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ЕПАЛЕ фокус:
Иновативни приступи
за револуцију вештина

Драге ЕПАЛЕ колеге,
Од почетка пандемије област образовања је прошла кроз низ значајних трансформација.
Током протекле године и тематске фокусе у ЕАПЛЕ е-магазину и на ЕПАЛЕ мрежи
мапирали смо области образовања одраслих у којима је криза изазвана Ковидом-19
донела највеће изазове али такође и подстакла трансформативне промене, и утрла пут
новим решењима и иновативним праксама.
Одабиром прича, интервјуа и добрих пракси из заједнице за образоавње одраслих
намера нам је да истакнемо да ЕПАЛЕ мрежа током читаве године оснажује своје
чланове да преузму одговорност за свој даљи професионални развој и активно учествују
у друштву, а са циљем давања подршке изградњи друштва које ће бити праведније и
солидарније, резилијентније и спремније на промене у будућности.
У духу поменутих намера, ове године пажња ће бити посебно усмерена – ка младим
одраслим људима како би остали активни носиоци позитивних промена, међугенерацијској
сарадњи и целоживотном учењу, иновативним праксама, персонализованим приступима
и иницијативама за развој вештина, флексибилним системима за учење, заједницама
које уче и просторима интеракције, као и улози културе и креатвности у подстицању
социјалне инклузије и јачања друштвене кохезије – да поменемо само неке од главних
тема.
Резимирајући научене лекције из претходног периода, ЕПАЛЕ у 2022. години издваја
четири главна фокуса и тематске целине које ће такође бити и окосница садржаја
ЕПАЛЕ е-магазина током ове године. Иако нам је у сваком кварталу главни акценат на
једном од четири тематска фокуса, трудићемо се да издвајамо релевантне садржаје
који паралелно повезују тематске фокусе међусобно. Четири тематске целине на које
се фокусирамо у 2022. години су:
1) Култура и креативност за друштвену кохезију
2) Иновативни приступи за револуцију вештина
3) Млади одрасли
4) Заједнице које уче
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.

2

Садржај:
Значај неформалног образовања одраслих за стратегије животних вештина

4

Како изградити међугенерацијске мостове разумевања кроз дигитално
учење и културно наслеђе? Пројекат центара за развој (Flourish Centers)

7

Научена беспомоћност

10

Образовање одраслих: Путовање са онима који пробијају путеве

13

Подршка политикама које се баве недостатком дигиталних вештина

18

Приручник за дигиталну културу

19

Тиа Контканен (Tiia Kontkanen) Шта појам компетенције
подразумева у оквиру хуманистичког образовања одраслих?

20

Иновације за отпорност: Нови приступи професионализацији

3

предавача основних вештина

23

Нова знања су шанса за село

29

FLIGHT: Финансијска писменост за Инвестиције, Раст, Помоћ и Тимски рад

32

Развијање компетенција 21. века у дигиталној ери

35

Развој вештина у ери аутоматизације: Поспешивање неједнакости?

37

Значај неформалног образовања одраслих за
стратегије животних вештина

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Gerhard Bisovsky
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/importance-non-formal-adult-education-life-skills-strategy

Шта повезује животне вештине са неформалним,
слободно доступним образовањем одраслим?
Овај чланак бави се значајем ове повезаности.
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Чињеница да се Европска комисија бави темом животних вештина у оквиру нове европске
агенде за образовање одраслих треба да се схвати као позитиван искорак јер наглашава
значај неформалног образовања одраслих. Јер управо ово неформално образовање
одраслих – другим речима, слободно доступно, а не квалификационо оријентисано
образовање одраслих – пружа оквир за спровођење стратегије животних вештина. У
Аустрији, неформално образовање одраслих је присутно у оквиру Аустријске конференције
о образовању одраслих. Предуслови за успешно спровођење стратегије животних вештина
подразумевају функционалне структуре неформалног и општег образовања одраслих,
као и, што је такође важно напоменути, партиципативни приступ на свим нивоима.
Сарадња са организацијама цивилног друштва, као што су удружења за образовање
одраслих, основа су за успешно спровођење стратегије, док је учење кроз рад важан
дидактички темељ за многе животне вештине. Заједно са математичком и читалачком
писменошћу, животне вештине подразумевају финансијске, дигиталне, и еколошке
компетенције, као и оне вештине и компетенције које се тичу спектра друштвених питања,
од политичких и друштвених вештина до личних и међуљудских, као и вештина везаних за
здравствену заштиту. Ове вештине су од суштинског значаја када је у питању активно
учешће у друштву и доприносе побољшању квалитета живота.
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Животне вештине и компетенције
за тржиште рада на примеру
дигиталних компетенција
Многе личне, друштвене и трансверзалне
компетенције не могу се јасно одвојити од
вештина неопходних за тржиште рада.
Међутим, поставља се питање у ком контексту
се вештине првобитно стичу и да ли је лако
примењивати их у неким другим контекстима.
Још једно битно питање је ниво образовања
на који се ове вештине надограђују, као и
које технике учења и мотивација су присутни.
Главни образовни изазов и даље је како да
они који имају низак ниво образовања
унапреде или стекну вештине и компетенције.
Два примера везана за основне дигиталне
компетенције могу да илуструју овај проблем:
Корушке народне гимназије (виртуелне
средње школе; ВСШ) активне су у многим
мањим заједницама кроз своје програме
„ВСШ на точковима (VHS on Tour)“ и пружају
IT обуку и помоћ на лицу места. Ово им
омогућава да допру до људи који обично
нису део установа за образовање одраслих.
Други пример из већих урбаних средина је
„Digi-Infotage“, дани дигиталних информација
који се организују у зградама бечких народних
гимназија. Дигитални стручњаци директно
нуде помоћ, било да се ради о мобилном
потпису или безбедности на интернету.
Занимљив секундарни ефекат оваквих
активности је да се на овај начин може
допрети до оних којима је потребно основно
образовање. Дакле, кроз рад на терену,
може се доћи до људи који мање хају за
образовање.

Критичка медијска писменост за
демократско образовање
Лични развој је кључно питање за многе
институције које се баве неформалним
образовањем одраслих. Фокус може бити
на личном животу, а путања коју је неко изабрао
може се упоредити са нечијим жељама.
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Прати се приступ оријентисан ка нечијим
јачим странама, којим се подстиче способност
размишљања и критичког преиспитивања.
Циљ је превенција, јер је то једини фокус
ових мера. Овакве обуке омогућавају људима
да темељно размисле о својим животним
приликама и да нађу начин да их побољшају.
Теме као што су медијска писменост, критичко
мишљење, па чак и политичко образовање,
спроводе се на различитим догађајима,
као и у оквиру мањих пројеката институција
за образовање одраслих и иницијатива
цивилног друштва. Аустријско друштво за
политичко образовање(ÖGPB) финансира
око 240 мањих пројеката из отприлике 200
образовних институција. Многи од ових
малих пројеката баве се аспектима који
се тичу животних вештина. Аустријска
радиодифузна корпорација (ORF) такође
нуди низ радио и телевизијских програма
који се баве медијском писменошћу и
критичким мишљењем, као и друге независне
радио станице у Аустрији. Неколико ових
програма већ је добило Радио награду за
образовање одраслих и Телевизијску награду
за образовање одраслих. Масовни отворени
онлајн курс Demokratie-MOOC има читав
модул посвећен медијској писмености. Поред
тога, веб-сајт „erwachsenenbildung.at“ аустријског
Министарства просвете посвећен је критичкој
медијској писмености. Овај сајт се издваја
од осталих јер објашњава власничке и
структуре моћи које чине срж медија и на
тај начин доприноси демократији. Критичка
медијска писменост подстиче рефлексивни
приступ и учешће у друштву, уз подршку
активностима оснаживања.

Потребно је издвојити више средстава
за еколошко образовање у оквиру
образовања одраслих
Еколошка писменост се спроводи као део
образовања о одрживом развоју у оквиру
Агенде Уједињених нација за 2030. годину.
Главни фокус многих активности у овом
контексту је на школама, па се и пројекти
тренутно финансирају само за школе.

Поред тога, установе за образовање одраслих спроводе низ активности у овом контексту.
С обзиром на сложеност теме, сарадња са организацијама из сектора еколошког
образовања и иницијативама цивилног друштва показала се изузетно корисном.
За успешно спровођење ових, али и других стратегија у образовању одраслих, важно је
и неопходно обезбедити средства за догађаје и пројекте, као што се то већ ради за школе.
С тим у вези, посебну пажњу треба посветити образовању одраслих, јер оно представља
најдужи период образовања, а његови ефекти су далекосежни. Европска студија, уз студију
која је спроведена у Аустрији о користима учења, показује да образовање одраслих
утиче не само на појединце већ и на само друштво.
У Аустрији има много примера добре практичне примене, посебно у погледу основног
оквира образовног процеса и основних културних компетенција. Кроз иницијативу образовања
одраслих, Initiative Erwachsenenbildung, имамо модел који се посебно истиче широм
Европе и који може да покрије многе области основних животних вештина.

О аутору:
Др Герхард Бисовски (Dr. Gerhard Bisovsky) је генерални секретар Удружења аустријских
центара за образовање одраслих (VÖV). Студирао је политичке науке, са посебним
фокусом на политике јавног образовања одраслих у својој докторској тези. Бисовски
има дугогодишње практично искуство у образовању одраслих, пошто је предавао на
различитим универзитетима и написао многе чланке за специјалистичке публикације.
Поред тога, обучава и едукаторе одраслих. Од 1996. до 2012. године, као шеф Центра за
образовање одраслих Мајдлинг у Бечу, између осталог је развио дигитално учење као
једну од метода. Између 2008. и 2012. године руководио је мрежним пројектом „Упутства
за образовање у Бечу“. Бишовски је био и члан одбора Европске асоцијације за образовање
одраслих (ЕАЕА) од 2012. до 2017. године. Од 2012. године је главни и одговорни уредник
часописа „Die Österreichische Volkshochschule“ (http://magazin.vhs.or.at) и шеф Канцеларије
за медијске награде (Büro Medienpreise), која награђује радио станице и телевизије за
допринос у области образовања одраслих, а додељује и VÖV академске награде.

О овом блогу:
Овај чланак је заснован на презентацији од 24. марта на EPALЕ и Еразмус+ конференцији
2022: Животне вештине као фокус у образовању одраслих.

Додатне информације

6

Како изградити међугенерацијске мостове
разумевања кроз дигитално учење и културно
наслеђе? Пројекат центара за развој (Flourish Centers)

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je https://www.pistes-solidaires.fr
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-build-bridges-between-generations-through-digital-learning-and-cultural-heritage-flourish

Еразмус+ пројекат о међугенерацијском
учењу за бољу друштвену кохезију.

Пројекат центара за развој подстиче сарадњу између заједница кроз културно наслеђе.
Културолошки елементи представљају мост између заједница и подстичу међугенерацијско
учење. Активности овог пројекта биће мешовитог формата и подстаћи младе између 18
и 30 година да сарађују са старијим особама у неповољном положају које имају више
од 65 година како би заједно забележили процес настанка културног наслеђа. На овај
начин ће се створити окружење погодно за размену знања и вештина, активно културно
учешће и изградњу дигиталних капацитета, што је основа за мање подељено и искључиво
друштво.
Утицај пројекта на циљне групе биће посебно значајан. Одрасли ће стећи дигиталне
вештине и свест о свом активном учешћу у друштву, а формираће се и културне споне
неопходне за повећање социјалне укључености. Млади учесници на пројекту ће кроз
заједничко учење са различитим генерацијама развити различите дигиталне вештине и
постати свеснији свог културног наслеђа. Едукатори одраслих имаће прилику да
креирају средину која укључује и подстиче друштвену инклузију старијих кроз њихово
активно учешће.
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Пројекат има три главна циља:
Онлајн платформа
са модулима о међугенерацијском учењу и дигиталним
активностима заснованим на културном наслеђу, намењена како едукаторима, тако и
одраслима, старијим лицима и младима.
Простори афинитета
у виду низа радионица које укључују младе и старије који
заједно раде на мултимедијалном производу за промоцију културног наслеђа
Онлајн изложба
како бисмо поделили модерну и дигиталну визију културног наслеђа
инспирисану радом циљних група у различитим партнерским земљама
У овој фази пројекта, партнери развијају различите модуле на Мудл платформи. Самим
тим, оваква дигитална инфраструктура ће омогућити да циљне групе у потпуности
искористе предности међугенерацијског учења.
Сваки модул ће се бавити једном специфичном темом намењеном едукаторима одраслих
и/или младима и старијима. Ево тема које ће бити покривене у модулима:

Практични водич за завршетак међугенерацијске активности током радионице.
Ова наставна јединица биће намењена едукаторима одраслих који су вољни да спроведу
међугенерацијску активност са својим циљним групама. Помоћи ће им да боље
разумеју концепт међугенерацијске активности тако што ће им пружити одређене
теоријске смернице, а затим их водити кроз активности корак по корак. Водич ће такође
укључити и начине за мерење утицаја које едукатори могу да искористе да оцене своје
радионице и идентификују ниво утицаја на циљну групу.

Међугенерацијски приступ учењу и предавању
Ова додатна наставна јединица ће се фокусирати на различите врсте међугенерацијске
наставе које помажу ученицима да уче кроз иновативне и колаборативне технике, уз
фокус на преокренутој учионици, вршњачком учењу и групном промишљању.

Култура као мост ка комуникацији
Култура и комуникација су уско повезане и темељ су нашег свакодневног живота.
Култура је често заједничка тема; наиме, људи могу да комуницирају на основу заједничких
ставова и заједничких искустава. Овај модул ће представити дефиниције главних концепата
културе и комуникације и представити на који начин су ова два појма међусобно
повезана.
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Дигитални алати и међугенерацијска социјализација и комуникација
У овом модулу биће представљене врсте дигиталне интеракције између младих и старијих.
Данас дигитални алати постају све популарнији међу старијом генерацијом. Ова наставна
јединица ће објаснити који су дигитални алати најпопуларнији и најкориснији за старије,
које користи старији могу имати при њиховом коришћењу, као и како се интеракција
између младих и старијих одиграва када заједно користе дигиталне алате. Једна од
најважнијих тема је интеракција између унука и бака и дека у породици уз помоћ
апликација за комуникацију, видео игрица, друштвених мрежа, уметничких апликација
итд. Овај модул ће се бавити подучавањем старијих како да користе дигиталне алате и
како да побољшају своје корисничко искуство како би ови алати били популарнији међу
њима.

Како направити видео за културолошку комуникацију.
Значај културолошке комуникације у друштвима и заједницама је од суштинског значаја
за одржавање друштвене кохезије. Креирање културолошко-комуникационог видеа може
се искористити као мост међу генерацијама како би се промовисао културни идентитет
региона, унапредиле дигиталне вештине старијих и њихово укључивање у друштво након
дигиталне трансформације. Поред тога, упутства, као и цео садржај модула, могу се
понудити едукаторима одраслих као интерактивни алат, који се лако може користити
током активности обуке.

Међугенерацијска комуникација
Међугенерацијска комуникација је од кључног значаја јер, иако свеприсутна, и даље
постоји велика шанса да дође до неспоразума и међугенерацијске интеракције на
незадовољавајућем нивоу. Овај модул тежи да у први план стави главне изазове
међугенерацијске комуникације, укључујући старосне стереотипе, предрасуде и
дискриминацију, а након тога представи могућности за превазилажење ових препрека,
нпр. целоживотно учење и интеракција коришћењем нове и старе технологије.
Наведени модули биће ускоро додати на платформу и објављени на веб-сајту пројекта
https://flourish-centers.eu/.

Останите са нама за новости!
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Научена беспомоћност

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Seda Nur Eseroğlu
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learned-helplessness

Иако многи тога нису свесни, научена беспомоћност
може бити један од главних разлога који омета
напредовање у одраслом добу.
Научена беспомоћност је психолошко стање које већина појединаца не схвата, али то
незнање га не спречава да и даље утиче на њихове животе и целоживотно учење. Чак и
када не погађа нас лично, неко ко нам је веома близак се вероватно суочава са овим
проблемом. Стога је овај чланак припремљен са циљем да нам подигне свест о
наученој беспомоћности и пружи додатне информације.

ДЕФИНИЦИЈЕ
Пре свега, неоходно је дати две најједноставније дефиниције о наученој беспомоћности,
како је представљена у литератури.
Британика је дефинише на следећи начин: Научена беспомоћност у психологији се
сматра стањем када организам који је морао да издржи одбојне, болне или непријатне
стимулусе те исте стимулусе не може да избегне следећи пут, чак и када је то једном
„успео“. То је због тога што је организам научио да од старта не може да контролише
ситуацију, па стога не предузима било шта да такву ситуацију уопште и избегне неки
други пут (Nolen, 2017).
Дефиниција Америчког удружења психолога је следећа: То је феномен у којем стална
изложеност неконтролисаним стресорима доводи до тога да појединци нису у
могућности да искористе било које методе контроле којима иначе прибегавају. Овај
феномен је заснован на искуству појединаца које их учи да немају контролу над
догађајима у свом окружењу; као резултат тога, умањује се њихова мотивација да
промене или покушају да промене своје околности (Америчко удружење психолога,
2020).
Као што можемо закључити из обе дефиниције, када живи организам не може да
избегне нежељену ситуацију, он је сматра ситуацијом ван његове контроле и ни не труди
се да је избегне када се она опет јави, чак и ако је то могуће у овом поновљеном случају.
Ипак, потребно је разјаснити и концепт „контроле“, који се спомиње у обе дефиниције.
Америчко удружење психолога „контролу“ дефиниште као „ауторитет, моћ или утицај
на догађаје, понашање, ситуације или људе“ (2020). На основу ове дефиниције, научену
беспомоћност можемо укратко дефинисати као „искуства која се стичу у ситуацијама
у којима живи организам нема контролу, и која обликују њихово будуће понашање“.
Па, шта нам све ове дефиниције онда говоре? Као пример, користимо ученика из
социо-економски ниже класе. Та особа би могла ентузијастично приступити учењу и кренути
у основну школу са великим узбуђењем. Онда би се могла заинтересовати за атлетику.
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Међутим, из различитих разлога, нпр. финансијских проблема (одбојни, болни или
непријатни стимуланси) напредовање овог ученика у атлетици могло би бити отежано, а
ова ситуација, која је ван његове контроле, највероватније би код ње/њега изазвала
научену беспомоћност. Као резултат тога, овај ученик би сада врло вероватно био
пасиван, чак и у ситуацијама у којима има контролу, на пример, на другим часовима
где би могао/ла успешно да напредује. Штавише, ово би вероватно нарушило
његово/њено напредовање и у одраслом добу.

ТЕОРИЈА НАУЧЕНЕ БЕСПОМОЋНОСТИ
Селигманова теорија научене беспомоћности
Након низа различитих експеримената на псима, бувама, ајкулама и људима које су
спроводили различити научници, Селигман и други предложили су следеће о наученој
беспомоћности:
Научена беспомоћност,

Преобликовање
Селигманове
теорије

Може изазвати пасивност када се
неко суочи са траумом.
Може изазвати тешкоће при учењу
начина на које траума може да
Може изазвати већи ниво стреса
код појединаца (DDM, 2021).

Међутим, иако експерименти на људима дају увид у научену беспомоћност, налази
каснијих студија указују на недоследности због неодређене природе људског
понашања. Стога су Абрамсон, Селигман и Тиздејл ажурирали своју теорију о наученој
беспомоћности и рекли следеће:
1.

2.

3.

4.

5.

Када се појединац сусретне са негативним догађајима које не може да контролише,
верује да је он тај који је немоћан, па може пасти у очај.
Лично уверење појединца о томе за шта јесте или није способан у великој мери
утиче на његово понашање.
Као резултат индивидуалних искустава и промишљања, нечија очекивања за
будућност и перцепција контроле могу бити нарушени.
Поремећаји у перцепцији контроле појединца могу узроковати физичке и психичке
поремећаје, као и пасивност.
Овај недостатак контроле може се сматрати личном неспособношћу и довести до
депресије (Abramson et al., 1978).

Укратко, није довољно само искусити неконтролисане негативне догађаје како би се
стекла научена беспомоћност. Такође, перцепција појединаца о овим негативним
догађајима и њихова будућа очекивања такође играју кључну улогу у обликовању будућег
понашања (Abramson et al., 1978).
У складу са овим студијама, Селигман и други у својој књизи Научена беспомоћност
кажу: Теорија за доба личне контроле јасније је одредила оквир научене беспомоћности,
те сматра да је теорија иза овог феномена прилично једноставна (1993). Према
њиховом мишљењу, ова теорија се састоји од три основне компоненте: контингенције,
когниције и понашања.
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Контингенција подразумева објективни однос између активности појединца и њеног искуства
везаног за тај догађај. Кључно за контингенцију је то да је немогуће контролисати. Она произилази
из потпуно случајног односа између поступака појединца и њихових последица.
Когниција се бави начином на који појединац перципира ову случајност, објашњава је и
из ње долази до закључака. Овај процес се састоји од неколико различитих корака. Појединац
прво примећује случајност. Ова перцепција може одговарати стварности или бити нешто
другачија од стварности. На пример, ситуација која се може контролисати сматра се
немогућом за контролисати или обрнуто. Онда појединац сагледава задату ситуацију.
Ако је одређена активност била неуспешна, појединац то може приписати мањку среће
или глупости. На крају, појединац обликује своја будућа очекивања помоћу оваквих
перцепција и објашњења. На пример, ако верује да је доживео неуспех због сопствене
глупости, јавља се сигурност да ће исход бити исти кад год треба да искористи своју
интелигенцију.
Као трећа и последња компонента, понашање се односи на уочљиве последице нечије
контингенције и когниције. Већина студија о беспомоћности испитује да ли ће појединац
који у првој фази наиђе на неконтролисану ситуацију нешто предузети у сасвим другачијој
ситуацији. Дакле, тражи се одговор на питање „да ли ће појединац одлучити да не
предузме ништа чак и када се ситуације може исконтролисати?“, због тога што се тада
контигенција и когниција одражавају на понашање.
Све три компоненте можда нису присутне у свим ситуацијама са којима се суочавамо,
али Селигман и други су навели да ситуације које доводе до научене беспомоћности имају
ове три карактеристике. Сам процес функционише на следећи начин: подударност
између поступака појединца и њихових последица -> уверење да се исход неће променити
у будућности. -> пасивно понашање (Seligman et al., 1993).
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Образовање одраслих: Путовање са онима
који пробијају путеве

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Lucia Iacovone
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adult-education-journey-those-who-make-roads-3

Сматра се да је Вилијам Батлер Јејтс рекао
Образовање није пуњење ведра, већ паљење ватре.
Рекао он то или не, овакво схватање је засновано на ранијим настојањима у образовању,
још од Плутарха у првом веку наше ере, а касније и у Фреиреовој формулацији банкарског
модела образовања (1972). Оваква схватања годинама инспиришу едукаторе у области
образовања одраслих. А Мишел Кинсела (Michelle Kinsella) недавно је потпирила овакве
идеје код својих колега и ученика.
Мишел је кренула да се бави образовањем одраслих и образовањем у заједници и пре
него што је тога била свесна. Почела је да ради са одраслима на пројекту под називом
North Inner-City, MACRO, који настоји да уочи потребе заједнице и пружи подршку при
испуњавању тих потреба.
„Сестра ми је рекла да траже некога да подучава одрасле о рачунарству. Било је људи
из заједнице, из организације Age Action. Дакле, људи из различитих заједница које су се
укључиле у MACRO да их подучим свему, од отварања Word докумената до... заправо,
успели смо да са њима направимо и видео записе. Дакле, читав спектар рачунарских
активности. Али оно што сам приметила док сам радила са одраслима, а нисам одмах
схватила, јесте да сам већ користила приступ заснован на постављању проблема. Али
тада једноставно нисам имала неопходан вокабулар и знање да тај приступ и адекватно
опишем. Дозволила сам да се моји курсеви развијају са ученицима и да се заснивају на
њиховим интересовањима, тако да је све што смо радили зависило од њих самих“.
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Оснивање посебног одељења за студенте
у зрелом добу обухватило је ширу надлежност
за нетрадиционалне студенте, укључујући
особе са инвалидитетом, оне из образовно
угрожених средина, из заједнице путника и
многе друге групе. Приступни програм
Мејнут универзитета, MAP основан је 1998.
године са специфичним циљем да прошири
обим учешћа тако да све групе у Ирској
буду у потпуности заступљене у студентској
популацији.

Метод решавања проблема је кључaн концепт
у раду Паула Фреиреа и он га супротставља
банкарској методи образовања, односно
ставља праксу заједничког стварања знања
и критичке свести насупрот традиционалног
приступа који подразумева да наставник
поседује сво знање које преноси на неуког
ученика (Freire, 1972). Ово је темељ критичке
педагогије, приступ који подупире образовање
одраслих и заједнице као праксу слободе
(Freire, 1972).

Образовање ученика у зрелом добу
Међутим, током рецесије 2008/9. године,
финансирање за MACRO било је неизвесно,
па је Мишел одлучила да се, као студенткиња
у зрелом добу, поново у потпуности посвети
високом образовању на Универзитету Мејнут,
уз подршку своје породице. Тада је имала
мању деци и била јој је потребна
професионална квалификација. Тако да
је завршила основне студије у области
антропологије, која је касније постала
веома значајна за њену анализу ирског
друштва. Међутим, иако корисна, то није
била квалификација која би Мишел омогућила
да се запосли, па је наставила да трага за
наредним корацима кроз разговор са
осталим студентима у зрелом добу.
Универзитет Мејнут је познат по подршци
коју пружа студентима у зрелом добу још
од седамдесетих година прошлог века.
Конкретно, реномирани програм који води
Одељење за образовање одраслих и заједнице,
Сертификат за повратак образовању, припрема
студенте у зрелом добу за основне студије.
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Пошто је и сама била студент у зрелом
добу, Мишел је била у друштву оних који су
имали слични животни пут. А квалификација
је ту била следећи логичан корак, посебно
ако је та квалификација у складу са нечијом
личном филозофијом.
„Рекла бих да никад не прибегавам приступу
одозго према доле. Увек радије бирам
приступ одоздо према горе. То је оно што
ми је одувек најприродније“.
Традиционални положај наставника у већини
образовних окружења, осим у образовању
одраслих, образовању у заједници и оном
у раном детињству, сасвим је доминантан,
било да се наставник налази поред табле,
катедре или на било ком другом месту у
учионици.
„Али нисам знала да је то теорија која се
користи, све док нисам постала део
образовања одраслих и образовања у
заједници и помислила сам: „Боже! Па ово
сам радила све време.“ Било је добро
знати да сам све време имала добар
приступ.“

Praxis
Занимљиво је да се теорија често коси са праксом, а у шали се често каже да нешто
функционише у теорији, али не и у пракси. Дакле, теорија се често сматра бескорисном.
Теорија је апстракција, идеја о принципима заснованим на академском или хипотетичком
знању, на пример, логичкој дедукцији, а не практичном знању, као што је учење из
искуства, дискусија или учење по моделу. Међутим, у образовању одраслих и образовању
у заједници, теорија и пракса имају динамички однос, оно што Фреире назива praxis (1972).
Овај динамичан однос је заправо стални циклус акције и рефлексије, рефлексије и
акције, чији је експлицитни циљ трансформација света.
Оно што је Мишел практиковала у образовном окружењу, имала је прилику да теоретизира
у контексту постдипломских студија. И то је вероватно био кључ њеног рада као
едукатора одраслих. Штавише, оно што је Мишел подстакло да се определи за приступ
„одоздо према горе“ јесте низ апстрактних принципа односно вредности.
„Мислим да нас радни контекст учи да усвојимо приступ одозго према доле. То је
корпоративни приступ који подразумева хијерархију. А мени није пријатно у таквом
окружењу“, навела је. „Мислим да се много више може постићи на изједначеном терену.“
У корпоративном свету, рад се готово увек организује по хијерархијским принципима,
од вишег руководства и извршних директора до радника, од генерала до пешака. Дакле,
субверзивно је не само преокренути такву хијерархију, већ је суштински погазити и
изравнати. Ово нужно подразумева да ученици и едукатори имају пријатељски однос,
тако да добијају на значају у животима једни других.
У корпоративном свету, рад се готово увек организује по хијерархијским принципима,
од вишег руководства и извршних директора до радника, од генерала до пешака. Дакле,
субверзивно је не само преокренути такву хијерархију, већ је суштински погазити и
изравнати. Ово нужно подразумева да ученици и едукатори имају пријатељски однос,
тако да добијају на значају у животима једни других.

„Стојите поред њих, уместо изнад њих... подучавате некога и бодрите га.“ Мишел је у
наставку говорила и о једном одраслом ученику који је био део њене основне наставе
за одрасле. „Било му је неопходно бодрење на сваком кораку. Самопоуздање се стиче
корак по корак. И мислим да је то оно што понекад заборавимо.“
А како изрека каже, и најдужи пут почиње првим кораком. У образовању одраслих и
образовању заједнице, овај пут има много, много корака не би ли се дошло до самоостварења
и ослобађања ученичког потенцијала.
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Присећајући се тог конкретног ученика и образовне средине због које није стекао ни основне
вештине читања и писања, Мишел је рекла:
„То искуство ме је навело да схватим корене друштвених проблема. Порекло (недостатка
писмености и подршке) потиче из саме учионице. И то ме је баш изненадило јер сам
схватила да је образовни систем који тренутно имамо пристрасан“.

Образовање је стопроцентно политичко питање
Мишелина размишљања поклапају се са радом Кејтлин Линч (Kathleen Lynch), односно
критиком образовног система. Линч се, заједно са својим колегама, Џоном Бејкером
(John Baker), Саром Кантиљон (Sara Cantillon) и Џуди Волш (Judy Walsh), бави важним
питањима у Центру за студије равноправности у оквиру Даблинског универзитетског
колеџа. Наиме, они тврде да формални системи образовања играју кључну улогу у
дефинисању онога што се сматра вредним у већини друштава, од приступа ресурсима
и статуса до ускраћености и занемаривања огромних група становништва. Они даље
сматрају да образовање одраслих и образовање у заједници имају улогу у ублажавању
те неједнакости, посебно у неформалној сфери (Baker, et al, 2009). Тј. формално образовање
подстиче неједнакост, а образовање одраслих може бити кључно у решавању овог
питања.
Мишелино искуство у овој области
посебно је истакло ову улогу образовања
одраслих.
„Дакле, образовање одраслих видела сам
као нешто што би могло да смањи део
штете која је до сада начињена. Мислим
да сте чули за израз да је образовање
политичко питање? Што се мене тиче,
образовање је стопроцентно политичко
питање. А образовање, посао, напредак и
каријера имају тако много других аспеката.
Тако да, када предајем, трудим се да
преусмерим фокус на питање шта не
ваља у друштву. Као и начине на које можемо
то да исправимо. Подстичем ученике да
размишљају својом главом као политички
актери у образовном простору.”
Када је Мишел током студија читала
Подучавање трансгресије (Teaching to Transgres)
аутора Бел Хукс (bell hooks), била је очарана.
У овој књизи, Хуксова наводи да образовање
треба да се заснива на слободи, уместо
да се сведе на то да наставници „сипају”
знање у главе невољних ученика. Она позива
наставнике да превазиђу расне, сексуалне
и класне границе, како би достигли слободу.
Хуксова на много начина проширује
Фреиреову критичку педагогију јер његове
концепте повезује са феминизмом.
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Фреире је признао да је превидео родну
димензију критичке педагогије и покушао да
исправи тај пропуст касније у својој
каријери, али је превидео и расу и етничку
припадност. А Хуксова такође говори, пише
и практикује, не само као феминисткиња,
већ и као црна феминисткиња радничке
класе, користећи интерсекционални приступ
који је развијен у оквиру феминистичког
друштвеног покрета. Мишел је наставила:
„Замолила сам ученике да буду аутентични,
да поделе своје приче из свакодневног
живота и да се идентификују са темама
које су им значајне. И сама сам покушавала
да урадим исто, али ме је у томе спречавала
стара мантра Ја нисам ученик, требало
би да се понашам као учитељ. Требало би
да се понашам и изгледам на одређен
начин. И то је заправо био мукотрпан процес,
криза идентитета, а Бел Хукс ми је помогла
да то превазиђем.” Мишел се фокусирала
на изузетно важан аспект у образовању
наставника, онај о „професионалном
идентитету“, који је одвојен од њиховог
уобичајеног, аутентичног идентитета, односно
онога ко су они као људска бића. Фреире
и Бел Хукс наглашавају значај аутентичне
посвећености, што подразумева критичко
промишљање сопственог постојања, а
Мишел је то било тешко да појми, тим пре
што је од ученика очекивала да буду аутентични
у образовном окружењу.

Заједнице праксе
Мишел Кинсела је годинама део образовања одраслих и заједнице, и као едукатор и
као ученик. Сада када је старија и мудрија, стекла је довољно животног и радног искуства
да се тек однедавно осећа пријатно да буде сасвим своја.
„Требало је много времена да се одређени темељи сруше и поново изграде.“ А ова промена
зависила је од етоса заснованог на једнакости и правичности у неједнаком и неправедном
образовном систему.
Мишел је завршила своје излагање апокрифном причом о раду у одређеном центру за
даље образовање (неименованом), односно месту учења за одрасле. Изашла је из
учионице до купатила, а у ходнику се ниоткуда појавио неки мушкарац. „Куда?“, питао
ју је. „Не би требало да напушташ час.“ Одговорила је да иде до купатила и питала да ли
може да јој каже где се оно налази. „Данас сам на обуци, не радим иначе овде.” Када
је то чуо, његов приступ се сасвим променио. „Извини, мислио сам да си ученица.“ И
Мишел је помислила: „Боже, да сам заиста била ученица и да ми се обратио на овакав
начин...” Ипак, ово је оно са чиме се многи ученици, било да су школског узраста или
старији, стално суочавају у неким образовним системима: приступ одозго према доле,
са директором као шефом, а ученицима на дну хијерархије.
Мишелина филозофија се заснива на њеном животном и
образовном искуству, уз агенду једнакости. Њен рад у области
образовања одраслих и заједнице је део те агенде.
„Потребна нам је заједница праксе да нас подржи“, сматра
Мишел. Заједница праксе која критикује недостатке у образовном
систему и потврђује нашу посвећеност доношењу стварних
промена кроз образовање одраслих и заједнице.
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Подршка политикама које се баве недостатком
дигиталних вештина

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je EPALE Moderator
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/content/supporting-policies-addressing-digital-skills-gap

У контексту немогућности да се потребе тржишта рада помире са тренутним познавањем
дигиталних вештина у Европи, извештај Заједничког истраживачког центра (JRC) анализира
најновије податке Еуростата, OECD-а и CEDEFOP-а у погледу мањка дигиталних вештина
при запошљавању.
На тај начин покушавају да се разјасне разлике између постојећих података (у зависности
од методолошких приступа) и дође до закључака које би групе прво требало узети у
обзир у оквиру политика, које настоје да побољшају дигиталне вештине кроз низ препорука
за креирање политика.
Овим истраживањем, Заједнички истраживачки центар (JRC) има за циљ да размотри
два питања:
1.
2.

које врсте празнина постоје и
које би биле приоритетне циљне групе које треба покрити новим политикама.

На тај начин треба подржати и циљеве Дигиталне деценије у погледу дигиталних вештина,
који су споменути у оквиру акционог плана Европског стуба социјалних права; Европске
агенде вештина(укључујући активност 2: Јачање интелигенције; Активност 3: Подршка ЕУ
за стратешке националне активности усавршавања; и Активност 6: Подршка Комисије
дигиталним вештинама за све; и Акциони план за дигитално образовање, Приоритет 2,
Унапређење дигиталних вештина и компетенција за дигиталну трансформацију).
Како бисте приступили извештају, молимо вас да посетите страницу репозиторијума
публикације:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128561
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Приручник за дигиталну културу

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Eurospeak Limited
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-culture-handbookss

Овај приручник за дигиталну културу настоји да вам помогне
да разумете и научите основне концепте дигиталне културе.

Дигитална култура се углавном бави тиме како комуницирамо и понашамо се у
друштву. Такође се тиче и односа који људи имају са технологијом и начина на који је
користе. Linked Open Datа је приступ који олакшава људима и машинама да повезују
базе података. Представља иновативну алтернативу за дигиталне културне технологије.
Данас је вероватноћа да млади раде послове везане за технологију много већа него
претходних деценија. Иако је незапосленост младих достигла 16,2% у ЕУ у јулу 2021.
године, значајно се смањила од 2013. године када је износила и до 25%. Чини се да ће у
периоду између 2020. и 2030. године велики део становништва радити послове везане за
ИКТ, укључујући и младе, чиме би оваква занимања заузела 3. место, после здравства и
послова у угоститељству.
Приручник за дигиталну културу који је настао као део Еразмус плус пројекта Digital
Cultural Designer, развијен је са циљем да вам помогне да разумете и научите концепте
дигиталне културе, linked open datа, промене током деценија, како су ове промене
утицале на младе и који су послови данас најпотребнији. Такође ћете моћи да прочитате
о постојећим организацијама и институцијама које имају развијену дигиталну културу у
Европи. Психологија такође игра важну улогу у свачијем професионалном животу, те
тако можете сазнати и који су то негативни ефекти послова везаних за уметност и
технологију, као и на које начине можете ефикасно подићи своју дигиталну свест.
На самом крају, дата је листа алата и ресурса за олакшавање овог процеса, заједно са
истраживањима релевантних концепата у Великој Британији, на Кипру, у Италији,
Словенији, Литванији и на Исланду.
Кликните овде како бисте дошли до приручника
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Тиа Контканен (Tiia Kontkanen) Шта појам компетенције
подразумева у оквиру хуманистичког образовања
одраслих?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Sivistystyön Vapaus ja Vastuu
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tiia-kontkanen-what-does-competence-mean-liberal-adult-education

Дефиниција компетенције у оквиру хуманистичког образовања одраслих је
тренутно прилично уска. Можемо ли да застанемо и размислимо о томe
шта појам компетенције значи за нас?

У мају 2021. године прихваћен је законски предлог који наводи да се образовање стечене
у оквиру система хуманистичког образовања одраслих може завести у базу података
Koski коју одржава финска национална агенција за образовање. Подаци о завршеном
образовању и квалификацијама стеченим током различитих образовних нивоа могу се
евидентирати у оквиру ове базе података, којој могу приступити и сами ученици. Док су
многе образовне институције жељно очекивале овакву промену, друге су се у извесној
мери задржале по страни.
Да би се одређени завршени степен образовања могао завести у ову базу података,
прво мора имати свој опис заснован на стеченим компетенцијама. Појам компетенције
је недавно покренуо и дискусију на овом блогу, и то са добрим разлогом. Међутим, у
области хуманистичког образовања одраслих, компетенција као концепт се тренутно не
разматра, те тако његово значење зависи од самог говорника. Дакле, шта овај концепт
заправо означава или шта желимо да се њиме означава?
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Неухватљив концепт компетенције
Компетенција је реч која се користи у свакодневном језику и њено значење се, стога,
лако може интуитивно схватити. Међутим, њена свакодневна употреба може обухватити
значења која концепт изворно није садржао. Компетенција је уско повезана са данашњим
концептом континуираног учења. Међутим, уместо да се односи на све појединце и све
врсте вештина, овај појам се углавном користи да упути на радне компетенције радно
способних појединаца, како је то, између осталог, представио Јури Манинен (Jyri Manninen)
Чак ни у истраживачкој литератури није било много покушаја да се појам компетенције
ближе дефинише, делом управо због своје свакодневне употребе, а делом због своје
политичке природе. Марита Макинен (Marita Mäkinen) и Јохана Анала (Johanna Annala)
(2012) нуде занимљиву дефиницију након тумачења наставних планова и програма
заснованих на компетенцијама у високом образовању. Оне тврде да се компетенција
може посматрати као линеарна или динамичка. Иако се ове две компетенције међусобно
не искључују, имају „натегнут“ однос.

Линеарна и динамичка компетенција
Линеарна компетенција односи се на механичку, једносмерну компетенцију, која се
гради кумулативно. Компетенција се у том смислу схвата као ресурс који појединац
може да стекне учењем нових ствари. Самим тим, процена компетенција фокусира се
на постизање исхода учења. Другим речима, компетенција се може проценити испитивањем
тога да ли је ученик постигао унапред дефинисане опште циљеве унапред дефинисаним
средствима. Линеарна компетенција се може свести на категорије, чиме се омогућава
мерљиво учење и једноставна процена. Међутим, уколико користимо линеаран приступ,
увек постоји ризик да нећемо до краја разумети нечији шири дијапазон компетенција и
начина учења.
Код динамичке компетенције, процена се фокусира на процес учења уместо на исходе
учења. Компетенција се посматра као нешто што се мења и зависи од потенцијала
појединца. Овакво схватање компетенција оставља више простора за промене, контекстуалну
осетљивост и дубље разумевање. Дакле, холистички, индивидуални и динамички процес
оснажује појединце док стичу компетенције. То значи да се стицање знања не може
проценити на основу унапред дефинисаних циљева. Уместо тога, сврха процене је да
подржи даљи развој способности. Контекстуална осетљивост такође подразумева придавање
пажње друштвеним међузависностима које су део процеса учења појединца.
Ово динамично тумачење компетенција и процена која надограђује нечији потенцијал
блиски су процесу образовања (билдунгу), како га дефинише Сепо Ниемала (Seppo
Niemelä) Ниемела тврди да појединац мора да добије прилику да развије свој потенцијал
и личност током образовног процеса, да заузме критички став и буде креативан, да учи у
интеракцији са другим заједницама и позитивно утиче на своју околину. Хану Хеикинен
(Hannu Heikkinen) и Хари Куконен (Harri Kukkonen) (2019) такође виде повезаност између
динамичке компетенције, критичког мишљења и екосоцијалног образовања. Пошто су
образовање и стицање динамичких компетенција интерактивни процеси који трају
читавог живота, тешко их је проценити баш због тог трајања.
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Континуирано учење, радне компетенције и признавање претходног учења су теме о
којима се тренутно дискутује у друштву. Хуманистичко образовање одраслих које се
може забележити у бази података Koski мора имати унапред дефинисане исходе учења
и бити повезано са наставним плановима и програмима, чиме се омогућава процена
компетенција. Самим тим, претпоставља се да су компетенције линеарне, мерљиве и
засноване на одређеним квалификацијама.

Застаните и размислите о компетенцији као појму
С обзиром на то да се сада фокусирамо на признавање линераних радних компетенција
које су настале кроз хуманистичко образовање одраслих, да ли на тај начин имамо увид
у различите аспекте компетенција, што је сама суштина хуманистичког образовања
одраслих? Да ли смо ради да претпоставимо да ће се динамичко учење одвијати упоредо
уз препознавање линеарних компетенција и да се динамичке компетенције неће
занемарити чак и када о њима експлицитно не говоримо?
Поздрављам могућност признавања радних компетенција које су стечене током хуманистичког
образовања одраслих тако што ће се то евидентирати у бази података Koski. Међутим,
слажем се са Раијом Мерилаинен (Raija Meriläinen)која сматра да компетенције не би
требало да замене образовање или да се јединствене компетенције сведу само на
линеарне радне компетенције.
Пратећи пример Сане Рекола (Sanna Rekola), завршавам ово излагање питањем, тј.
настојим да сазнам који је однос процеса образовања (билдунга) и хуманистичког
образовања одраслих? Када вам је потребан одговор на неко важно питање, увек је
најбоље кренути од себе. Због тога би требало да застанете и размислите о томе шта за
вас значи појам компетенције. Можемо ли, у духу образовања као билдунг процеса, да
се окупимо, разговарамо о компетенцијама насталим током хуманистичког образовања
одраслих, и позовемо друге друштвене актере да учествују у дебати о томе шта желимо
да појам компетенције подразумева?
Тиа Контканен, која ствара образовни садржај у оквиру KSL центра за учење, написала је
своју мастер тезу у оквиру програма едукатора заједнице о компетенцијама и признавању
компетенција у организацијама. Њено образовање такође укључује диплому друштвених
наука и квалификације из области столарије. Тиа је схватила да жели да се посвети
хуманистичком образовању одраслих након што је слушала Питера Мек Ларена (Peter
McLaren), професора критичких студија, и наставила да се дубље бави овом темом. У
слободно време, Тиа покушава да успори и живи у тренутку тако што ради јогу и шета
кроз шуму.

Овај чланак је део Sivistystori блога, низа чланака SVV (слобода и одговорност хуманистичког
образовања одраслих), у оквиру којег се отприлике једном недељно објављују чланци
истраживача у овој области и партнера SVV.

22

Иновације за отпорност: Нови приступи
професионализацији предавача основних вештина

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Золтан Варкоњи
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/innovation-resilience-new-perspectives-professionalisation-basic-skills-practitioners

2022 EBSN конференција се одржава у Бечу, доступна и онлајн од 9-10. јуна!
Овај блог чланак се осврће на кључне закључке са конференције из 2021!

Суочавање са ризицима и изазовима изазваних недавном пандемијом натерала је
друштва да стално мењају начин организације свакодневног живота, тј. начин на који се
дружимо и међусобно комуницирамо, како се понашамо у различитим друштвеним
околностима, правећи планове на приватном и професионалном пољу као и док
обављамо свакодневне задатке. Нова ограничења и могућности дале су додатни замах
дигитализацији и њеном свеобухватном упливу не само у друштвени живот и радно
место, већ и на пољу образовања и учења, постављајући темеље за „нову нормалност“.
Ови изазови за читаво друштво такође су истакли потребу за вишим нивоом дигиталне и
здравствене писмености као и спремност за учење као кључне чиниоце прилагођавања
у овом тренутку. Сналажење у овом новом свету који се брзо мења и држање корака са
променама сталним одбацивањем старих и усвајањем нових друштвених навика, изузетно
је захтевно за онај део становништва са ниским нивоом основних вештина. Процењује
се да овој групацији припада више од 50 милиона људи у земљама ЕУ. Н арочито је
тешко када програме за учење основних вештина и даље дефинишу традиционалне
фронталне обуке или облици наставе и низак ниво дигитализације. Није ни чудо, многи АЕ
провајдери су пријавили да је током пандемије већина обука основних вештина
заустављена без могућности да их преместе на интернет, услед мањка дигиталних
вештина ученика, недостатка приступа (уређаја, интернет везе, одговарајућег простора
код куће) као и неспремности предавача.

23

Иновације у политици и пракси
Горепоменути изазови и на политичком и на практичном плану захтевају промишљени
приступ подстрекивању иновација и тражењу нових решења. Нека од најчешћих питања
код покретања иновација су:
како ефикасније приступити подизању свести, доћи до што већег броја људи са
ниским основним вештинама у специфичним околностима и подстаћи иницијативе
за основне вештине одраслих.
како се разноликост и сложеност потреба могу боље разумети, препознати и
задовољити како на програмском тако и на групном и појединачном нивоу.
како, у датим околностима, омогућити лак приступ и флексибилност у пружању учења;
како учење прилагодити индивидуалним потребама и интересовањима и што је
могуће више персонализовати;
како се холистичким приступом може пружити подршка ученицима и на тако
прилагођен начин да се превазиђу све препреке у учењу и одржи упорност и
мотивација;
како се учење може осмислити на такав начин да је намењено појединцу а да
уједно има тренутну практичну употребљивост и да јача отпорност циљне групе.
како Моделе усавршавања понудити полазницима основних вештина на начин да
допринесу напредовању у каријери и да заиста утичу на њихову друштвену и
економску ситуацију.
како се информације из праћења напретка у учењу, прикупљања повратних
информација и накнадних података о појединачним случајевима могу пренети и
користити у развоју наставних и педагошких приступа и усавршавању наставника
основних вештина.
како технологија и дигитална решења могу помоћи да се одговори на сва
горенаведена питања.
„Иновација за отпорност - Нови приступи настави основних вештина у пост-COVID ери“
био је назив годишње конференције Eвропске мреже основних вештина одржанe у
Валети, Малта 28. и 29. октобра 2021. Конференција је по први пут одржана као хибридни
догађај, на интернету и на лицу места. Конференцији је присуствовало укупно 77
стручњака из области образовања из 23 земље, од којих је 47 било физички присутно. На
конференцији су истакнути неки нови трендови на пољу обуке основних вештина
представљањем иницијатива партнерских организација из различитих европских земаља
(укључујући Малту, Уједињено Краљевство, Норвешку, Словачку, Швајцарску, Ирску,
Холандију, Немачку) као и позивањем сарадника из САД-а и UNESCO Глобалне алијансе
за писменост.
Многе презентације бавиле су се професионализацијом и развојем компетенција предавача
основних вештина, што је кључна област интервенције у одговору на изазове, али и
основни фактор који омогућава промовисање иновација на овом пољу.
Сем Данкан (UCL Institute of Education) је имала крајње базични приступ разумевању
потребе за професионализацијом тако што је обавестила публику о свом тренутном
истраживању који се односи на откривање који ниво стручности је заиста потребан за
предаваче основних вештина, како изнова формулисати шта би они требало да
знају/разумеју или ураде у данашње време. Низ интервјуа са искусним стручњацима за
описмењавање пружио је занимљив увид у распон најтраженијих компетенција и њиховом
развоју, укључујући и то како се језичка стручност (а нарочито писменост) надовезује на
стручност у вези с разумевањем одакле ученици долазе, шта желе и зашто.
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Истраживање се наставља позивањем стручњака из међународне заједнице, а ново
разумевање стручних знања и приказ компетенција предавача основних вештина/
наставника може бити драгоцен извор стварања нових приступа будућем професионалном
развоју.
Још један истраживачки програм о професионализацији представила је Ева Штајнхајмер
из 3с, Аустрија, под називом „Прелажење препрека- Развој компетенција наставника у
основном образовању одраслих“. Пројекат је развио иновативне приступе којим би се
специфичне вештине и компетенције које наставници успешно примењују у пракси,
углавном интуитивно, учиниле видљивим, евалуирале и систематизовале. У ту сврху,
коришћен је концепт „намерне праксе“ да би се објаснило како наставници успевају да
помогну ученицима да коначно превазиђу трајне препреке у учењу. Закључено је да
искуствено познавање метода које доводе до промене тамо где раније није било могуће
постићи напредак код ученика, може истовремено да чини срж професионалних компетенција
наставника. Идентификовање недостатака и расположивих приступа за превазилажење
препрека у учењу, важна је област будућег развоја.
У две презентације је наглашено да се мобилни телефони, пошто су најприступачнији
уређаји циљним групама, могу користити за пружање и приступ учењу на даљину.
Мобилно учење је такође веома флексибилно, може се персонализовати и основано
вредновати. У одређеним ситуацијама, ово су одлучујући фактори да се допре до ученика
основних вештина и да се они укључе. Међутим, учење путем мобилних телефона за
ученике са ниским нивоом основних вештина такође има озбиљна ограничења и изазове
којих наставници морају бити свесни. Швајцарска иницијатива „Вебинари за CPD“ коју је
представила Цецилија Марки (Швајцарска федерација за образовање одраслих, SVEB)
подржава наставнике/едукаторе да прилагоде постојећу образовну понуду ситуацији
услед пандемије и да реализују предавања путем учења на даљину. Кључни закључци из
тог експеримента су:
Што се тиче мобилног и комбинованог учења, потребан је веома висок ниво
вештина и компетенција наставника и едукатора, неопходан је развој свеобухватнијих
професионалних обука.
Употреба (мобилних) технологија треба да буде интегрисана са снажним
дидактичким / педагошким приступом.
Сходно томе, приступи где је ученик у центру пажње, морају се примењивати и
наставити током читавог процеса припреме и имплементације.
Мобилно учење пружа јединствену прилику за описмењавање тешко доступним групама
као што су избеглице, мигранти и интерно расељена лица. Анапурна Ајапан (UNESCO
институт за целоживотно учење,UIL) истакла је да је 2019. године 82,4 милиона људи било
насилно расељено широм света, а да је било 272 милиона избеглица. На укључивање
циљних група у великој мери такође утичу фактори као што последице траума и окидача
стреса на учење, изолацију и несналажење у новим срединама. Разумевање програма
описмењавања уз помоћ технологије је кључно за наставни кадар и модераторе тих
програма за даљинско учење.
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Кључне компетенције које треба развити за одржавање приступа усмереног на ученика су:
Одговарајућа језичка подршка;
Коришћење различитих ИКТ алата за прилагођавање учења
Прилагођавање наставних стратегија и материјала како би били културално адекватни
Укључивање ученика у припрему програма;
Понуда различитих начина и ресурса различитим ученицима
Руковођење учењем у више формата и путем више модалитета;
Реаговање на друштвено-емоционалне потребе ученика;
Коришћење принципа учења одраслих у планирању и извођењу часова
Бити флексибилан и сналажљив;
Анапурна је такође скренула пажњу на занимљиве ресурсе за наставнике и модераторе,
нпр.“DOGME обука“ (доступно путем апликације).
Још једна иницијатива UNESCO-а коју је представио Јиан Кси Тенг , Програмски стручњак
у UIL, намењена је усавршавању дигиталних вештина предавача у области писмености у
земљама чланицама GAL-а. Треба развити сет модула обуке којим би се обучило
100,000 предавача у области писмености за ефикасну употребу технологија у настави и
учењу писмености. Оквир компетенција креиран за програм идентификовао је следеће
области које је потребно развијати путем модула обуке:
КОМУНИКАЦИЈА И ПРОЦЕНА:
Употреба дигиталних технологија за успешну комуникацију
са ученицима и са образовном заједницом, и анализу доказа добијених путем технологије
за преношење информација о пракси подучавања и учења.
ИНОВАТИВНА И КРЕАТИВНА ПЕДАГОГИЈА:
Користите дигиталне технологије да пружите
јединствено искуство предавања и учења, промовишете ангажовање ученика и групно
учење.
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ:
Коришћење дигиталних технологија за унапређење знања,
развој нових вештина и размену искустава са вршњацима.
КЛАСИФИКОВАЊЕ ЗНАЊА:
Коришћење дигиталних технологија за претраживање,
избор и организовање релевантних дигиталних извора, њихово прилагођавање разноврсним
контекстима и дељење пракси наставе и учења на одговоран начин.
Михаел Тиел (Немачко удружење за образовање одраслих, DVV) представио је улогу
њиховог већ функционалног портала за дигитално учење, VHS LearnPortal у суочавању са
изазовима COVID-а 19. У периоду између марта 2020. и септембра 2021., број полазника
основних вештина на порталу константно је растао од 10,000 на 45,000. Овај невероватан
пораст у веома кратком периоду изискивао је пораст и у броју онлајн предавача са 1000
на 5000 и њихову адекватну обуку за ту улогу. Оно што је заиста интересантно је да је
стопа учешћа полазника основних вештина остала на истом нивоу. На националном
нивоу, ово искуство доказује колико је важно обезбедити приступ савладавању основних
вештина путем прилагођене и високо квалитетне платформе за онлајн учење, уз
подршку добро обучене групе предавача.
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Идентификовање критеријума успеха је од кључног значаја када се унапред планира
пружање обуке основних вештина:
Употреба дигиталних алата мора да постане наставни стандард у образовању одраслих;
Стручно усавршавање и мотивација наставника су од суштинског значаја;
Постоји потреба да се развију и испробају нови концепти комбинованог учења према
циљним групама;
Важан је пажљив приступ дигиталним инструментима и стална подршка током
онлајн активности;
Позитивно окружење за учење без "дигиталних" страхова или стида је од суштинске
важности за процес учења;
У почетку би онлајн активности требало укључивати у редовну наставу.
Мора се осигурати да сваки ученик има приступ интернету и дигиталним уређајима
за учење.

Изградња капацитета за иновативну будућност
Такође су представљене EBSN иницијативе за подршку изградњи капацитета и
професионализацији. Поред средстава као што су нпр. подкаст, стручне онлајн
дискусије, објаве на блоговима, развијени су и остали дигитални садржаји и ресурси за
учење (као што су OERs, MOOCs) који нуде увод у иновативне приступе за професионалце
који се баве основним вештинама.
OER: Креирање успешних дигиталних програма основних вештина за одрасле
Ова ОЕР колекција покушава да представи нека од главних размишљања која би могла
помоћи креаторима курсева у томе да њихове обуке буду приступачније и значајније
одраслим ученицима са потешкоћама на пољу писмености, рачунању, дигиталним
вештинама итд. ОЕР се искључиво фокусира на комбиновано учење и представља
различите моделе креирања, окренутост ка садржају и примере добре праксе.
МООС: Јачање отпорности кроз обуку основних вештина: приступ размишљања о дизајну
Циљ курса је био да се боље упознају одређени кораци у креирању и фазе које могу
помоћи у планирању курсева за обуку основних вештина за одрасле који повећавају
отпорност грађана;
МООС: Подршка наставницима у креирању дигиталних програма основних вештина за одрасле
Циљ курса је био да се пружи преглед важних одлука које се односе на дизајн пре него
се крене са развојем онлајн програма. Са посебним фокусом на потребе одраслих
са недостатком основних вештина, курс пролази кроз 3 важне теме и представља низ
добрих примера који су се показали успешним током изненадне дигитализације курсева
за обуку одраслих услед текуће пандемије.
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Представљене интервенције биле су примери
фокусирани на нове приступе у подршци
професионализацији и развоју компетенција
предавача основних вештина. За остале
врсте иновативних иницијатива као и за објаву
са конференције молимо вас да посетите
конференцијску веб страницу и падлет.
Нови изазови и најновија дешавања у политици
и обуци основних вештина биће представљени
и размотрени на предстојећој ESBN конференцији
9. и10. јуна 2022. Пријаве су још увек могуће
за онлајн учешће као и за учешће на лицу
места у Бечу, Аустрија. Програм је доступан
на https://conference.basicskills.eu. За више
информација молимо пријавите се на EBSN
билтен или нас пратите преко Facebook-а,
Twitter-а или LinkedIn-а.
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Нова знања су шанса за село

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Каролина Суска
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/new-knowledge-chance-countryside

У Пољској, 15,35 милиона људи живи на селу, што чини 40% становника те земље.
Овај чланак је део EPALE европске тематске недеље на тему: "Заједнице учењa у
руралним областима". Ова тема окупља иницијативе из Аустрије, Белгије, Финске,
Немачке, Мађарске и Пољске.
Према извештају ОЦД за 2020. годину, 15,35 милиона људи у Пољској живи на селу, што
чини 40% становника те земље. Међутим, према извештају под називом Polska wies 2020.
Raport o stanie wsi који је објавила Фондација за развој пољске пољопривреде, сеоско
становништво у Пољској је порасло од почетка 21. века, за разлику од 90-их година 20.
века. Такође вреди напоменути да се, упркос расту броја становника, све више људи
који живе на селу не бави пољопривредом, а да људи који већ годинама живе на селу,
такође постепено напуштају пољопривреду. Они који се одлуче за живот на селу често
траже друге изворе прихода и нове идеје за покретање послова на селу, који нису нужно
у вези са пољопривредом. Ова појава назива се деаграризација и представља
смањење утицаја пољопривреде на руралну економију као и на социјалну структуру и
професионални живот људи на селу.

Фотографија: StockSnap by Pixabay

Много младих људи напушта село када заврше средњу школу и оду на факултет.
Мигрирају у велике градове како би стекли специјализована знања из пољопривреде,
хортикултуре, технологије, маркетинга итд. У овој фази свог живота често мисле:
„Одлазим и никада се нећу вратити“. Међутим, након стицања дипломе мастера или
инжењера, све више њих враћа се у своја села, како би развили професионалне
каријере и послове. Захваљујући њима, села се све више специјализују нудећи нове
могућности.
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Такође је вредно напоменути да поред младих, све је већи број одраслих људи који живе
на селу, углавном оних од 30-50 година, у потрази за новим пословним идејама које би
успеле на селу. Обуке, више школе, чак и ванредно и постдипломско студирање,
постају све популарнији код оних који желе да стекну нове квалификације. Било да су
сточари, произвођачи воћа и поврћа и узгајивачи органских производа или они који се
баве агротуризмом, сви су у потрази су за новим знањима и могућностима за развој. На
пример, воћари треба да прођу најмање три стручне обуке годишње да би добили
неопходне сертификате и одобрења неопходна за потпуно безбедно обављање делатности.
Надоградња и стицање одговарајућих квалификација, део су свакодневног живота
сеоских становника који су у потрази за новим идејама и развијају се на личном и
професионалном плану. Ова чињеница у великој мери утиче на образовне изборе и
трагање за знањима из различитих области. Мештани села често користе стечена знања
за добијање бесповратних средстава и субвенција за проширење својих фарми и
сеоских предузећа. У том смислу, имају користи од програма као што су RDP- Програм
руралног развоја или PORYBY- Оперативни програм за риболовце, чији су администратори
Локалне акционе групе или Агенција за реструктурирање и модернизацију пољопривреде.
Како допринети позитивним променама на селу? Одговор је: проактивношћу и образовањем!
Шта можемо учинити и научити? Одговор можете пронаћи у наставку.

Стицање знања за покретање посла у агротуризму
Агротуризам је врста комерцијалног предузећа где се укрштају пољопривреда и туризам.
Средине где послују газдинства која се баве агротуризмом већином се одликују чистим
ваздухом, тихим окружењем, природним ресусрсима и културним наслеђем.
Интересовање за овај вид рекреације је све веће, што је између осталог подстакнуто
потрагом за местима за опуштање, жудњом за отвореним простором и трендом
организовања одмора на селу у сопственој режији. Агротуризам на селу има све већи
економски, друштвени и образовни значај. Да би се развијали на том пољу, они који се
одлуче да воде газдинство које се бави агротуризмом или то већ чине, трагају за знањем
и инспирацијом на различите начине. Они завршавају различите курсеве и обуке, похађају
студијске програме у вези са сеоским туризмом, и радо учествују у студијским
посетама које, између осталих, организује Национална сеоска мрежа. С обзиром на
све већи број газдинстава која се баве агротуризмом и јаку конкуренцију у овој области,
пољопривредницима је потпуно јасно да морају стално да унапређују квалитет својих
услуга, проширују понуду, и уче. У супротном, неће успети.

Хортикултурална терапија
Хортикултурална (или баштенска) терапија је грана друштвене и терапеутске
хортикултуре. „Лекар даје терапију а природа лечи“- ово су речи Хипократа, древног
претече медицине, првог који је приметио и величао позитивни утицај природе на човека.
Још увек важи да нам природа може помоћи више од било које терапије. У Јужној
Кореји се гаје лековите шуме које помажу у отклањању стреса. Активности као што су
лежање на трави, шетња по башти или мирисање цвећа, доктори у Финској препоручују
и преписују рецептом као и било који други лек. У Пољској цветају тематски цветни паркови
и терапеутски и едукативни вртови. У Залну, у покрајини Кујавско-Поморски, направљено
је цветно село, где можете, између осталог, учити о јестивим биљкама, упознати
различите врсте цветова, самостално правити цветне аранжмане и спремати јела
користећи биљке из локалних башти. Да бисте постали професионални хортикултурални
терапеут, морате завршити постдипломске студије или курсеве за стицање тог звања.
Такође можете учествовати и у радионици хортикултуралне терапије. Међутим, састанци од
само неколико сати нису довољни за стицање темељног знања. Образовање из
терапеутске хортикултуре препоручује се управнцима газдинстава, професионалним
терапеутима, едукаторима, психотерапеутима и запосленима у психијатријским, геријатријским
и установама за палијативну негу. Студенти педагогије, архитектуре и хортикултуре су
такође заинтересовани за ову тему.
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Фарме за негу

Социјална економија

Фарме за негу су фарме које нуде бригу о
људима којима је из различитих разлога
неопходна помоћ у свакодневном животу.
Понуда фарми за негу углавном је намењена
старијим грађанима. Такве фарме пружају
различите врсте подршке, укључујући терапију,
негу и социјалну интеграцију. Од кључног је
значаја да се нега пружа на радној фарми,
где корисници имају контакт са животињама
и природом. Док бораве на фарми за
негу, њеним корисницима би требало
обезбедити и услуге неге, рехабилитације
и активације. Пољопривредници који желе
да покрену ову врсту посла и омогуће
дневни боравак, морају да стекну неоходна
знања и прилагоде инфраструктуру за
смештај особа са смањеном покретљивошћу.
Између осталог, морају корисницима
омогућити приступ објектима за групне
састанке, кување, вежбу и опуштање.
Концепт фарми за негу је релативно нов у
Пољској и још увек није распрострањен.
Пољопривредни саветодавни центри организују
обуке, вебинаре, и студијске посете
иностранству, како би промовисали развој
пољопривреде и охрабриле пољске
пољопривреднике да започну нове послове.
С обзиром на услове које треба испунити
за вођење једне фарме за негу, неопходно
је стећи компетенције у многим областима
- без њих, немогуће је бавити се тим послом.

Социјална економија, чија је улога да
подстакне и промовише осећај заједништва
у малим срединама, има за циљ спречавање
социјалне искључености.. Захваљујући оснивању
друштвених организација - фондација,
удружења и друштвених задруга, социјална
економија ствара радна места у руралним
подручјима и доприноси развоју нових
облика предузетништва и запошљавања
на селу. Од развоја социјалне економије у
сеоским подручјима добробит имају деца
и њихове образовне потребе, старији грађани,
особе са инвалидитетом и они који су под
ризиком од друштвеног искључивања. Да
би се водило социјално предузеће, пре
свега морате завршити специјализоване
курсеви или обуке који поред теоријског
знања, омогућавају и добијање средстава
за ту намену. Ове обуке широм земље
пружају Центри за подршку социјалној
економији (OWESy на пољском), који нуде
широку подршку развоју социјалне економије.
Списак OWESy који послују у Пољској можете
пронаћи овде:
www.ekonomiaspoleczna.gov.pl
Горе наведене активности су само неколико
примера руралних пословних идеја које
могу променити село. Они несумњиво
промовишу развој села и људи који тамо
живе. Да би дошло до ових промена,
пољопривредници морају да се усавршавају
и да стално иду на специјализоване обуке,
које покривају многе области у вези са
руралним пословањем.

Каролина Суска - предавач, тренер, тутор, руководилац културног центра. Дипломирала
на Јагелонском универзитету, PAFW Школи за лидере и на Академији за лидере у
култури. Она је рурални активиста и воли да ради за локалне заједнице, нарочито у
спровођењу активности за жене. Изузетно је заинтересована за откривање скривеног
потенцијала у људима. EPALE Амбасадор.
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FLIGHT: Финансијска писменост за Инвестиције,
Раст, Помоћ и Тимски рад

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Дијана Медреа Могенсен.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/flight-financial-literacy-investment-growth-help-and-teamwork

Еразмус+ пројекат #FLIGHT има за циљ да развија дигиталне финансијске вештине
исељеница из источне Европе ради њихове боље друштвено-економске интеграције.

Зашто нам је потребна финансијска писменост?
Мислите ли да сви треба да имају вештине потребне за доношење паметних и одрживих
финансијских одлука у животу? Одговор је, наравно, да. Међутим, овај појам је ипак
модернији него што се мисли.
У западном свету, кроз историју, људи који су морали да имају специфична знања о
финансијама, били су они који су и имали новац. Било их је јако мало и углавном су то
били мушкарци. Сиромашни су такође управљали новцем, али на административни начин:
да га развуку тако да преживе. Богати уче како да сачувају и увећају своје богатство.
У 20. веку, под совјетском окупацијом, на пример, није било много могућности за
куповину имања, па кад би се указала прилика, није се много премишљало, људи су
просто хватали ту прилику у лету. Тада, људи такође нису имали потребу да улажу ни у
пензионе фондове, јер је пензију исплаћивала држава, али су ипак почели са штедњом,
што се одржало и до данас. Последица овог приступа је да су људи из постсовјетских
подручја опрезнији при улагању у ствари чија вредност значајно варира, као што су
злато, уметнине или хартије од вредности. Још једна последица је чињеница да, иако се
новац штеди, јако ретко се улаже у нешто или умножава, често се чак не ставља ни на
рачун у банци, на чему би се могла зарадити нека камата.
Данас, људи из земаља које су биле под совјетском окупацијом, чине највећу групу
економских миграната у Европи. Европске земље које примају ове мигранте се у значајној
мери структурално разликују од земаља из којих они потичу. Дигитални финансијски
алати су и даље извор забринутости и страха код многих, а економски мигранти често
бирају инвестиције које је лакше схватити и разумети, као што су некретнине или штедња у
банци са ниским каматама.

Финансијска писменост данас
Са освртом на моје почетно питање, свако треба да се разуме у финансије јер су се
времена променила. Према Journal of Pension Economics and Financе , самим повећањем
очекиваног животног века променио се појам пензионисања, и од људи се захтева да
рано крену са планским улагањима за пензију и у додатни пензиони фонд како би могли
да одрже сличан начин живота. Социолошки фактори, као што је живот у страној земљи,
далеко од породице, повећавају потребу за финансијским прилагођавањем. Иако технологија
пружа повољне могућности олакшавањем приступа информацијама, банкарству, инвестиционим
плановима итд., она такође може представљати и претњу. Фишинг, хаковање, љубавне
преваре и неовлашћено коришћење података, само су неки од примера претњи уз помоћ
технологије.
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#FLIGHT Пројекат 2022
Enter #FLIGHT

Као што је наведено у студији OECD-а "Решавање потреба жена за финансијским
образовањем", дигитално и финансијски писмене жене су вештије, флексибилније и
самоувереније, самим тим успешније у обезбеђивању сигурне и одрживе финансијске
будућности за себе, своју децу и породицу, и у смањењу ризика од сиромаштва. На
основу искуства у раду са емигранткињама, пет европских организација има за циљ да
омогући исељеницама из источне Европе овладавање дигиталним финансијским вештинама
(DLS), што би им омогућило бољу друштвено-економску интеграцију у заједнице држава
домаћина, ефективно самозапошљавање, финансијску независност као и одрживе
моделе штедње и инвестирања у Дигитално доба.

#FLIGHT окупља и јавне и приватне образовне институције које ће развити:
1.

2.

3.

4.

Материјал за обуку „DLS за личне потребе и/или самозапошљавање економских мигранткиња“
засновано на темама од суштинског значаја за ефикасно друштвено-економско укључивање
миграната у друштво државе домаћина, нпр. штедња, планирање личних финансија, прављење
разлике између жеља и потреба, опорезивање, банкарско пословање, рачуноводство, фактурисање,
формализација самозапошљавања итд., са посебним освртом на дигиталне аспекте.
Онлајн тест толеранције личног ризика. На основу научних теорија управљања толеранцијом
ризика, обухватиће различите нумеричке и интерактивне ситуације у облику видео записа/фотографије.
Овај алат ће помоћи да разумете степен ризика који инвеститор (учесница) може да преузме.
Алат за симулацију љубавних превара. Са порастом превара са нежељеном поштом, овај алат
помоћи ће циљаним исељеницама да разумеју како преваре функционишу и које ризике са
собом носе, као и начине да их избегну.
Биће направљени Клубови за помоћ у облику женске мреже како би се задовољиле емоционалне
потребе емигранткиња за пријатељима и заједништвом као и за пилотирање интелектуалних
резултата FLIGHT-а у охрабрујућем и безбедном окружењу.

Партнерство #FLIGHT-а позвано је да представи овај пројекат на конференцији Еразмус+ и EPALE
2022. године у Аустрији. Партнер из Данске, кога је представљала Диана Медреа-Могенсен, и
литвански координатор пројекта Версли Мама кога је представљао Скаидре Ваиникаускаите-Томасевициене
представили су пројекат публици и питали их које, по њиховом мишљењу, финансијске вештине
и знања свако треба да поседује за пуно учешће у свакодневном животу. Резултати и идеје
добијени од публике могу се видети у облацима речи испод.
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Вреди напоменути да ови резултати потврђују да је врста садржаја и активности које
#FLIGHT пројекат развија, неопходна. С обзиром на то да је „Пореска пријава“ одговор
са највише гласова, указује се на важност обезбеђивања алата и материјала како би
људи савладали тему опорезивања. Ово има чак и већи значај за исељенике којима је
порески систем државе домаћина потпуно стран.
Пројекат #FLIGHT је у почетној фази и оснива се неколико Клубова за помоћ у партнерским
земљама Норвешкој, Данској, Немачкој, Пољској и Литванији. Пошто је рат у Украјини
довео до значајног повећања циљне групе, конзорцијум се нада да ће помоћи
избеглицама да се интегришу преко Клубова за помоћ.
За више информација о #FLIGHT, посетити https://flight-women.eu.

О овом блогу:
Овај блог је заснован на презентацији #FLIGHT-а на EPALЕ и Еразмус+ конференцији
2022: Животне вештине као фокус у образовању одраслих, као скуп идеја и
умрежавања.

Додатне информације

О аутору:
Диана Медреа- Могенсен основала је We are Entrepreneurs са циљем пружања курсева,
подучавања и развоја образовних програма на тему предузетништва. Циљ је да се
обезбеди приступ неформалној обуци из предузетништва деловима друштва који су под
ризиком и олакшају интегрисање у тржиште рада кроз самозапошљавање. Образовање
које је фокусирано на решавање проблема, финансијску писменост и окренутост ка
услугама од кључне је важности за инклузивнији, уравнотеженији и одрживији свет.
Опис #FLIGHT-а заснован је на пројектној пријави коју је написала Скаидре
Ваиникаускаите-Томасевициене (Версли Мама)
diana@weareentrepreneurs.dk
https://weareentrepreneurs.dk/

34

Развијање компетенција 21. века у дигиталној ери

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Оливера Илић
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/za-nagradni-konkurs-developing-21st-century-competences-digital-age

Неформални образовни програми пружају прилику младим одраслима и
професионалцима који раде са њима да стекну и развију вештине 21. века

Живимо у доба дигитализације друштва где технологија пружа бројне могућности када је
у питању наш друштвени и пословни живот, образовање и бизнис. Нове технологије се
убрзано појављују а постојеће се континуирано развијају. Ствари попут вештачке интелигенције,
финансијске технологије и мобилног рачунарства постале су саставни део наше
свакодневице. Интернет и дигитални медији имају значајну улогу у нашима животима и
све више времена проводимо на друштвеним мрежама, играјући игрице, у размени
порука, стримовању, преузимању и дељењу филмова, музике, слика и датотека.
Упркос великој употреби Интернета и мобилних рачунарских уређаја, доказано је да
много људи нема основне ИКТ вештине. У Националној стратегији за младе за
период од 2015 до 2025, коју је објавило Министарство омладине и спорта Србије
https://www.mos.gov.rs./dokumenta/omladina/zakoni, наводи се да иако велики број
младих одраслих у Србији има приступ интернету (93,7%), они немају висок ниво
дигиталних вештина и ретко користе интернет у сврху образовања. Национална стратегија за
младе предлаже стварање могућности за развој компетенција и иновативности младих
људи и наводи да је од суштинског значаја предузимање корака у циљу подизања свести
о програмима подршке младима у неформалном образовању.
Коришћењем дигиталних медија и технологије и држањем обука које се фокусирају на
приступ оријентисан ка оснаживању, можемо поспешити лични и професионални развој
младих и професионалаца који са њима раде (омладински радници, активисти
невладиних организација, наставници, послодавци). Подстицање младих одраслих да
више учествују у дигиталном друштву може бити од велике користи за њихов будући рад
и свакодневни живот и може укључивати разне активности као што су омладински
активизам, јачање самопоуздања младих људи како би ушли у свет програмера софтвера
или дигиталних креатора, преузимање активне улоге у друштву путем кампања за разне
циљеве или се више укључивати у доношење одлука.
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„Побољшајте своје изгледе за каријеру“ и „Енглески за управљање пројектима“ су
онлајн пројекти намењени младим одраслим особама и професионалцима који са
њима раде и представљају специјализоване курсеве енглеског језика где је учење језика
повезано са темама које се тичу младих. Иако се енглески као страни језик учи у
српским државним школама од седме године, из више разлога, као што су превелики
број ученика на часовима језика, настава заснована на граматици или преобимни
програм, до тренутка када заврше формално образовање, одређени број људи не
може функционално да користи језик. Стога је постојала потреба да се креирају
програми којим би се ојачале компетенције младих у енглеском језику и помогло да га
усаврше а истовремено развију компетенције и вештине неопходне за њихово будуће
лично и професионално ангажовање.
„Побољшајте своје изгледе за каријеру“ је програм намењен младим одраслим
особама, дипломцима гимназија/универзитета и будућим професионалцима из
различитих области заинтересованих за стицање практичног знања које би им
омогућило да пронађу послове који највише одговарају њиховим квалификацијама и
потребама. Путем интерактивних материјала, искуственог учења и предавања уживо са
наставницима, учесници програма се припремају за веома конкурентно тржиште рада
учећи о пословној кореспонденцији, фриленсингу, тим билдингу, писању CV-a и
пропратног писма, попуњавању пријаве за посао, успешном учествовању у усменом
разговору за посао или прављењу дигиталног портфолија.
„Енглески за управљање пројектима“ намењен је младим одраслима и професионалцима
који са њима раде (наставницима, омладинским и радницима из невладиних
организација итд.). Циљ овог програма је да се учесницима програма пружи прилика да
стекну знања о планирању и управљању пројектима, а да се истовремено развијају
вештине енглеског језика које би им омогућиле да учествују у омладинским пројектима
и програмима размене. Похађањем овог програма, учесници развијају језичке,
дигиталне и вештине комуникације и стичу знања о техникама планирања и управљања
пројектима. Такође су упознати са програмима који пружају финансирање мобилности и
међународне сарадње младих.
Оба програма су бесплатна и спроводе се на Canvas систему за управљање учењем.
Canvas је дигитално окружење за учење које је бесплатно, прилагођено корисницима,
може се користити на рачунару или мобилном уређају и може се комбиновати са
осталим ИКТ алатима. Canvas користе образовне установе и предавачи како би представили
материјале за онлајн курсеве и у процени ученичких постигнућа. Садржај курса се
креира и дели коришћењем различитих функција Canvas-а као што су Assignments,
Discussions, Quizzes, Pages и Modules који омогућава да се садржај курса организује у
јединице. Поред тога, Canvas подстиче заједничко учење и интеракцију ученика тако што
омогућава учесницима да користе функције као што су Groups, Collaborations и Conferences, који се користи за предавања уживо.
Canvas пружа занимљиво дигитално окружење за учење и значајна је подршка програмима
за е-учење као што су „Побољшајте своје изгледе за каријеру“ и „Енглески за управљање
пројектима“. Ови програми представљају могућност за развој дигиталне писмености,
језичких вештина, иновација и иницијатива, као и других компетенција 21. века које имају
кључну улогу када су у питању целоживотно учење, дигитално учествовање и могућност
запослења у друштву где се дигитализација убрзано развија.
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Развој вештина у ери аутоматизације: Поспешивање
неједнакости?
Блог чланак је преузет са платформе. Аутор je Александра Јоаниду
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/skills-training-age-automation-reinforcing-inequalities

Каква је будућност аутоматизације радног места?
А шта је са одговором образовних система на ове изазове?

Какав ће утицај технологија аутоматизације имати на радну снагу и вештине које се
траже на тржишту рада? И да ли ће промена потражње за вештинама довести до пораста
неједнакости у напредним демократским друштвима?
Ово су два горућа питања нашег времена. Рана студија Фреја и Озборна из 2013. у
Оксфорду, показала је да је 47% свих радника у САД радило на пословима који су се
суочавали са високим ризиком од аутоматизације (за које се претпостављало да ће их
обављати компјутери и алгоритми са вероватноћом од преко 70% у следећих 10 до 20
година). Од тада, „Запад је погодио талас страха од аутоматизације“, о чему је The Economist
писао 24. априла 2018.
Будућност аутоматизације радног места, као и одговор образовних система на такве изазове,
централна су питања код доношења политичких одлука. Процене о броју послова под
ризиком да постану застарели због напретка у технологији аутоматизације у великој
мери се разликују у зависности од коришћене методологије. Приступ заснован на
занимању који користе Фреј и Озборн, показује више послова са високим ризиком од
замене у односу на приступ заснован на задацима који користе Arnc, Gregori i Ziran (2019.),
јер овај други претпоставља да многа наизглед аутоматизована занимања често садрже
знатан удео задатака које је тешко аутоматизовати.
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Упркос великим разликама у резултатима у вези са процењеним ризиком од аутоматизације
посла, у свим студијама се закључује да ће нискоквалификована радна снага и старији
радници највероватније доживети поремећаје и измештања услед технолошких промена.
Забринутост да ће технолошке промене изазвати масовну незапосленост није новина.
Заправо, технологије за уштеду радне снаге уведене су много пре Прве индустријске
револуције. По свему судећи, протекла два века аутоматизације и технолошког напретка,
нису довелa до тога да људска радна снага постане застарела; на дуге стазе, усвајање
и ширење ових технологија заправо је водило до невиђеног раста продуктивности и до
пораста запослености.
Међутим, вештачка интелигенција, роботика и напредна аутоматизација вероватно ће
убрзати трансформацију рада и имаће велике последице на понуду и потражњу за
вештинама. У почетку ће се то одразити углавном на старије и неквалификоване раднике,
чија ће радна места бити угрожена аутоматизацијом и друштвено-економском
трансформацијом ка зеленој економији. Ипак, млади одрасли ће се такође суочавати
са великим преокретима у будућности. Глобална економска криза 2008. и велика
рецесија која је уследила истакле су проблеме преласка из школе на посао,
неусклађеност вештина и довеле до великих стопа незапослености, нарочито на југу
Европе и међу омладином. И као да то није било довољно, утврђено је да је око 45
милиона радних места на тржишту рада ЕУ-27, углавном у сектору средње до ниже
квалификованих услуга, било изложено значајним ризицима услед ограничења због
COVID-a 19.
Из тога следи да ће наредних година многи запослени морати да стекну нове вештине
како би задржали посао или прешли у други привредни сектор.
Да би се изборило са средњорочним и дугорочним последицама Велике рецесије и
пандемије, у интересу је јавних политика да се улаже у развој вештина и олакшава
прилагођавање новим захтевима привреде.
Неколико европских земаља развило је националне стратегије које подржавају прелазак
на дигиталну и зелену економију кроз улагање у вештине (Немачка) или коришћењем
дела средстава у оквиру Механизма зa опоравak и отпорност који финансира ЕУ за
преквалификацију и усавршавање кроз Национални план за нове вештине (Италија). У
немачкој Националној стратегији вештина, континуирано образовање и обука сматрају
се кључним за очување и проширење могућности запошљавања у секторима угроженим
дигитализацијом, аутоматизацијом и економском модернизацијом. Коалициони
споразум укључује посебан осврт на преквалификацију усред радног века и увођење
штедних рачуна „животне шансе“ ради промоције учешћа у обуци одраслих за оне са
ниским образовањем. Одраслим незапосленим лицима биће доступни финансијски
подстицаји за усавршавање и преквалификацију. Надаље, коалициони споразум нуди
подршку мигрантима и женама да почну да се баве занатима и предузећима како би
се изборила са структуралним променама.
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На европском нивоу постоје многе иницијативе које подржавају
стицање вештина, обуку одраслих и целоживотно учење. Од
обновљене Европске агенде у области образовања одраслих и
Европске агенде вештина до Европског стуба социјалних права,
сви подржавају људе на њиховом путу учења и стицања вештина.
Они такође наглашавају значај инклузивног и квалитетног образовања,
обука и целоживотног учења ради активног учешћа у друштву и
успешне транзиције на тржишту рада.
Неједнак приступ образовању и обуци одраслих представља очигледан
проблем који би могао угрозити ове политичке напоре. Истраживања
су показала да се почетне неједнакости у образовању настављају
током живота. Они са већ бољим образовањем и они на релативно
сигурним пословним позицијама постепено повећавају своју
предност додатно улажући у образовање током читавог живота.
Радници чији су послови јако угрожени аутоматизацијом генерално
имају мање шансе да похађају обуку за одрасле од својих колега
чији су послови мање угрожени и суочавају се са неколико препрека
за учешће у обуци; овај тренд је прилично изражен без обзира на
систем социјалне заштите у земљи.
Резултати такође потврђују да компаније подстичу оне запослене
који већ имају виши ниво вештина, да их и даље развијају. Занимљиво
је да је The Financial Times 2019. објавио да је влада Уједињеног
Краљевства увела „порез на приправнике“ како би приморала
послодавце да више улажу у обуку. Као реакција на то, изненађујући
број компанија послао је своје руководиоце на обуку у пословне
школе. Дакле, без уплива политике, послодавци и запослени теже
да сами следе обрасце понашања који имају тенденцију да
повећају неједнакости: приватно улагање у вештине несразмерно
фаворизује оне који су већ високо квалификовани.
У недостатку јаке политичке посвећености и значајних јавних
улагања, најмање је вероватно да ће је добити они којима је
обука најпотребнија; неједнакости ће се одржавати. Активне
мере на тржишту рада, јавна потрошња на отворене и
флексибилне системе образовања и обуке, системи признавања
вештина и програми усмерени на најрањивије групе могу
помоћи у ублажавању структуралних ограничења и подстицању
широко распрострањених нивоа учешћа у образовању и обуци
одраслих.
Такве политике се суочавају са неједнакошћу на два начина: Као
прво, оне пружају приступ могућностима учења све већем броју
људи, и самим тим, могућност да имају новчане и неновчане
користи од образовања и обуке одраслих. Као друго, оне воде ка
повећању укупног нивоа вештина становништва, које, како наглашава
Дејвид Аутор из MIT (2014.), може да ублажи ефекте премије
вештина и да доведе до смањења неједнакости прихода.
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