештај се такође бави питањем
финансијске подршке, посвећујући посебну
пажњу финансијским подстицајима за групе с
ниским нивоима квалификација (Поглавље 4).
Приступи остваривању флексибилних путева
учења чине још једно подручје истраживања
(Поглавље 5). Након овога следи анализа планова
за признавање и вредновање неформалног и
информалног учења (Поглавље 6). У извештају
се коначно разматра у којој мери активности
подизања свести и информисања (Поглавље
7) и пружање смерница (Поглавље 8) подупиру
доступну могућност учења.
Главни извор извештаја су информације о
политикама прикупљене из Eurydice националних
јединица
које
представљају
42
система
образовања и обука у 37 европских земаља.
Ови подаци су допуњени квантитативним и
квалитативним подацима прибављеним из других
организација, укључујући Cedefop, Eurostat и OECD.
Овде можете приступити извештају.
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Активно старење доприноси смислу живота
Пошто је живот само један, има смисла да га учините најбољим могућим. Светска
здравствена организација (СЗО) предлаже стратегију активног старења за постизање
овог циља. Активно старење је резултат знања и активности које оптимизују прилике за
испуњен и пријатан живот током старења. Кључни елементи активног старења су:
•

Аутономија: способност доношења дневних и дугорочних одлука о сопственој судбини
како би се водио успешан живот.

•

Независност: способност да се самостално испуњавају свакодневне животне портребе

•

Квалитет живота: физичко, ментално, социјално благостање у животном окружењу и
друштвено-економском контексту појединца

•

Животни век здраве особе: колики је очекивани животни век када особа нема физичка
или ментална ограничења.

СЗО сугерише да су три главна исхода из праксе активног старења здравље, сигурност
и повезаност. Пошто се не може имати лично искуство са старењем, битна знања и
понашања се морају научити.
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Целоживотно учење
Целоживотно
учење
је
инкорпорирање
континуираног учења током живота.
Људи
никада до сада у историји нису живели оволико
дуго, а животни век наставља да се повећава у
целом свету. Дакле, садржај и процес учења се
прилагођавају дуговечности како би се обезбедило
доживотно учење које подржава активно старење.
Старење је крајњи корак у људском развоју и
учење обогаћује живот тако што сваком појединцу
омогућава да достигне свој животни потенцијал.
Цитат који се приписује Алберту Ајнштајну гласи:
“Чим престанете да учите, почињете да умирете”.
Учење је авантура ума која није ограничена
годинама. Учење повећава компетенције за
успешно суочавање са животним ситуацијама
и самим тим повећава очекивани животни
век. Учење црпи из прошлости, пројектује у
будућност док особи даје компетенције да живи
у садашњости. Учење проширује видике, пружа
радост кроз сазнавању и поверење у деловање.
Учење подржава процес “постајања” кроз лични
развој и даје смисао дугом животу особе.
Целоживотно учење је заједничка одговорност
Учење је заједничка одговорност и колективна
обавеза. Одговорност припада сваком појединцу,
без обзира на године, друштво и државу. За активно
старење, оно се ослања на енергију, мотивацију
и деловање пензионера и старијих особа.
•

Појединац: Учење је добровољно, усмерено
ка појединцу и често самофинансирајуће.
Континуирано
учење
је
неопходно
за
суочавање са захтевима живота. Повезано је с
обавезом да се знање дели с другима и да се
допринесе друштву.

•

Друштво: Има много актера и заинтересованих
страна укључених у учење који усмеравају,
подржавају или учествују у учењу за активно
старење. Њихова укљученост варира од
организовања формалних и неформалних
курсева уживо или онлајн, управљања
презентацијом,
креирања
ресурса
и
подучавања.

•

Држава: У процесу подизања нивоа учења
међу целом популацијом, држава има водећу
улогу и одговорна је за политике, координацију

за
мултисекторске
пружаоце
услуга,
финансирање и подстицаје, осигурање
квалитета и признавање бодова.
Владе
су одговорне да обезбеде могућности за
учење, ефикасност ресурса, истраживање,
стандарде и заштиту потрошача.
Вредност учења за активно старење
Човек никада није превише стар за учење. Учење
се акумулира током живота, побољшавајући,
исправљајући
и
надограђујући
знање
и
искуство.
Иако човек стално учи, колико
добијају појединац и друштво ће зависити од
тога шта и колико особа научи током развоја
и старења. Учење омогућава особи да се
носи с непредвидивим животним изазовима
и да искористи прилике да контролише своју
судбину. Повећава њен практичан капацитет да
допринесе садашњем друштву и да пренесе
искуство, идеје и иновацију за живот у будућности.  
Учење има унутрашњу вредност где постоји
пријатност и задовољство у учењу, а мудрост је
сама по себи циљ. Ово је витални део разумевања
себе и развоја сопственог потенцијала у односу на
личне капацитете како старимо. Учење такође има
инструменталну вредност због крајњих резултата
који се од њега добију. Обе врсте вредности раде
заједно како би подржале активно старење.
Циљеви учења за активно старење
Постоје четири циља која се односе на улоге у
друштву које захтева активно старење. Сваки
појединац има сопствени образац учења како би
остварио ове циљеве, у зависности од могућности
и времена, енергије и способности за учење који
су на располагању у нечијем животу. Не постоје
крута очекивања како би ове циљеве требало
остварити, али је јасно да учење чини да резултати
до којих се долази у процесу остваривња ових
циљева буду на високом нивоу.
Учење за успешне улоге активног старења
Да би се укључио у активно старење, од појединца
се очекује да сам управља својим учењем. Ово
укључује процену времена и контекста живота,
процену потреба и интереса, истраживање
опција које би могле задовољити потребе, бирање
опције, времена и врсте учења, укључивање у
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учење и интегрисање учења за додавање личним
компетенцијама. Избор из низа могућности је
заснован више на жељеној компетенцији него на
годинама. Друштвени актери и владе подржавају
учење које промовише активно старење.
Да би било релевантно за активно старење, учење
мора да се односи на укрштене кругове улога које
играју старији људи. Пут који се изабере је личан,
тако да нема погрешног пута. Методе учења
се могу комбиновати на појединачне начине:
Примери који су дати ниже испод сваког од четири
циља учења су теме од посебног интереса за
оне који активно старе. Највероватније неће бити
од интереса за младе људе. Неки од њих се могу
научити током једночасовне сесије, док за друге
може бити потребно неколико часова, недеља,
месеци. Формално учење није једина опција Иако
је већина учења намерна, случајно и непланирано
учење се може догодити из животног искуства.
1. Управљање животом: Учење како да се схвати
старење у специфичној ситуацији сваког
појединца и прилагођавање темпом који
одговара променама у различитим животним
контекстима јесу битне за успех у животу.
•

•

•

Управљање
здрављем
и
благостањем:
Разумевање здравствених услова повезаних с
годинама; брига о себи, укључујући исхрану и
лекове; вежбе, избегавање пада; информације
о губитку неког чула и ублажавању тог стања;
способност доношења информисаних одлука
о палијативној заштити и медицинској помоћи
код умирања; одржавање активне друштвене
мреже активних особа које старе.
Пажљиво финансијско управљање: Личне
финансије
буџети,
зајмови,
порези;
управљање пензијама; инструменти улагања;
отуђивање; унапред плаћене сахране и
погреби; безбедно коришћење банкарских
услуга; заштита од превара и подвала.
Мудар потрошач: Трошкови и куповинa уз
уштеду енергије - аутомобил; изолација за
кућу; информисане одлуке о томе када и
где умањити или се преселити у колективан
смештај; онлајн куповина производа за старе,
циркуларна економија (смањити, поново
употребити, рециклирати).

•

Правна питања: Куповина или продаја
имовине; тестаменти и планирање некретнина;
завештања, велике донације.

2. Лични развој: Водити живот са сврхом кроз
фокусиран лични раст, прво кроз разумевање
природног,
економског,
друштвеног
и
политичког света у коме особа треба да успе,
а као друго, да развије своје интересе, таленте
и природне способности како би напредовала
у том контексту.
•

Информација и комуникација како би
се разумео контекст лични живот - свет:
информисаност о политичким и научним
постигнућима у вези са здрављем и
старењем; проценити тачност, поузданост
и веродостојност информација како би се
користиле или делиле ваљане одговарајуће
информације, медијска писменост.

•

Лични
интереси:
Надоградња
вештина,
унапређење
дигиталних
компетенција;
фокусирани пројекти попут писања мемоара,
родослова или сликарства; учење страног
језика:

•

Рекреација и култура: Позориште, музеји
уметности, библиотеке, избори који повећавају
друштвену активност као што су хорови,
читалачки клубови и циклуси за учење, учење
кроз путовања (образовна путовања):

3. Друштвени доприноси: Научити да се
максимизирају знање и способности да би
се допринело породици, заједници и друштву
сразмерно личним капацитетима.
•

Пружање неге: Брига о супружнику с
посебним потребама; тражење одговарајуће
професионалне и социјалне услуге неге
(нпр. краткотрајни предах за примарног
неговатеља).

•

Имати унучад: Брига и неговање на обострану
корист детета и бабе и деде.

•

Рад: Знање и вештине које се могу користити
за тренутно занимање (пуно или непуно
радно време или консултације) или за ново
занимање.
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Волонтирање: Вештине које се траже у
заједници или на мрежи као што су лектура,
подучавање енглеског/или другог страног
језика.

мрежама, учешћу у заједници и културном животу.
Ово ће довести до смањених избора и прилика,
физичке, друштвене и финансијске несигурности
и ризика од беспомоћности и искључивања.

4. Наслеђе за будућност: Пренети искуство,
идеје и инфраструктуру за будуће генерације.  

Друштвени трошкови су високи ако постоји
ускраћивање
учења
код
особа
које
старе. Друштво губи допринос људи који активно
старе, а такође мора да решава и субвенционише
неравноправности.. Популација која стари би
могла бити маргинализована и потцењена уз
оскудну повезаност с осталим генерацијама у
друштву.

•

•

Следећа генерација: Доставити породичну
историју, фотографске записе, породичне
артефакте, родослов млађим генерацијама.

•

Носиоци културе и традиције: Пренети
породичну традицију, традиционални језик,
музику и кухињу широј породици.

•

Грађанске одговорности: Познавање текућих
питања као што су климатске промене и
решења за будућност како би се донела добра
одлука приликом гласања на политичким
изборима; друштвено одговорна улагања;
дељење подсећања на заједничку историју.

•

Грађанин света: Национална и међународна
филантропија; активизам за колективно
благостање и опстанак врста.
Неједнакост у учењу

И старије особе и цело друштво ће осетити
последице уколико учење не доприноси довољно
квалитету живота. Људски капитал појединаца
опада током њиховог живота услед застарелих
информација и вештина и недостатак неопходног
учења може смањити њихову аутономију,
очекивани животни век, као и њихово задовољство
животом. Њихова способност активног старења је
смањена. Изгубљена прилика доводи до губитка
вишеструких бенефиција током старења.
Ово је посебно проблематично ако постоје
посебни услови као што су низак приход,
инвалидитет, етнички или животни услови који су
повезани с оскудним учењем. Неједнакости у
учењу могу да буду карактеристика одређене
групе или чак одређене локације и тако их учине
жариштима са врло малим бројем или без
могућности за учење. Мали број прилика за учење
резултира оскудним приступом информацијама,
здравственој нези и услугама, друштвеним

Активно старење је животна вештина која се учи
Активно старење је важна животна вештина за све,
пошто је старење универзално. Позната америчка
филмска звезда Ме Вест је рекла: “Живиш само
једном, али ако то урадиш како треба, једном
је довољно”. Ако би учење унапредило активно
старење, свака особа би радила на свом ремекделу на платну живота.
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