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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.
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https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4447532-byh5tTGsBwdCQn9m6n4IXZkBzNMtG8uXzzUyZ8wqEJ1RwUbtO1w9Qv5zo1IaJtTfggn7GbehcRBjIeMetSxnp0u-rS0vSrmBGYC4izaUAdliP9-2yHSQYPvMAPH0BEmtHOcX1bu0y5YDMjmt2bnyElZ4HOqndm7Vw3h0iEXWif4WD7OAetndav0dzaugJLtztdNOa
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Нада, машта и посвећеност.
Увиди са конференције ЕПАЛЕ заједнице

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Moderator
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hope-imagina-

tion-and-commitment-insights-epale-community-conference

Заједница за образовање одраслих одговорила је на позив ЕПАЛЕ-а да замислимо позитивну, 
одрживу и праведнију будућност за све. Представљамо вам неке упечатљиве делове са 
Конференције ЕПАЛЕ заједнице 2022.

ЕПАЛЕ заједницу чине посвећени професионалци који имају жељу за сталним усавршавањем 
и дељењем искустава са својим колегама. Њихова мотивација могла се осетити током 
тродневне Конференције ЕПАЛЕ заједнице, где смо славили европску заједницу образовања 
одраслих и заједничким напорима замишљали мирну и правичну будућност, упркос тешким 
временима у којима живимо. Говорници су нам се придружили на том путу делећи са 
нама своје искуство и инспирацију.

Дељење и повезаност

Централне теме конференције наше заједнице били су концепти дељења и повезаности. 
Тиме је успостављена веза између европског и локалног нивоа, онлајн заједнице са 
стварним људима који је чине: више од 20 догађаја у 17 различитих земаља употпунили 
су главни, онлајн део конференције.

За развој заједница кључна је и повезаност. А учење може имати пресудну улогу! Ово је 
одјекнуло на многим панел дискусијама и говорима током конференције.

Повезивање различитих погледа на прошлост неопходно је ради изградње заједничког 
сећања, о чему је било речи првог дана.
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Повезивање различитих генерација и неговање 
међугенерацијске солидарности, кључни је 
елемент демократије. У оквиру Европске године 
младих 2022, то је нарочито приметно у напорима 
Европске комисије да осигура аутентично и 
смислено учешће млађих генерација, јер је 
њихово „право да буду укључени“, према 
речима Биљане Сиракове (Biliana Sirakova).

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hope-imagination-and-commitment-insights-epale-community-conference
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/hope-imagination-and-commitment-insights-epale-community-conference
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-community-conference-2022-imagine
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/national-side-events-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-communities-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/young-adults-epale-community-conference-2022


Двојезичност - како је истакао Фабрис Жомон 
(Fabrice Jaumont) представља повезивање 
и проналажење начина да се сопствени 
идентитет сагледа из другог угла.

Суочавање са сложеношћу
Да бисмо се носили са бројним изазовима 
и кризама са којима се суочавамо, морамо 
да прихватимо сложеност и изађемо из 
своје зоне удобности.

„Морамо бити у могућности да сагледамо 
различите слојеве сложености унутар шире 
слике.“ каже Ванеса де Оливеира Андреоти 
(Vanessa de Oliveira Andreotti).

Непријатне ситуације не би требало да буду 
препрека, већ позив на дијалог: да бисмо 
изградили заједничка сећања - како је 
истакнуто током панел дискусије првог дана 
конференције - морамо да излечимо наша 
друштва, избегнемо поделе али и тежимо 
емпатији.

Култура и креативност могу имати кључну улогу 
у суочавању са сложеношћу тако подељеног 
друштва и начином на који прихватамо или 
представљамо наше идентитете. Позоришно 
образовање може нам помоћи да се 
суочимо са сукобима, посветимо дијалогу 
и изградимо толеранцију, избегавајући 
површно етикетирање, како је истакла 
Летиција Ромпелберг (Letizia Rompelberg).

Вештине за оснаживање
2023. ће бити Европска година вештина и 
морамо се још више потрудити да осигурамо 
да сви и на сваком месту буду укључени у 
процес целоживотног учења. Унапређење 
вештина и преквалификација две су кључне 
речи за следећу годину.

Чланови ЕПАЛЕ заједнице који учествују у 
разговорима током другог дана конференције 
истакли су да се учење дешава на 
најнеуобичајенијим и најзахтевнијим местима 
- затворима, објектима културе... Учење је 
такође и непрестана размена између 
предавача и ученика.

Из говора Фабриса Жомона може се закључити 
да „учење језика промовише инклузију, 
једнакост и помаже људима да постану 
толерантнији и пријатељски настројени. Ово 
међусобно разумевање помаже у борби 
против расизма, ксенофобије и мржње. Оно 
промовише мир.“ То нам је потребно више 
него икад.

Претходних неколико месеци, уз рат на 
нашим границама и комбинацију енергетске 
и финансијске кризе, сви смо постали рањиви. 
Не ради се више о инклузији, већ о мирном 
суживоту, подучавању одраслих неопходним 
вештинама како би се носили са огромним 
променама. Свако може да допринесе, и ових 
дана током конференције ЕПАЛЕ заједнице 
приказано је доста потенцијала.
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Заједнице учења Млади одрасли

Иновативни приступи за револуцију вештина

Креативност и култура за социјалну кохезију

Да ли сте пропустили директан 
пренос догађаја са конференције?
Не брините! Овде се налазе снимци 
са четири пленарне седнице:

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/vanessa-de-oliveira-andreotti-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/vanessa-de-oliveira-andreotti-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/vanessa-de-oliveira-andreotti-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/vanessa-de-oliveira-andreotti-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-communities-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-communities-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/culture-and-creativity-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/skills-revolution-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-communities-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/young-adults-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/skills-revolution-epale-community-conference-2022
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/culture-and-creativity-epale-community-conference-2022


Комисија започиње рад на
Европској години вештина

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Moderator
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/content/commis-

sion-kick-starts-work-european-year-skills

Према најави председнице Урсуле фон дер Лејен (Ursula von der Leyen) у свом говору о стању Уније 
2022, Комисија је данас донела предлог да се 2023. прогласи Европском годином вештина.

Зелена и дигитална транзиција отварају нове могућности за људе и економију ЕУ. Поседовање 
одговарајућих вештина даје подстрек људима да се успешно носе са променама на 
тржишту рада и дају свој пун допринос друштву и демократији. Тиме ће се осигурати да 
нико не буде запостављен, а да економски опоравак, као и зелена и дигитална транзиција, 
буду социјално поштене и праведне. Радна снага која има потребне вештине такође 
доприноси одрживом расту, доводи до иновација и поспешује конкурентност предузећа. 

Међутим, у овом тренутку више од три четвртине предузећа у ЕУ извештава о потешкоћама 
у проналажењу радника са потребним вештинама, а најновији подаци Статистичког 
завода ЕУ (Еуростат) упућују на то да свега 37% одраслих редовно похађа обуку.  Индекс 
дигиталне економије и друштва показује да 40% одраслих и свака трећа особа која ради 
у Европи нема основне дигиталне вештине. Осим тога, већ 2021. године 28 занимања, почевши 
од грађевинарства и здравства, до инжењерства и ИТ-а суочило се са недостатком радне 
снаге и имало повећану потражњу и за висококвалификованим и нискоквалификованим 
радницима. Мала је и заступљеност жена у занимањима и студијама повезаних сa 
технологијом, при чему је тек сваки шести ИТ стручњак и свака трећа особа са дипломом 
из области МИНТ-а (математика, инжењерство, наука и технологија) жена.

Како би подстакле целоживотно учење, државе чланице одобриле су друштвене циљеве 
ЕУ 2030. према којима би сваке године најмање 60% одраслих требало да учествује у обуци, 
чиме су већ представиле сопствени допринос постизању тог циља. Ово је такође важан корак 
ка достизању циљане стопе запослености од најмање 78% до 2030. Дигитални компас 
2030. поставља циљ ЕУ да до 2030. најмање 80% свих одраслих има барем основне дигиталне 
вештине, да постоји 20 милиона запослених ИКТ стручњака у ЕУ, и да се подстиче запошљавање 
већег броја жена на тим радним местима.
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Предлог ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА
И САВЕТА о Европској години вештина 2023!

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/content/commission-kick-starts-work-european-year-skills
https://epale.ec.europa.eu/en/content/commission-kick-starts-work-european-year-skills
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-and-jobs
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en
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Европска година вештина - јачање
конкурентности, учешћа и талената 

У оквиру Европске године вештина, Комисија, у сарадњи са Европским парламентом, 
државама чланицама, социјалним партнерима, државним и приватним службама за 
запошљавање, привредним и инжењерским коморама, образовним и установама 
које спроводе обуку, као и радницима и предузећима, предлаже да се свима да нови 
подстицај целоживотном учењу кроз:
Промовисање повећаног, ефикаснијег и инклузивнијег улагања у обуку и унапређење 
вештина како би се искористио пун потенцијал европске радне снаге и дала подршка 
људима приликом преласка са једног радног места на друго. 
Водећи рачуна о усклађивању вештина са потребама тржишта рада, уз једнаку сарадњу 
са социјалним партнерима и предузећима.

Усклађивање тежњи и скупова вештина 
људи са могућностима на тржишту рада, 
посебно у погледу зелене и дигиталне 
транзиције и економског опоравка. 
Посебна пажња биће посвећена уласку 
више људи на тржиште рада, посебно 
жена и младих људи који нису запослени 
или укључени у процес образовања или 
обуке.
Привлачење људи из трећих земаља који 
поседују вештине потребне ЕУ, укључујући 
јачање могућности за учење и мобилност 
и олакшавање признавања квалификација.
Како би остварила те циљеве, Комисија 
ће промовисати могућности за 
унапређење вештина и преквалификацију, 
на пример, истицањем релевантних 
иницијатива ЕУ, укључујући могућности 
финансирања од стране ЕУ, како би 
подржала њихово прихватање, спровођење 
и реализацију на терену. Широм ЕУ такође 
ће бити организовани догађаји и кампање 
за подизање свести како би се подржало 
узајамно учење партнера у унапређивању 
вештина и преквалификацији. Година 
вештина такође има за циљ да помогне 
у даљем развоју алата за прикупљање 
информација о вештинама и промовисању 
алата и инструмената за већу 
транспарентност и лакше признавање 
квалификација, укључујући квалификације 
стечене ван ЕУ.

Како би се осигурала координација 
релевантних активности на националном 
нивоу, Комисија позива државе чланице 
да именују националног координатора 
за Европску годину вештина. 

ЕУ иницијативе за подршку развоју вештина
Европска година вештина заснива се на низу иницијатива ЕУ које 
већ промовишу вештине и повећавају њихову примену, укључујући: 
Европска агенда вештина је водећи програм сарадње у оквиру 
политике ЕУ у области вештина и наставља да помаже појединцима 
и предузећима да развију више вештина, унапреде их и примењују. 

Као део Агенде вештина, до сада се преко 700 организација 
пријавило у оквиру Пакта о вештинама, а 12 великих партнерстава 
у стратешким секторима се обавезало да ће помоћи у унапређењу 
вештина до 6 милиона људи.

Структурирани дијалог са државама чланицама о дигиталном 
образовању и вештинама.
Комисија је предложила и нове иницијативе за решавање проблема 
са недостатком вештина и унапређења сарадње у области 
миграција. Представљање Базе талената ЕУ и Партнерства за 
таленте са одабраним партнерима из трећих земаља омогућиће 
усклађивање вештина кандидата који ће радити у Европи са 
потребама тржишта рада. То је кључни резултат у оквиру Новог 
пакта о миграцији и азилу.
Нова европска агенда за иновације, донета у јулу, предлаже водећу 
иницијативу и низ мера за стварање правих оквирних услова за 
наше таленте.

Европска стратегија за универзитете, донета у јануару, предлаже 
низ од 50 мера које су кључне за развој дуготрајних вештина 
високог нивоа за широк спектар ученика, укључујући и оне који 
уче током читавог живота, како би се код њих развила способност 
креативног и критичког размишљања, решавања проблема и 
како би постали активни и одговорни грађани.

Европска Платформа за дигиталне вештине и радна места је 
иницијатива покренута у оквиру програма Инструмент за повезивање 
Европе. Нуди информације и ресурсе о дигиталним вештинама 
као што је алат за самопроцену дигиталних вештина, као и 
могућности обуке и финансирања.

Коалиција ЕУ за дигиталне вештине и радна места бави се проблемом 
мањка дигиталних вештина окупљањем држава чланица, социјалних 
партнера, предузећа, непрофитних организација и образовних 
установа како би подигли свест и подстакли организације да 
различитим мерама промовишу обуке за дигиталне вештине, 
као што је преузимање обавезе јачања дигиталних вештина. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/structured-dialogue-digital-education-and-skills
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5998
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/talent-partnerships_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/legal-migration-and-integration/talent-partnerships_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4273
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_365
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-coalition
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Финансирање и помоћ ЕУ за улагање у вештине
Доступна су значајна средства и техничка подршка за подстицај улагањима држава чланица у унапређење 
вештина и преквалификацију, укључујући: 
Европски социјални фонд плус (ESF+) чији буџет за 2021-2027. премашује 99 милијарди евра, главни 
је инструмент ЕУ за улагање у људе.

Механизам за опоравак и отпорност може да подржи реформе и улагања држава чланица, укључујући 
и област вештина и радних места. У националним плановима за опоравак и отпорност које су до сада 
одобриле Комисија и Савет, отприлике 20% социјалне потрошње намењено је за „запошљавање 
и вештине“.

Програм Дигитална Европа износи 580 милиона евра за развој напредних дигиталних вештина. 
Омогућава стратешко финансирање и, између осталог, подржава развој квалификоване базе 
талената дигиталних стручњака, док истовремено унапређује сарадњу између држава чланица ЕУ 
и заинтересованих страна у области дигиталних вештина и послова.

Хоризонт Европа подржава вештине истраживача, предузетника и иноватора, посебно путем Активности 
Марије Склодовске Кири (Marie Sklodowska-Curie), Европског Савета за иновацијеи Европског института 
за технологију.

Еразмус+ са буџетом од 26,2 милијарде евра подржава, између осталог, лични и професионални развој 
ученика, запослених и институција у стручном образовању и обуци кроз финансирање активности 
мобилности и партнерстава за сарадњу широм Европе. Њиме се такође финансирају европски 
универзитети који предводе развој микро акредитива за обуку, усавршавање и преквалификацију.

Додатни програми који могу да подрже развој вештина укључују програм Invest EU, Европски фонд 
за прилагођавање глобализацији радника који су проглашени технолошким вишковима, Европски 
фонд за регионални развој, Фонд за праведну транзицију, Европске иницијативе солидарности, 
Програм за животну средину и климатске акције (LIFE), Фонд за модернизацију, Инструмент за 
техничку подршку, и Инструмент за суседске односе, развој и међународну сарадњу .

Изјаве чланова колегијума: 

Маргете Вестагер (Margethe Vestager), извршна потпредседница за Европу спремну за 
дигитално доба, изјавила је: „Вештине су неопходне ако желимо да технологија ради за нас. 
Као грађани, морамо бити спремни за управљање дигиталним животом- као што је плаћање 
рачуна, подношење захтева за паркинг места итд. Потребна је стручност да би се у 
креирању решења којима се олакшава свакодневни живот у оквиру друштва примењивала 
технологија. Сложили смо се око циљева, сада је време за акцију. Европска година вештина 
помоћи ће нам да усмеримо своје напоре на омогућавање учења.“

Маргаритис Скинас (Margaritis Schinas), потпредседник задужен за промоцију нашег европског 
начина живота, је изјавио : „Наша Унија је јединствен простор слободе, вредности, 
могућности и солидарности. Један од главних приоритета Европске године вештина биће 
привлачење људи са вештинама које су потребне ЕУ, укључујући олакшавање признавања 
њихових квалификација. Осим тога, вештине стечене у Европи могу се преносити у друге 
земље чиме би Европа могла да игра важну улогу у преношењу знања и новог знања тамо 
где је то најпотребније.“

https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus/en
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://eic.ec.europa.eu/index_en
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
https://investeu.europa.eu/index_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=en
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/funding/erdf_en
https://youth.europa.eu/solidarity/mission_en
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism/just-transition-funding-sources_en
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/programme-environment-and-climate-action-life_en
https://modernisationfund.eu/
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en
https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/technical-support-instrument/technical-support-instrument-tsi_en
https://international-partnerships.ec.europa.eu/funding/funding-instruments/global-europe-neighbourhood-development-and-international-cooperation-instrument_en
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Николас Шмит (Nicholas Schmit), комесар за запошљавање и социјална права, је изјавио: 
„Вештине представљају радна места - квалитетна радна места. Током Европске године 
вештина, имамо прилику да повежемо обуку која је оријентисана ка тржишту рада са 
мањком радне снаге. Како бисмо осигурали да прелаз на економију без штетне емисије 
угљен диоксида буде истински праведан и инклузиван, потребна су нам масовна и 
тренутна улагања у вештине људи. Уверен сам да ће 2023, као Европска година вештина, 
значајно помоћи да се унапреди револуција вештина која нам је потребна у Европи.“

Марија Габриел (Mariya Gabriel), комесарка за истраживање, иновације, културу, образовање 
и омладину, је изјавила: „Надовезујући се на успех Европске године младих 2022, наредна 
година биће посвећена пружању прилика људима за стицање одговарајућих вештина 
прилагођених захтевима тржишта рада. То је уско повезано са обуком. У оквиру Европске 
године вештина, подржаћемо повећано, ефикасније и инклузивније финансирање 
преквалификација, унапређења вештина као и обука како бисмо обезбедили да наши 
талентовани људи остваре свој пун потенцијал.“

Тјери Бретон (Thierry Breton), комесар за унутрашње тржиште, је изјавио: „Снага Европе 
лежи у талентованим људима, укључујући инжењере, истраживаче и предузетнике. Како 
бисмо остварили циљеве постављене Дигиталном декадом и Зеленим планом, желимо 
да подржимо наша предузећа, посебно МСП, у запошљавању, обуци и задржавању 
талената. Градимо партнерства која ће унапредити вештине у индустријским екосистемима, 
од аутомобилске индустрије, ваздухопловства и одбране до туризма. Европска година 
вештина додатно ће ојачати рад на развоју вештина у Европи.“

Европски парламент и Савет сада ће расправљати о предлогу Комисије, узимајући у 
обзир мишљења Европског економског и социјалног комитета и Комитета региона. 

У свом говору о стању у Унији 2022, председница фон дер Лејен предложила је да се 
2023. прогласи Европском годином вештина, како би јачала наша конкурентност, 
боље усмерила улагања, сарађивало са предузећима и ускладиле ове потребе 
са тежњама људи, као и привукли таленти на наш континент. Предлог за Европску 
годину вештина наведен је и у Писму намера о стању Уније као иницијатива за 
2023. годину.

Предлог одлуке Европског парламента и
Савета о Европској години вештина 2023.

Веб страница
Вештине и квалификације

Вест преузета из одељка за штампу Европске комисије.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5493
https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2022-09/SOTEU_2022_Letter_of_Intent_EN_0.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&#navItem-relatedDocuments
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1146
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6086


Како је CONFINTEA VII постала прича о 
успеху цивилног друштва

Блог чланак је преузет са платформе. Autor je Рафаела Кирер (Raffaela Kihrer)
Линк ка оригиналном чланку: 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-confintea-vii-became-civil-society-success-story

CONFINTEA је један од оних јединствених догађаја за професионалце у образовању одраслих, а 
последњи је одржан у јуну 2022. у Маракешу. Прочитајте неке увиде и размишљања непосредно 
од директора политике ЕАЕА, који је учествовао на конференцији.

CONFINTEA je један од оних врхунских догађаја у животу професионалаца који се баве 
образовањем одраслих, о којима искусни стручњаци причају анегдоте за округлим столовима. 
Има готово легендаран карактер, јер се одвија на сваких 12 година, и стога је увек узбудљиво 
када упознате људе који су заправо већ били на CONFINTEA. CONFINTEA, међутим, није 
само мит: то је Унескова  конференција која окупља министарства, цивилно друштво и 
остале кључне актере у учењу и образовању одраслих (УОО) како би размотрили и усвојили 
нове оквире за глобално УОО. Ови оквири названи су по градовима где се CONFINTEA 
одржава: тако је у јуну 2022. усвојен Маракешки оквир за акцију.

Ове године имао сам посебну привилегију и част да учествујем на CONFINTEA VII, у име 
своје организације Европског удружења за образовање одраслих. Иако сам на европским 
конференцијама већ слушао о претходним заседањима CONFINTEA и, самим тим, отпутовао 
у Мароко са извесним очекивањима, ипак сам био веома изненађен живом међународном 
атмосфером и узбуђењем када је усвојен Маракешки оквир за акцију.  Али, више о 
томе касније.

Где је место цивилног друштва у том процесу? 

Неке ствари са CONFINTEA VII су ме забринуле: зашто су представници цивилног друштва 
седели у задњем делу просторије и нису им додељена резервисана места, као што је 
случај са националним представницима, да би јасно показали ко има представнике у 
просторији? Зашто није било могућности да цивилно друштво постави питања и понуди 
нова гледишта на пленарним седницама? Зашто нису све државе чланице Унеска 
послале националне делегације на CONFINTEA VII, и шта би нам то могло рећи о значају 
који придају учењу одраслих?
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https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-confintea-vii-became-civil-society-success-story
https://uil.unesco.org/adult-education/confintea
https://www.uil.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/06/FINAL%20MarrakechFrameworkForActionEN_06_21_22_0.pdf
https://eaea.org/


 

Током бројних разговора са учесницима на 
CONFINTEA VII, сазнао сам да се CONFINTEA, за 
разлику од осталих Унескових конференција на 
пољу образовања, посебно истиче активним 
учешћем цивилног друштва, иако је у принципу 
министарска конференција. Један од учесника 
на CONFINTEA рекао је да би то могло да указује 
на јаз у образовним структурама, јер у многим 
земљама широм света цивилно друштво обезбеђује 
УОО а такође само ствара структуре како би 
надокнадило недостатак управљачких структура 
на националном и регионалном нивоу. Анхајер 
и др. (Anhaier et al.) (2019) тврде да се ова улога 
цивилног друштва све више намерно намеће, 
посебно тамо где се рад у државној служби, 
као што су образовање или здравство, препушта 
другима од стране јавне управе са циљем да 
услуге постану исплативије и поузданије.  Сведени 
смо на „примаоце“ одлука. У извесном смислу, 
цивилно друштво нема другог избора осим да 
ради на томе да обезбеди да што више одраслих 
има приступ учењу, да учење буде инклузивно и да 
су доступни безбедни и разноврсни простори 
за учење.  

Суочени смо са ситуацијама у којима долази 
до замене одговорности: уместо да ми, као цивилно 
друштво, можемо да позовемо националне актере 
на одговорност за неиспуњена обећања, ми 
морамо да одговарамо што нисмо довољно 
учинили, на пример, повећали учешће у УОО 
или понудили професионализацију едукаторима 
или омогућили прилике за онлајн учење током 
пандемије корона вируса. Сувишно је рећи да 
то није улога коју ми сматрамо да би цивилно 
друштво требало да има у УОО. Да ли се
простор за нас заиста смањује, на шта су многе 
заинтересоване стране указивале претходних година, 
посебно саме организације цивилног друштва?  

Истраживања, на пример Анхајер и др. (Anhaier 
et al.) (2019) сугеришу да ово није само утисак 
заснован на искуству које организације цивилног 
друштва могу имати у неким земљама. Како је 
цивилно друштво постало веће у погледу свог удела 
у БДП-у  већине земаља OECD-а (Организација 
за економску сарадњу и развој), његов простор 
да делује и постане покретачка сила „друштвених 
иновација, отпорности, пружања услуга, и 
изражавања различитих интереса и заједница 
које су иначе искључене“ (Анхајер и др. 2019.): 
3) све је више ограничен. 
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У извештају заснованом на опсежном истраживању европских организација цивилног друштва из 2016., 
Цивилно друштво Европе и CIVICUS истичу да се ови простори који се смањују због недостатка или 
ограниченог признања цивилног друштва, ограничавања права услед мера против тероризма, 
опадања јавне финансијске подршке активностима цивилног друштва и угрожавања активности 
јавног заступања појачаним условљавањем финансирања и недостатка адекватних механизама за 
консултације. Европски парламент је објавио извештај о смањењу простора за цивилно друштво у 
Европи из 2022, којим се потврђују ови налази.
Залажемо се за снажно цивилно друштво у УОО, које заступа интересе УОО организација, едукатора 
и ученика. Желимо да будемо сигурни да Маракешки оквир за акцију не уђе у историју као (још 
једна у низу) стратегија која је на крају била само усмена - и можда није испунила сопствене 
амбиције - већ као оквир који је довео до суштинских промена на светском нивоу у оквиру УОО. Осим 
тога, желимо да на крају животног века овог оквира, за 12 година, можемо да кажемо да на глобалном 
нивоу имамо више одраслих који уче, да смо такође успели да осетљиве групе више укључимо и да 
смо довели до тога да се и њихов глас чује.

Да бисмо успели у томе, логично је да желимо да будемо укључени у процес доношења одлука. 
Потребна нам је структурна и финансијска подршка да бисмо могли да остваримо своје циљеве 
- који су такође описани у Маракешком оквиру за акцију - а изнад свега нам је такође потребно 
да будемо сигурни да нас схватају 
озбиљно. Сматрамо да су сви партнери 
важни за изградњу одрживих и јаких 
система УОО: То захтева социјално 
партнерство у једнакој мери између 
државних актера и надлежних органа, 
цивилног друштва и осталих актера.  
И не ради се само о УОО, већ и о 
вредностима за које се залажемо. 
Снажно цивилно друштво је најважнији 
предуслов  снажне демократије.

Фотографија- Унесков Институт за целоживотно учење Flickr

https://civilsocietyeurope.eu/wp-content/uploads/2019/03/civicspaceineuropesurveyreport_final251015.pdf
https://civilsocietyeurope.eu/wp-content/uploads/2019/03/civicspaceineuropesurveyreport_final251015.pdf
https://civilsocietyeurope.eu/wp-content/uploads/2019/03/civicspaceineuropesurveyreport_final251015.pdf
https://www.flickr.com/photos/unesco/52149360405/in/album-72177720299704892/


Представљање на CONFINTEA VII
У разговору са Сер Алaном Такетом (Sir Alan Tuckett), OBE, представником 
делегације УК на CONFINTEA VII и бившим председником ICAE, он је нагласио 
да они који су најпозванији да покажу важност УОО нису позвани на 
CONFINTEA VII: одрасли ученици. Ово мишљење делили су и многи други 
учесници на CONFINTEA VII. Ако расправљамо о новом оквиру за акцију, како 
можемо да изоставимо оне који су главни актери и корисници УОО? Веће 
учешће цивилног друштва у припреми CONFINTEA VII - као правих партнера 
у процесу - могло је да обезбеди укључивање одраслих ученика. Последњих 
година, ово је такође постала све важнија тема на европском нивоу, са 
организацијама као што су AONTAS у Ирској, са својим националним FET 
форумом за учење, пионирским иновацијама ка томе да се чује и глас 
ученика у УОО.

Међутим, иако је број организација цивилног друштва присутних на CONFINTEA 
VII био ограничен, а на пленарним седницама није било могућности за 
интервенисање, било је простора за дискусију на радионицама: и овде су 
учесници више дискутовали, коментарисали презентације, а највише учили 
једни од других. У основи свега била је спознаја да постоје праксе и педагошки 
приступи чак и у најудаљенијим деловима света или „земљама у развоју“ 
које нам свима могу показати пут. За мене, ово је можда и најзначајнији 
резултат CONFINTEA VII. Ово је моћ цивилног друштва да створи простор за 
отворену дискусију, где консензус и конфликт могу паралелно да постоје, 
да стварају иновације и заједницу заједничких идеја.  

Цивилно друштво није седело скрштених руку и није чекало - вероватно узалуд 
- позивницу да учествује као партнер у CONFINTEA VII. Као прво, Међународни 
савет за образовање одраслих (ICAE) организовао је Дан цивилног друштва 
дан пре званичног почетка конференције, где су се водиле интензивне 
дебате о томе како би нови оквир требало да изгледа  и како би требало да 
узме у обзир потребе УОО из свих региона света без упадања у замку 
евроцентризма. Цивилно друштво је такође било представљено у одбору за 
израду нацрта оквира, а Сесилија Палм (Cecilia Palm) из шведског народног 
универзитета, чланица ЕАЕА, именована је за известиоца са CONFINTEA VII. 

Уочи CONFINTEA VII, било је веома дугих дискусија међу регионалним рганизацијама 
цивилног друштва, укључујући Европско удружење за образовање одраслих, 
о томе како би нови оквир требало да изгледа када би укључивао ставове свих 
региона света. На CONFINTEA VII сам се коначно срео са представницима 
сестринских организација ЕАЕА из других делова света, као што су Азијско 
и јужнопацифичко удружење за основно и образовање одраслих (ASPBAE), 
Америчко удружење за континуирано и образовање одраслих (АААСЕ) и 
Удружење за образовање одраслих Латинске Америке (CEAAL), које сам 
раније виђао само на видео састанцима. Окупљање као заједница УОО 
нас је заиста ојачало.

Чуо сам од неколико учесника који су присуствовали претходним CONFINTEA 
да им је недостајалo визионарство са CONFINTEA V и страст са CONFINTEA 
VI. Можда је то била моја „предност“, што је то била моја прва CONFINTEA и 
што сам - упркос наведеним ставовима - осетио веома позитивну атмосферу 
међу учесницима, чему није допринело само одлично време и прелеп град 
у којем се одржавала CONFINTEA VII. Стекао сам утисак да су они који су 
присутни у Маракешу искрено заинтересовани за оквир који је оријентисан 
као будућности и да нас је више ујединио него поделио. 

Студијска посета центру за образовање одраслих у Маракешу, Фотографија 
Рафаела Кирер (Raffaela Kihrer) 
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Присуствовање реализацији циља након
вишемесечног и вишегодишњег рада 

А онда се коначно десио велики тренутак који смо чекали: како би изгледала коначна 
верзија Маракешког оквира за акцију? Многи од нас су били изненађени када је оквир 
представљен, и то веома позитивно. Наше препоруке за побољшање ставова о финансирању 
и учешћу УОО били су укључени у коначну верзију, као и наша хитна препорука да се 
водећи принципи из анекса врате у главни текст. Представљена је та верзија, стављена на 
гласање и -  једногласно усвојена! Многи од присутних су сигурно били веома напети јер 
су се кроз просторију проломили аплауз и овације. 

Лаури Туоми (Laura Tuomi), потпредседник ЕАЕА и извршни директор Финске фондације 
за целоживотно учење, каже: „Сарадња током конференције је била одлична. Размена 
информација о завршетку Маракешког оквира за акцију била је континуирана како међу 
колегама из ЕАЕА, тако и са многим делегатима из различитих земаља.  Такође сам биo 
веома срећан што сам члан финске делегације и самим тим у директном контакту са 
финским министарством просвете и културе. Рекао бих да је блиска сарадња и размена 
информација током конференције допринела њеном успеху. Маракешки оквир за акцију 
представља веома добар водич за наредних 12 година УОО широм света.“

Да ли мислимо да је оквир могао да буде још амбициознији? Да, наравно. Да ли верујемо 
да је оквир, какав је сада, успех за цивилно друштво? Да, дефинитивно! Постигли смо 
оно на чему смо радили месецима, па чак и годинама, на оквиру који представља пут ка 
јачем УОО широм света и позива националне државе да обезбеде боље финансирање 
и организовање УОО. Маракешки оквир за акцију узима у обзир улогу цивилног друштва 
у својој примени: „Препознајемо вредност мултисекторских платформи за подршку управљању 
УОО са свим релевантним и кључним актерима, укључујући одређена министарства, 
организације цивилног друштва, омладину, приватни сектор, универзитете и реализаторе УОО.“

Уве Гартеншлегер (Uwe Gartenschlaeger), председник ЕАЕА и заменик директора DVV 
International, каже: „Стекли смо утисак да је препознат значај УОО у процесима трансформације 
са којима се суочавамо. Немогуће је суочити се са изазовима климатских промена, 
растуће неједнакости, дигиталне трансформације и повећањем насиља без обраћања 
веће пажње на УОО.  Млади и одрасли морају бити оснажени да разумеју и помогну у 
обликовању промена.“ 
И шта је следеће? Ми, као цивилно друштво - наставићемо наш рад са ученицима и 
осетљивим групама, радићемо заједно са свим заинтересованим странама како бисмо 
обезбедили инклузију и разноликост, пратићемо и надзирати примену Маракешког оквира 
за акцију и сматраћемо владе одговорним за обавезе које су преузеле у Маракешу. 
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https://kansanvalistusseura.fi/en/
https://kansanvalistusseura.fi/en/
https://www.dvv-international.de/en/
https://www.dvv-international.de/en/


ЕПАЛЕ интервју: Андреас Шлајхер (Andreas 
Schleicher) – Учење није везано за место, 

оно је доживотна активност у стварном свету

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-learning-not-place-lifelong-activity-real-world

„Заједнице се граде и развијају учењем“, каже Андреас Шлајхер (Andreas Schleicher) - 
директор OECD-а (Организација за економску сарадњу и развој). „Учење се наставља и 
ван учионице.“

С обзиром на растућу сложеност савременог начина живота, будући системи учења за 
појединце, заједнице и друштва требало би да превазиђу добро успостављене физичке 
оквире формалног учења. Учење би требало да се одвија у блиској вези са реалношћу 
заједнице. Заједнице се граде и развијају учењем.  Учење се наставља и ван учионице.

Како можемо обезбедити и олакшати културу целоживотног учења у свим областима? 
Како да изградимо културу која олакшава учење, одучавање и поновно учење током 
читавог живота? Како креатори, посредници, приповедачи и ствараоци значења, који дају 
смисао нашим колективним искуствима, могу допринети стварању екосистема учења 
окренутих ка будућности? Како можемо, не само да учимо из најбољих пракси, већ и да 
стварамо нове?

„Како би требало да изгледају и функционишу системи учења у будућности лакше је 
рећи него учинити“, каже Андреас Шлајхер.  Ипак, његово дугогодишње искуство и 
истраживање на месту директора OECD, дирекције за образовање и вештине, чини га 
идеалним кандидатом да расветли ово питање
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https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-andreas-schleicher-learning-not-place-lifelong-activity-real-world
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-andreas-schleicher-learning-not-place-lifelong-activity-real-world
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ОECD, између осталих, истиче екосистеме учења као 
полуге које доводе до веће жеље за учењем и развијањем 
талената код грађана. Те иницијативе делују обећавајуће 
за увођење новог начина поимања учења и образовања.  
Зашто сматрате да је ово неопходно?

Живимо у структурално неуравнотеженом свету. Савремени 
живот је све сложенији, не само за појединце, већ и за 
заједнице и друштва. Наш свет који се мења све бржe 
поставља пред нас сложене изазове. Решења која су се 
у прошлости показала корисним, више нису применљива. 
Нова решења наших проблема такође ће бити сложена, 
јер ћемо морати да ускладимо различите тачке гледишта и 
интересе. Због тога се морамо кретати према друштву 
које заиста учи. Друштво које учи усредсређено је на то да 
људи и локалне заједнице постану јачи и отпорнији. 
Екосистеми учења (дефинисани на крају овог интервјуа) 
доприносе транзицији ка одрживој будућности у којој 
свако може да води добар живот. 

Aндреас Шлајхер: 

Машине преузимају све више радњи које су на послу 
обављали људи. Последњих година наше друштво приметно 
постаје све више подељено. Нова решења ће морати 
да успоставе равнотежу између супротстављених 
потреба и захтеваће много креативности. Како се 
ученицима може помоћи у суочавању са овом растућом 
напетошћу и да стекну знања и вештине неоходне како 
би корисно допринели друштвеном и грађанском животу? 

Мораћемо да постанемо вештији у решавању тих проблема 
и дилема. Ретко постоји само једно решење проблема. 
Морамо да имамо поверења у нашу способност да 
размишљамо на један интегрисанији и међусобно 
повезанији начин. Из тог разлога системи учењa треба 
да се усавршавају у помагању ученицима у повезивању 
са другима, са разумевањем и жељом да се прилагоде. 
Ученици треба да продубе своје разумевање, било 
као научници или уметници, о томе како људи из 
различитих култура и традиција живе и размишљају.  
Морају да развију снажан осећај шта је исправно а 
шта погрешно, осетљивост на оно што други говоре о 
нама и разумевање граница индивидуалног и колективног 
деловања. Морају бити у стању да предвиде будуће 
последице својих поступака, одмере ризик и корист и 
преузму одговорност за производе свог деловања. Машине 
нам можда преузимају задатке, али на послу, код куће и 
у заједници, од нашег знања и вештина се све више 
захтева да дају смислен допринос друштвеном и 
грађанском животу. Будући системи учења мораће 
да омогуће ученицима да развију осећај одговорности, 
као и етичку и интелектуалну зрелост, помоћу којих 
можемо сагледати и проценити своје поступке у односу 
на искуства и личне и друштвене циљеве. 

Aндреас Шлајхер: 

У данашњим образовним системима, 
проблеми се врло често рашчлањују на мање 
делове којима се може управљати. Ученици 
затим уче како да решавају ове делове. 
Кажете да овај приступ више није прикладан. 
Из ког разлога?

Наше савремено друштво захтева 
комбиновање различитих области знања, 
успостављање веза између идеја које раније 
нису деловале повезано. У данашње време 
ученици углавном уче самостално и добијају 
сертификате за своје индивидуалне резултате. 
Међутим, у будућности ћемо све више 
зависити једни од других. Биће нам потребни 
организатори способни да мобилишу, деле 
и интегришу знање из различитих области. 
Добробит друштава све више зависи од 
способности људи да делују колективно. 
Будући системи учења стога треба да 
омогуће ученицима да постану свесни 
плурализма и сложености савременог живота. 
Морамо подучавати и стимулисати сарадњу 
као и индивидуална академска постигнућа. 
Ученици морају бити у стању не само да 
мисле својом главом, већ и да раде за друге 
као и са њима.

Aндреас Шлајхер: 

Данас се образовање врло често своди на 
преношење знања, са наставом по 
предметима и хијерархијом. Чини се да 
развој свих наведених способности  
подразумева другачији приступ учењу и 
подучавању као и другачије наставнике?

Заиста, образовни системи се и даље 
првенствено ослањају на административне 
моделе одговорности, као и на бирократске 
системе надлежности и контроле којима 
се усмерава рад наставника. Да бисмо 
пренели све ове когнитивне, друштвене и 
емоционалне вештине, потребно је да 
подучавање буде професија најобразованијих 
радника који имају висок ниво професионалне 
аутономије у сарадничком окружењу. Учење 
у будућности мора укључивати знање до 
ког је дошао сам корисник, наставу засновану 
на пројектима и сарадњу. Морамо помоћи 
ученицима да размишљају изван граница 
и да у наставницима и ученицима виде 
сараднике у стварању. 

Aндреас Шлајхер: 
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Такође кажете да „учење није везано за место, оно је 
активност“. Шта под тиме подразумевате?

Данас су наставници и садржај и даље подељени по предметима. Ученици се деле према 
очекивањима од њихових будућих каријера.  Већина школа је тако направљена да ученици буду 
унутра, а остатак света напољу.  Ово мора да се промени. Будућност је у интеграцији са нагласком 
на међусобне односе међу субјектима.  Путем технологије, учење се може ослободити конвенција 
прошлости и успоставити снажну везу међу ученицима, уз помоћ знања, иновативних апликација и 
међусобно.  Породице треба да буду више укључене као и партнерства са другим школама.  
Учење мора бити повезано и у блиској вези са реалношћу и савременим темама.  Учење би 
требало да буде отворено ка богатим ресурсима у  заједницама.  Будући системи учења морају 
бити у сталној потрази за синергијом и новим начинима за унапређивање професионалног, 
друштвеног и културног капитала са осталима: породицом и заједницом, са високим образовањем, 
предузећима, а пре свега са другим образовним контекстима. На то мислим кад кажем да „учење 
није везано за место, оно је активност“.

Aндреас Шлајхер: 

У прошлости смо тежили стандардизацији и усаглашености.  
Ученици су подучавани на сличан начин, у истим старосним 
групама, по стандардизованом наставном плану и програму, 
и сви су оцењивани у исто време.  

Морамо бити свесни да појединци различито уче, на другачије 
начине у различитим фазама свог живота. Очигледно је да 
су нам потребни нови начини образовања који највише погодују 
напретку ученика. Морамо да прихватимо ту разноликост, са 
различитим приступима учењу. Потребно је да узмемо у 
обзир интересовања и способности ученика, помажући им 
да персонализују своје учење на начин који подстиче њихово 
ангажовање и таленат. Морамо их подстицати да буду оригинални, 
креативни и инвентивни. 

Aндреас Шлајхер: 

Наравно, све је то лакше рећи него урадити.

Успостављање културе међусобно повезаног целоживотног учења у свим областима и 
даље ће захтевати доста експериментисања, документовања, мерења и заједничког 
времена за промишљање. За развој кохерентног оквира за екосистеме учења 
оријентисаних ка будућности биће потребно много наше маште, знања, вештина, 
заједничких вредности и осећаја одговорности. Међутим, када успемо, сигуран 
сам да ће свет већ постати боље место. 

Aндреас Шлајхер: 



ESF ПРОЈЕКАТ ЕКОСИСТЕМА ЗА УЧЕЊЕ
У ФЛАНДРИЈИ/БЕЛГИЈА

Фландрија је високо урбанизован регион и један од најгушће 
насељених делова Европе. Ипак, постоје нека мање насељена 
подручја, нарочито у западним и источним деловима Фландрије.   
Тамо је доступност образовања одраслима и њихово учешће на 
ниском нивоу. Кроз ESF пројекат екосистема за учење улажу се 
напори да се подстакне развој екосистема за учење у покрајини 
Лимбург (на истоку Фландрије) и у покрајини Западна Фландрија.
ESF Фландрија дефинише екосистем за учење на следећи начин:  
У екосистему учења, различити локални и (под)регионални актери 
пружају решења за заједничке локалне кризне ситуације до којих 
нико од њих не би могао самостално доћи.  Локални играчи, које 
данас још увек не видимо нужно као партнере у учењу, удружују 
снаге и обликују оно што се учи као и сам процес учења.  Удружења 
у култури, музеји, библиотеке, здравствене установе, спортски клубови, 
традиционалне образовне установе, предузећа и појединачни грађани... 
пружају широк спектар могућности за учење за, од и у локалној 
заједници. 
Ученици могу да прате своја сопствена интересовања, таленте и 
осећања. То чини први или следећи корак ка учењу привлачнијим.  На 
овај начин, сваки ученик ствара јединствен, лични, флексибилан и 
природан пут учења.  Учење се одвија аутономно и може се одвијати 
појединачно или у (разноликој) групи, увек у интеракцији са другима. 
Овим се обезбеђује међусобно учење између људи различитих година, 
нивоа образовања, пола, стручности или компетенција... Очигледно 
је да ово такође доприноси и инклузији.
Ментори/тренери воде ученике на њиховом путу учења. Они имају 
неопходне вештине и/или професионално искуство и добар увид у 
могуће прилике за учење.  Њихова друштвена мрежа пружа приступ 
занимљивим ресурсима. Они помажу људима да превазиђу препреке 
(у учењу). Они су у потрази за постојећим талентима, неопходним 
знањем и решењима за друге, али и за себе. 
Сви учесници у екосистему учења заједно чине рефлексивну и динамичну 
мрежу која сталну пажњу посвећује учењу и заједничком прилагођавању. 
Управа се руководи принципима организационих мрежа које 
превазилазе традиционално секторско размишљање. Сви чланови 
организационе мреже је заједнички обликују и флексибилно и 
равноправно користе доступну стручност и богатство физичког и 
дигиталног простора за учење, људи и ресурса.  Екосистем за учење 
функционише на локалном нивоу и првобитно се организује у 
оквиру сопствених граница и могућности. Међутим, он такође 
настоји да се повеже са осталим локалним, регионалним, 
националним и међународним екосистемима за учење како би 
заједно учили, проширили могућности учења и дошли до још бољих 
решења. 

Екосистеми учења Нова пракса за будућност образовања (2020)

17

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-appetite-nourished-ecosystem
https://learningecosystems2020.globaledufutures.org/


Да ли су оквири „зелених“ и „дигиталних 
вештина“ усаглашени?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Divina FRAU-MEIGS
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/are-green-

skills-and-digital-skills-compatible-frameworks

Медијска и информациона писменост кроз призму трезвености или одрживости Блог написали 
Дивина Фрау-Меигс (Divina Frau-Meigs) и Паскал Гаро (Pascale Gareau) из Savoir*Devenir.

Објављивање европског референтног оквира „зелених“ компетенција у Француској прилика је да 
Savoir*Devenir подели своју анализу, из угла информационе и медијске писмености (ИМП).

Европски оквир компетенција за одрживост, GreenComp, 
објављен је 14. јануара 2022, на енглеском језику: 
Зелене компетенције део су Европског новог зеленог 
плана и нуде оквир за решавање еколошких питања у 
образовању. Поставља се и питање његове усаглашености 
са Digcomp 2.2, који се бави дигиталним компетенцијама, 
укључујући Информациону и медијску писменост (ИМП). 
Питање је тим пре релевантније, јер је недавно ажурирање 
DigComp 2.2 (март 2022.) такође била прилика да се 
сагледа ова, све важнија димензија МСП-а, у односу 
на дигиталну и медијску трезвеност, како у представљању 
тако и у еколошкоj материјалности. Са директним утицајем 
на обуку одраслих и младих људи!

GreenComp је референтни оквир који укључује 12 компетенција подељених у 4 области:

Оличење вредности одрживости

Прихватање сложености у одрживости

Визија одрживе будућности

Деловање за одрживост

GreenComp компетенције замишљене су тако да „помажу ученицима да развијају знања, 
вештине и ставове који подстичу начине размишљања, планирања и деловања са 
емпатијом, одговорношћу и бригом за нашу планету.“ Они су осмишљени тако да служе 
као основ за трансформативно учење, што доводи до стварних промена и заслужни су 
за предлагање заједничког ЕУ инструмента.

GreenComp компетенције замишљене су тако да „помажу ученицима да развијају знања, 
вештине и ставове који подстичу начине размишљања, планирања и деловања са емпатијом, 
одговорношћу и бригом за нашу планету.“ Они су осмишљени тако да служе као основ 
за трансформативно учење, што доводи до стварних промена и заслужни су за предлагање 
заједничког ЕУ инструмента.

18

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/are-green-skills-and-digital-skills-compatible-frameworks
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/are-green-skills-and-digital-skills-compatible-frameworks
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-270885795
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128415
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc83061d-74ec-11ec-9136-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-270885795
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ESF ПРОЈЕКАТ ЕКОСИСТЕМА ЗА УЧЕЊЕ
У ФЛАНДРИЈИ/БЕЛГИЈА

Међу 12 компетенција у оквиру ове 4 области, оне на које се треба ослањати у ИМП-у су 
оне које се односе на смањење утицаја дигитализације на животну средину, што је постало 
централна тема ИМП-а. Оне су заслужне за укључивање вредности у компетенције, што 
је ИМП увек практиковао у односу на дигитално грађанство, барем у Savoir* Devenir-у.

Вредности истакнуте у области 1 су одрживост, правда за садашње и будуће генерације 
и очување и обнова природе.
Оне се не преклапају са онима из ИМП-а (углавном у вези са слободом изражавања, 
достојанством, учешћем, приватношћу, образовањем, безбедношћу), али без изражавања, 
информација и учешћа било би тешко да се спроведу у дело.
Остале области су усаглашеније, према Savoir*Devenir, који нуди избор.

Област 1: Оличење вредности одрживости

Област 2: Прихватање сложености у одрживости

Област 3: Визија одрживе будућности

Област 4: Деловање за одрживост

Системско размишљање

Да би приступили проблему одрживости из свих углова; узимајући у обзир време, простор 
и контекст да би се разумело како елементи функционишу унутар и између система.
Пример практичне примене у ИМП-у и дигиталном грађанству: коришћење концепта 
Животни циклус да би се разумео утицај медија и дигиталне опреме и услуга на 
животну средину.

Критичко размишљање
Да би проценили информације и аргументе, идентификовали претпоставке, оспорили 
статус кво и размислили о томе како лична, друштвена и културолошка позадина утичу 
на размишљање и закључке.
Пример практичне примене у ИМП-у и дигиталном грађанству: препознавање дигиталног 
лажног зеленог маркетинга и критичка анализа медијског извештавања о еколошким 
питањима и смањењу емисије угљен диоксида са дигиталних платформи.

Будућа писменост
Да се предвиди алтернативна, одржива будућност замишљањем и развојем алтернативних 
сценарија и идентификовањем корака неопходних за постизање пожељне одрживе 
будућности.
Пример практичне примене у ИМП-у и дигиталном грађанству: усвајање нискотехнолошких 
приступа или коришћење заједничких информација, усавршавајући се за употребу 
трезвенијих апликација.

Политичка агенција
Да се крећете у политичком систему, идентификујете политичку одговорност као и 
одговорност за неодрживо понашање и захтевате ефикасне политике одрживости.
Пример практичне примене у ИМП-у и дигиталном грађанству: Развој медијске и дигиталне 
културе укључујући њену институционалну и политичку димензију за све грађане.
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Упркос трима истакнутим вредностима и компетенцијама за њихово спровођење, перспектива 
коју предлажу ЕУ и њени стручњаци, која је одлучно на добровољној бази, део је неолибералног 
приступа, заснованог на потрошњи и филозофији експоненцијалног напретка. Одрживост 
дефинише као "давање приоритета потребама свих живих бића и планете, обезбеђујући да 
деловање људи не прелази планетарне границе".

Овај референтни оквир прекрива тешко питање климатских промена, поштовања 
екосистема и бриге о необновљивим изворима, стварајући низ других критичних процеса 
система на Земљи, чиме се слаби њихова хитност. У својој, хвале вредној, позитивној 
вољи да крене у потрагу за решењима, он смирује горуће контроверзе у области животне 
средине док се знање гради и напредује. Тиме се не доводе у питање парадигме 
напретка и потрошње, већ се фокусира на потенцијалну посвећеност појединаца и њихову 
одговорност, уз припрему (а самим тим и изнуђено прихватање) личних добровољних 
мера. Тиме су колективна одговорност и обавезујућа решења слабо заступљена, препуштена 
углавном заједничком деловању појединаца, а да се ниједном не помене конкурентски 
или комплементарни појам "трезвености". 

У ИМП-у, неопходно је поређење са другим референтним системима, који долазе од 
стране других заинтересованих страна, попут оних из цивилног друштва. Међу овим 
референтним системима, заснованим на преиспитивању стварних потреба налазе се, 
на пример и EarthDay.org или the Climate Fresk. Они се више фокусирају на "климатску 
писменост" и постављају питања о узроцима климатског скептицизма, последицама 
поремећаја и његовом антропоцентричном (насупрот природном) пореклу.  Остали 
ентитети као што је ADEME промовишу енергетску трезвеност и акционе полуге за 
заједнице и територије 
(https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/sobriete-energetique-collectivites)

У ИМП-у, критичка позиција према компетенцијама и акцијама које се покрећу зарад 
очувања животне средине углавном се заснива на правим питањима која треба 
поставити:  Зашто иновирати? У ком правцу треба усмерити развој? Које стварне 
потребе задовољавају све ове услуге, апликације и опрема? Ово су кључна питања за 
истинско преиспитивање дигиталне потрошње и испитивање економских и политичких 
лидера, чије би структурално понашање у циљу заштите животне средине било далеко 
најефикасније и најбрже (према извештају IPCC-a). Можда имају заслуге за стварање 
дубоке и колективне жеље за заједничком екологијом, како би се супротставили 
тренутној еколошкој анксиозности... Потребан вам је ваздух! (AIR)*   

*AIR = Анализирати, Интерпретирати, Реаговати 

Заједничко деловање

Деловање ради промене кроз сарадњу с другима.
Пример практичне примене у ИМП-у и дигиталном грађанству: Подстицање мобилизације 
грађана и њиховог учешћа око вредности поштовања животне средине, борбе против 
планиране застарелости, искоришћавања дечјег рада у рудницима ретких земних 
метала. Усмеравање пажње на покрете као што је Fridays for future, нарочито на 
друштвеним и масовним медијима.

Појединачне иницијативе
Да би се открио сопствени потенцијал за одрживост и активно допринело побољшању 
изгледа за друштвену заједницу и планету.
Пример практичне примене у ИМП-у и дигиталном грађанству: усвајање трезвеније 
употребе и промене начина и врсти потрошње у односу на компјутерске компоненте и 
садржај, како на послу, тако и код куће.
Између одрживости и трезвености, заузимање критичког става.

https://www.earthday.org/
https://climatefresk.org/
https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/sobriete-energetique-collectivites


Неговање заједница које уче

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EПАЛЕ Ирска
Линк ка оригиналном чланку: 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/cultivating-learning-communities

Учење засновано на игрицама је креирање активности за учење тако да формални 
елементи и принципи игре представљају саставни део активности, часа...
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Trocaire је добротворна организација која 
настоји да превазиђе изазове сиромаштва 
и неправде у 'свету у развоју'. 'Основао ју је 
Папа Павле VI 1973., она је званична 
прекоморска развојна агенција католичке 
цркве у Ирској. Развојно образовање и 
учење одраслих кључни су аспекти њене 
мисије.

Пре главног представљања ове две 
организације, кључну реч имао је Стефан 
Јанке (Stefan Janhke), оснивач EDUCTICS-а, 
консултантске куће за високо образовање 
и члан одбора CONFIA International. Господин 
Јанке је испричао учесницима инспиративну 
причу о свом сопственом путу учења који 
га је одвео од родне Немачке до Шведске и 
даље, као и о упуштању у образовне 
смерове на које није ни помишљао као 
млађи.

Отварајући догађај, господин Јанке се 
фокусира на јединствене могућности које 
нуде заједнице учења. Учење у друштвеном 
и заједничком окружењу нарочито је корисно 
за одрасле.

Он објашњава учесницима да иако се 
формална знања и компетенције свакако 
унапређују кроз заједнице учења, постоји и 
значајан лични развој, позитиван утицај на 
ментално здравље и благостање, као и 
повећани осећај припадности који, заузврат, 
има позитиван утицај на социјалну инклузију 
и неформалне исходе учења широм 
заједница и друштва у целини.

У септембру је ирски EПАЛЕ тим домаћин 
још једног догађаја. Данашњи догађај 
наставак је усмерености ЕПАЛЕ тима на 
социјалну правду, препреке образовној 
једнакости и значајним начинима за њихово 
превазилажење код ученика који се суочавају 
са неким од најтежих изазова када су у 
питању приступ могућностима за учење 
одраслих и корист која се од тога може 
имати. EПАЛЕ је центар за вести, извештаје, 
догађаје и дискусије о учењу одраслих 
широм Европе и познат је лидер у Европи у 
области учења одраслих.

Данас смо у прилици да слушамо многе 
надахнуте говорнике, почевши од одраслих 
ученика, предавача и заговорника једнакости 
у образовању широм Ирске, Европе и света.

Овај догађај се одржава у партнерству са 
AONTAS-ом, Националном организацијом 
за учење одраслих. AONTAS је такође и 
национални координатор Европске агенде 
за учење одраслих (EAAL) у Ирској. У овај 
партнерски догађај такође су укључени и 
Enable Ireland и Trocaire. Enable Ireland је 
непрофитна организација коју финансира 
држава и која пружа бесплатне услуге деци 
и одраслима са инвалидитетом и њиховим 
породицама у Ирској. Ова организација 
пружа потпору одраслим ученицима са 
инвалидитетом да стекну независност, право 
избора и укљученост у заједнице широм 
Ирске.

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/cultivating-learning-communities
https://www.leargas.ie/epale/
https://www.aontas.com/
https://www.aontas.com/european/european-projects/european-agenda-for-adult-learning-(eaal)
https://www.enableireland.ie/
https://www.trocaire.org/


    Enable Ireland

Први говорник организације Enable Ireland, Валери Вилан (Valerie 
Whelan), започиње презентацију тако што каже да:

„Данас желимо да вам прикажемо ко смо и шта радимо. Ми смо особе 
са инвалидитетом које пружају услуге особама са инвалидитетом... 

Желели бисмо да ово заседање напустимо знајући да смо вам 
показали за шта смо све способни. Кроз предавања ћемо вам 

постављати нека кључна питања над којима ћете се, надамо се, 
замислити“.

Кроз историју, услуге одраслим ученицима са инвалидитетом пружали су људи који сами 
немају инвалидитет, и самим тим им је недостајало животно искуство које имају корисници 
тих услуга. Ипак, по речима гђе Вилан, „Ситуација се мења и особе са инвалидитетом 
пружају све више и више услуга“. Ово је заједнички пројекат. Сви су једнаки.

У данашњој презентацији, бројни асистенти за подршку у виртуелним услугама дају кратак 
преглед саме виртуелне услуге и какав је позитиван утицај имала на њихове животе, као 
и на животе осталих одраслих ученика са инвалидитетом.
Ова презентација почиње кратком историјом виртуелне услуге и како се мењала током 
времена. Прошла година донела је проширење виртуелне услуге путем финансирања 
кроз Локалну фондацију за Ирску (ЛФИ). ЛФИ је радила са корисницима стипендија 
како би обезбедила финансирање преко 5000 непрофитних удружења на националном, 
регионалном и локалном нивоу широм Ирске и у иностранству, као и за 1800 локалних 
фондација широм света. Захваљујући овом финансирању, двадесет власника услуга је 
успело да запосли нове раднике као асистенте за подршку у виртуелним услугама. 
Виртуелна услуга представља успостављени трећи ниво услуга које Enable Ireland нуди 
одраслима, поред свакодневних услуга ту су и услуге одмора/становања.

Тревор Кенеди (Trevor Kennedy), Падраик Дормер (Padraic Dormer), Глен Хејз (Glen Hayes), 
Клер Прингл (Claire Pringle), Џош Мур (Josh Moore), Лора Демпси (Laura Dempsey), Сара 
О'Саливен (Sarah O'Sullivan), Ема Браун (Emma Brown), Валери Вилан (Valerie Whelan), 
Џералдина Хоу (Geraldina Howe), Френсис Мур (Francis Moore) – сви су они у тиму виртуелног 
сервиса. Током данашњег догађаја, они разговарају о свом искуству и покривају низ 
тема које се преклапају а од изузетне су важности за учење одраслих и неједнакост у 
образовању. Неки од најважнијих делова доприноса сваког говорника јесу питања која 
постављају како би испровоцирали учеснике на критичко размишљање о овим темама. 

Главне теме о којима се данас дискутује су:

 Заступање;
 Приступ;
 Здравље и благостање;
 Технологија;
 Укључивање у заједницу;
 Заједнице учења;
 Пријатне активности које стварају могућности
 за учење и резултате код људи са инвалидитетом.

Као пример врсте тема и дискусија које су покренуте, у наставку се налазе нека од питања 
за које говорници траже од учесника да о њима размисле.
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https://www.communityfoundation.ie/
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Што се тиче заступања, постављено нам је 
питање „шта заступање представља за вас, 
када би вам адвокат могао бити потребан?“ 
Коришћењем онлајн алата за креирање 
презентација под називом Menti, у наставку 
се налази облак речи са одговорима учесника.

Још једна од тема о којима се разговарало 
је технологија. На ову тему, учесницима 
је постављено питање „коју технологију 
користите која би вам свакодневно 
помагала?“ приликом учења и у животу. 

Што се тиче теме укључивања у заједницу, 
можемо видети и чути схватања, погледе и 
искуства учесника приликом укључивања у 
своју заједницу. Сада је главно питање „шта 
за тебе представља укључивање у заједницу?“ 

Trocaire 

Стивен Ферли (Steven Farley) из Trocaire-a усмерио је своје данашње предавање на тему 
подстицања учења заснованог на играма као и креирања игрица у оквиру образовања 
одраслих на теме праведности у свету, укључујући сиромаштво, климатске промене и 
људска права.

https://www.mentimeter.com/


У суштини, учење засновано на играма и 
креирање игрица би могао бити ангажованији 
педагошки и андрагошки приступ учењу 
који је често и забаван начин да предавачи 
и ученици креирају нова знања, вештине и 
компетенције, као и за подизање свести о 
питањима праведности у свету, препрекама 
на које наилазе угрожени појединци и 
истраживање могућности за превазилажење 
ових изазова.

Господин Ферли води учеснике 
кроз велики број примера 
креирања игрица којима се 
истражују питања праведности 
у свету и утицај климатских 
промена, родне равноправности 
и конфликата између заједница 
широм света. Што се тиче 
правила и реда при игрању, многи 
од ових примера засновани су 
на познатим играма на табли 
ко што су Змије и мердевине, 
Монопол, Не љути се човече и 
Ризико.

Као што др Дејв Енг (Dave Eng) пише на ту тему;
„... Учење засновано на игрицама је креирање активности за учење тако да формални 
елементи и принципи игре представљају саставни део активности, часа или курса. Често 
границе и не постоје тако да игра ПОСТАЈЕ курс.“

У учењу заснованом на игрицама користе се сами елементи игре да би се научила 
одређена вештина или постигао одређени исход учења код ученика. Понекад то може бити 
декларативно или чињенично знање... Већина наставника и предавача упозната је са креирањем 
тестова или процена знања која се односе на декларативни аспект предавања и учења. 
(Eng, 2020)

Према Центру за наставну изузетност, универзитета у Ватерлоу, играма се могу увести 
циљеви, интеракција, повратна информација, решавање проблема, такмичење, приповедање, 
као и забавна средина за учење, све су то елементи који могу повећати ангажовање и 
одржати мотивацију код ученика.
Четири главне игре које је развио Trocaire о којима господин Фарли говори за присутних 
39-оро људи су:

 Пројекат Хондурас

 Игра експлоатације

 Стазе ка миру

 Браниоци људских права
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https://www.universityxp.com/blog/2020/3/26/what-is-games-based-learning
https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/teaching-resources/teaching-tips/educational-technologies/all/gamification-and-game-based-learning
https://www.trocaire.org/documents/project-honduras/
https://www.trocaire.org/documents/the-exploitation-game-instructions-2-2/
https://www.trocaire.org/documents/pathways-to-peace-board-game/
https://www.trocaire.org/documents/game-changers-board-game/


Након што смо испробали разне начине да 
учење о сложеним темама учинимо забавним 
и приказивање како је могуће не само постићи 
исходе учења већ често и превазићи свачија 
очекивања. Подстицањем креативности у нама, 
господин Фарли онда претвара овај део догађаја 
у радионицу од неколико идеја које би учесници 
могли имати. У просторијама за одмор, учесници 
сарађују и уживају у креирању разних врста 
игара за учење о питањима које се тичу становања, 
рода, расне и образовне неједнакости, да 
споменемо само неке од њих.    

Све у свему, на овом догађају постоји заиста 
инспиративан скуп презентација о реалном 
искуству одраслих ученика са инвалидитетом а 
који сада имају прилику да пруже животне 
услуге другима који наилазе на сличне препреке. 
У покривању многобројних препрека са којима 
се људи свакодневно сусрећу да имају подједнак 
приступ и корист од образовања као одрасли 
са инвалидитетом, господин Фарли из Trocaire-а 
нуди допунску провокативну прилику да се 
критички осврнемо на однос између ових питања 
на локалном и глобалном нивоу. Улазећи у суштину 
односа између препрека са којима се суочавамо 
овде у Ирској, он истиче начине на које људи 
широм света могу бити суочени са истим 
проблемима и да ми можемо пронаћи решење 
и за њих. Он користи неке од Циљева одрживог 
развоја Уједињених нација да нагласи важан 
допринос који Развојно образовање, Образовање 
за глобално грађанство, Образовање за одрживи 
развој свуда даје за оснаживање одраслих ученика 
и њихових заједница.       
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https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals
https://www.ideaonline.ie/about-IDEA
https://www.ideaonline.ie/about-IDEA
https://www.ideaonline.ie/about-IDEA
https://www.ideaonline.ie/about-IDEA


EПАЛЕ интервју: Марсела Милана (Marcella 
Milana) о европском приступу, индивидуалним 
налозима за учење и микроквалификацијама

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Платформа за целоживотно учење
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview

-marcella-milana-european-approach-individual-learning-accounts-and-micro

Препоруке Савета о индивидуалним налозима за учење и микровалификацијама налазе се у оквиру 
добро осмишљене стратегије за учење и вештине.

Објављивање европског референтног оквира „зелених“ компетенција у Француској прилика је да 
Savoir*Devenir подели своју анализу, из угла информационе и медијске писмености (ИМП).

У јуну 2022, Савет ЕУ усвојио је препоруке о Индивидуалним налозима за учење и о 
микроквалификацијама. Ове две иницијативе су недвосмислено повезане, јер настоје 
да повећају могућности за учење и оснаже одрасло становништво вештинама неопходним 
за суочавање са променама. 

Какав је политички и друштвени оквир у вези са препорукама Савета о Индивидуалним 
налозима за учење и микроквалификацијама?

Препоруке Савета о Индивидуалним налозима за учење (ИНУ) и микроквалификацијама 
(МК) одобрене су током француског председавања Саветом ЕУ, након почетног предлога 
Европске комисије. Овај предлог долази након дуготрајног процеса, током којег су 
идентификоване и тестиране њихове последице кроз студију изводљивости, барем за 
ИРУ. Такође је тестирана њихова способност да одговоре на изазове, које је, иако је дуго 
трајала, разоткрила пандемија вируса корона.

Марсела Милана:
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https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-marcella-milana-european-approach-individual-learning-accounts-and-micro
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-interview-marcella-milana-european-approach-individual-learning-accounts-and-micro
https://epale.ec.europa.eu/en/content/council-recommendation-individual-learning-accounts-boost-training-working-age-adults
https://epale.ec.europa.eu/en/content/council-recommendation-micro-credentials-sets-out-common-european-approach


Међутим, да бисмо разумели политички и друштвени оквир у којем су се ове препоруке 
одвијале, морамо се вратити уназад барем једну деценију, када се Европа борила са 
глобалном финансијском кризом 2008. године.  Довољно је подсетити се да је током 
првог триместра 2019. године БДП Европске уније био у великом паду а да је стопа 
запослености почела да опада накод вишегодишњег раста, иако уз велике разлике 
међу државама чланицама. 
Уколико помно пратите развој европских политика, лако ћете приметити да је почело 
преиспитивање образовних политика, уједно са првим одговорима Европе на последице 
кризе (десетогодишња стратегија Европа 2020.) или стварање новог макроекономског 
инструмента (Европски семестар). То се догодило кроз ревизију стратешког оквира 
европске сарадње у области образовања и обуке. По први пут је постављен мерљиви 
европски циљ који се тиче одраслог становништва - тј. да до краја 2020.  у свим државама 
чланицама 15 % одраслих учествује у учењу. Упркос свему томе, на преласку деценије 
(2016.), само је 7 земаља од 28 држава Европске уније постигло овај циљ, са просеком 
испод 11%.
У овом погледу, секторске политике су се реализовале. ЕУ је 2011. одобрила Европску 
агенду за учење одраслих, чији су циљеви били да се стави у фокус учење одраслих, али 
и да ојача његову повезаност са европским и националним нивоима. То је омогућено 
захваљујући стварању мреже националних представника за примену Агенде, као и 
радне групе за целоживотно учење - међу онима који су препознали значај  подршке 
стратешком оквиру европске сарадње на пољу образовања и обуке.  
Истовремено, развој компетенција био је праћен посвећеном европском политиком, уз 
одобрење путање за унапређење вештина (2016.) као и промоције Агенде за нове 
вештине за Европу (2016.) Стога не чуди да је са Европским стубом социјалних права којим 
се гарантују једнаке могућности и приступ тржишту рада, настао нови мерљиви циљ за 
популацију одраслих: да 60% свих одраслих сваке године буде укључено у обуку до 2030.
Пандемија вируса корона представљала је нови шок за европски политички и друштвени 
систем, и значајно је утицала на стопе запослености као и на учешће у целоживотном учењу. 
Међу многим другим стварима, нагласила је и потребу за усавршавањем становништва, 
а посебно оспособљавањем жена и мушкараца у дигиталним вештинама: укључујући 
способност коришћења интернета, нових информационих и комуникационих технологија 
(дигитална писменост), али и способност за приступ, анализу, креирање и процену 
порука путем различитих медија (медијска писменост). 
У оваквом политичком и друштвеном контексту, постојала су два правца. Са једне стране, 
спроведена је посвећена политика ЕУ, где је Савет ЕУ одобрио нову Европску агенду за 
учење одраслих 2021. године; а са друге, захваљујући огромним средствима Механизма за 
опоравак и отпорност створени су нови инструменти који подржавају целоживотно учење.
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На какве потребе се труде да одговоре?

ИНУ и МК труде се да одговоре на неколико потреба које се преклапају, а односе се на 
побољшање компетенција одраслог становништва као и на њихову запошљивост.
Главне препреке за активно учешће одраслих у активностима целоживотног учења су 
познате и могу се поделити у три категорије. Као прво и најважније, видимо „ситуационе“ 
препреке, које су последица животних услова као што је недостатак материјала и 
финансијских средстава, као и недостатак времена да се посветимо активностима 
учења. Друго, постоје „диспозиционе“ препреке, које се односе на општи став код одраслих 
да себе сматрају успешним појединцима уколико одлуче да се упусте у активности 
учења. На крају ту су и „институционалне“ препреке, које укључују недостатак адекватне 
понуде којом се испуњавају потребе и очекивања од учења, као и присуство пракси и/или 
процедура које спречавају учешће.  И ИНУ и МК имају за циљ да превазиђу те препреке. 

Марсела Милана:
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ИНУ настоје, пре свега, да превазиђу једну од најважнијих ситуационих препрека: недостатак 
финансијских средстава којим би се повећало учешће у целоживотном учењу. Ипак, то се не 
завршава овде. У многим државама чланицама ЕУ, јавни ресурси - и национални и европски 
фондови - већ су доступни за подршку учењу одраслих (нпр. Европски социјални фонд). Међутим, 
често се дешава да се та средства пре дају предузећима него грађанима. Сетимо се, на пример, 
међупрофесионалних фондова у Италији, где се новац који предузећа дају за порез троши на 
подршку секторским плановима обуке. То значи да предузећа сама одлучују коме ће од запослених 
користити обука и коју врсту обуке ће добити. То за многе ствара институционалне препреке. 
Путем ИНУ, ученици би одабрали где и како да усмеравају средства и тако би одабрали каква врста 
учења долази у обзир за њихов сопствени лични и професионални развој. У суштини, ово би требало да има 
позитиван утицај на мотивацију за учење и теоретски би се превазишле неке од диспозиционих препрека. 
Циљеви МК су другачији. МК бележе кратка искуства учења и требало би да усмерења у учењу одраслих 
учине флексибилнијим и модуларнијим. У овом случају, циљ је превазилажење једне од главних 
ситуационих препрека у учењу,а то је недостатак времена. Узмимо у обзир следеће: део повећања 
вештина и компетенција, чак и оних професионалних, последица је дугог и дуготрајног образовања и 
усавршавања - на пример, високог образовања. Ово може бити проблематично за одрасле, јер 
захтева често и тешко постизање равнотеже између посла, живота и учења. Могућност учешћа у 
краткорочном, а опет, признатом искуству учења, не само да би допринело овој равнотежи већ би 
и додатно мотивисало одрасле да своје време посвете циљаним активностима која више одговарају 
њиховим потребама за учење и превазилажењу диспозиционих и институционалних препрека.

Да ли постоје ризици у примени ових препорука?

Иако препознајемо да препоруке одговарају основним потребама и у суштини, помажу у 
превазилажењу, барем делимично, главних препрека у учењу код одраслих, свакако да постоје 
ризици у њиховој примени. 
Када су у питању ИНУ, упркос томе што је реч о новом инструменту на Европском нивоу, као што 
је нов за Италију, слични алати постојеи више од 20 година у неколико европских земаља (нпр. у 
Уједињеном Краљевству). На основу прошлих искустава, ризици примене односе се углавном на 
могућност превара и нерационалну употребу додељених средстава. У којој ће се мери овај 
ризик сузбити зависиће од начина на који ће грађани расподелити и потрошити средства. 
Додатни ризик је да ће МК представљати још једну институционалну препреку, пошто праксе и 
процедуре за њихову ефикасну употребу могу обесхрабрити коришћење или допринети одређеним 
категоријама више од осталих, будући да ће ИНУ бити доступни читавој одраслој популацији. 
Када је реч о МК, ризици су још више забрињавајући. Пре свега, неопходно је да искуства учења 
које они признају, буду потврђена и од стране институција за обуку, послодаваца, итд. како би се 
осигурало да се она могу ефикасно трошити на образовање или на тржиште рада. А то уопште 
није одобрено. Осим заједничке визије, то захтева и снажну синергију између различитих ентитета. 
Поред тога, прeквалификација већ продире у многе секторе и радна места; због тога, многи 
одрасли који имају претходне сертификате неће препознати праву корист у погледу, на пример, 
повећане плате или професионалног развоја (уколико је запослен), или приступа тржишту рада 
(уколико су у потрази за послом). 
Штавише, видимо ризик од фрагментације знања на мале, често неадекватне делове и искуства: 
ови делови често нису адекватни или ефикасни да доведу до стварног процеса раста у погледу 
компетенција и вештина како у њиховом професионалном животу тако и у грађанском искуству.

Марсела Милана је ванредна професорка општег и друштвеног образовања на Одсеку 
хуманистичких наука, а од 2019. почасни професор образовања одраслих на универзитету у 
Нотингему, Школа образовања (Уједињено Краљевство). Живела је, радила и вршила истраживања 
у Северној Америци (Сједињеним Државама), Латинској Америци (Аргентина, Бразил) и Европи 
( Данска, Италија). Стручњак за образовање одраслих и целоживотно учење, њена истраживачка 
интересовања су фокусирана на образовне политике и управљање, на локалном, националном, 
регионалном и глобалном нивоу, и у компаративном погледу.  

Марсела Милана:



Како заједнице које уче могу допринети 
побољшању ученичких постигнућа

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је NSS EPALE Nederland
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-use-

learning-communities-improve-student-success
За предаваче, посматрање ученика док уче је на другом месту по важности у односу на оно када 
они користе оно што су научили како би учинили бољим како свој тако и животе људи који их окружују. 
На крају крајева, зар није ваш основни циљ да их припремите за живот након што заврше 
школовање?
Наравно, ово подразумева много више од пуког преношења информација које су вашим 
ученицима потребне како би положили тестове и добили своје дипломе. Како би постигли овај 
основни циљ- а ученици достигли свој- ваша образовна установа мора да креира окружење у 
којем се увек одвија смислено учење.
Из тог разлога су заједнице учења постале тако важна тема у данашњем образовном свету.

Шта представљају заједнице које уче?
Појам „заједница која учи“ има другачија значења у зависности од контекста.
У погледу наставног плана и програма, заједница учења је програм који се састоји од 
више међусобно повезаних предмета креираних за одређену групу сарадника или ученичку 
групу. Основни циљ је да се сви чланови групе, као и сви наставници, буквално скупе под 
један кров, како би се ученицима обезбедила пријемчивија средина за учење.
У ширем смислу, заједница учења је група људи који имају једнаке академске циљеве и 
ставове и који једни са другима сарађују у сврху учења и дуготрајног коришћења оног 
што су научили. Укратко, у холистичком смислу, овде се ради о социјалном учењу.
Као што ћемо видети, најбољи начин да се осигура успех у оквиру програма заједнице 
учења је да се направи права заједница учења у оквиру ваше образовне установе.

Корист од стварања заједнице која учи
Било да говоримо о заједницама које уче уче у оквиру редовног плана и програма 
наставе или претежно холистичким заједницама за учење, корист је подједнака.
Међутим, заједница учења која се тако само зове - то јест, она која прави само 
површинске промене ка интегрисанијем плану и програму - једноставно неће имати 
исте предности.
У сваком случају, стварање праве заједнице које уче је корисно за све укључене стране:
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За ученике, заједнице 
које уче воде ка 
побољшању школског 
успеха и појачаном 
осећају сврхе и 
припадности. То 
омогућује ученицима 
да оно што су научили 
и примене у својим 
будућим пословима 
и животима и да ова 
сазнања употребе у 
корисне сврхе.

За предаваче, заједнице учења 
омогућавају делотворно и ефикасно 
преношење знања и мудрости - што 
је, наравно, оно што чини образовање. 
Зато што се знање и мудрост који 
се деле умножавају уз помоћ осталих 
сазнања унутар заједнице, предавачи 
суштински постају још ефикаснији. 
Такође, припадност заједници учења 
значи и размену идеја. Ово омогућава 
предавачима да усаврше своје 
наставне методе и продубе своје 
сопствено знање о предмету.

За образовне установе, успех ученика и наставника 
значи и веће стопе задржавања у школи и 
дипломирања. Ово ће, уз укупан позитиван 
став бивших ученика о њиховом образовном 
искуству, допринети већем угледу установе - 
што ће омогућити заједници учења да настави да 
расте како време одмиче. Ипак, уколико ваша 
организација не ради активно на томе да 
постане заједница учења, не постоји начин да 
ваш тим испуни своје образовне дужности у 
највећој могућој мери. Али, стварањем заједнице 
у којој су образовање и развој покретачки 
фактори, не постоје ограничења за оно што 
чланови поменуте заједнице могу урадити.

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-use-learning-communities-improve-student-success
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-use-learning-communities-improve-student-success
https://www.insidehighered.com/digital-learning/article/2020/03/04/friendly-critic-wonders-are-learning-communities-are-communities
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=edu_fac
https://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1090&context=edu_fac
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1515/jsarp-2013-0022
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1515/jsarp-2013-0022
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1515/jsarp-2013-0022
https://www.proquest.com/openview/e89f789805de073b962825706372acf5/1?cbl=47847&pq-origsite=gscholar
https://www.proquest.com/openview/e89f789805de073b962825706372acf5/1?cbl=47847&pq-origsite=gscholar


4 кључна корака за стварање успешне заједнице учења
Имајући на уму горе наведено, обратимо пажњу на четири ствари које морате урадити 
да бисте створили образовно окружење које гарантује успех ученицима.

Развијање заједничких циљева учења и одговорности
У заједници учења, свако унутар заједнице непрестано учи и знања се непрестано размењују. 
То је у потпуној супротности са традиционалним школским окружењем, у којој се знања 
преносе са наставника на ученика на линеарнији начин.
Иако свакако нису једнаки, и наставници и ученици у оквиру заједнице учења морају 
прихватити сврсисходно учење и пренос знања као свој основни циљ. Обе стране такође 
морају разумети шта је оно што они морају учинити да би обезбедили напредак 
заједнице као целине.
Када погледамо наставни план и програм заједнице учења, и наставници и ученици 
морају разумети начин на који су предмети међусобно повезани - и због чега су ове везе 
тако битне за њихов процес учења.
За наставнике ово отвара пут бољој комуникацији и сарадњи између стручњака за 
предмет. А то, заузврат, води ка повезанијем и свеобухватнијем образовном искуству за 
ученика - којем ће бити јасније зашто је потребно да извршава задатке и учи.
Такође је од изузетне важности да и образовне установе у целини деле заједничке 
циљеве учења и развоја. Циљ је да се ученицима усади свест о важности целоживотног 
учења, као и идеја да учење не престаје иза врата учионице. Да би се ово остварило, сви 
чланови заједнице учења морају да одреде заједничке циљеве учења - и наставе да теже 
ка њима у сваком тренутку.

Интегративна настава, наставници и ученици
Као што смо управо говорили, заједнице учења имају за циљ да намерно, сврсисходно 
учење учине саставним делом живота. Другим речима, циљ је да се избегне упадање у 
режимски, издељен приступ настави и учењу (који се према данашњим стандардима 
показао неефикасним).
Начин да се до тога стигне је: интегрисање предмета, наставника и ученика.
У погледу предмета, од изузетне је важности да учење које се одвија на сваком часу 
помогне ученицима да на смислен начин повежу идеје, концепте и свеукупно знање.
 У начелу, предавачи морају укрупнити свој приступи настави. Циљ је да се трансформишу из 
"наставника (енглеског језика, историје итд.)" у "образованог лидера заједнице за учење"- 
и на тај начин повећају своју способност да припреме своје ученике за успех.
Ово се односи на поделу одговорности за ученичка постигнућа. У заједници учења, 
наставници су одговорни за укупни успех својих ученика - не само за успех у оквиру 
њиховог часа. Овим је сарадња са другима наставницима унутар заједнице апсолутно 
неопходна.
И на крају, ученици морају бити у могућности да у сврху учења слободно сарађују са 
свим члановима заједнице. Ово се односи како на остале ученике, тако и на наставнике. 
У повезивању са колегама које раде на различитим пројектима, или предавачима 
специјализованим за разне области, ученици ће бити изложени огромном броју идеја и 
гледишта што ће умногоме унапредити њихово искуство учења у целини. Интегрисање 
образовног искуства како за ученике тако и за наставнике од кључног је значаја за развој 
ваше заједнице учења. У стварању интегрисанијег и повезанијег образовног окружења, 
омогућићете да се код сваког вашег ученика одвија право, систематско учење.
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Користите најбољи приступ за вашу заједницу учења

У развоју заједнице учења која је у складу са наставним планом и програмом, и могућем ширењу 
заједнице на целу установу, тимови обично користе један од пет уобичајених приступа:
Повезани или груписани предмети у којима ученици иду на часове како би научили потребно 
градиво, као и часове на којима се учи како да користе и примењују садржај
Тематске групе, као што је програм који се односи на раније поменута научна достигнућа
Савезне заједнице учења, које комбинују тематско учење са менторством (где ученици завршних 
година добијају улогу ментора ученика који тек улазе у програм)
Интересне групе, које су углавном усредсређене на образовне потребе групе, поред тематских 
курсева (нпр. програм који се састоји од три повезана курса, као и групе за дискусију која се 
редовно састаје како би повезала курс са животом ученика ван школе.
Развојне групе или радионице које су усредсређене на побољшање основних академских вештина 
код ученика који имају потешкоће док се припремају за напредније студије. Очигледно је да су образовне 
потребе групе главни одлучујући фактор у овоме. Али ипак је потребно размотрити који приступ највише 
одговара вашем академском тиму.
Размислите о:
У којим областима се ваши чланови тима усавршавају? Каква знања и способности они пружају заједници?
Којим ресурсима имамо приступ у оквиру наше организације и наше географске заједнице?
На који начин можемо користити наша знања, и ресурсе који су нам при руци, како бисмо створили 
кохезиван наставни план и програм и целокупно образовно окружење за наше ученике? Како 
разумевање вашег тима о најбољим методама у оквиру заједнице учења сазрева, моћи ћете да додајете 
више програма и испробате нове приступе засноване на потребама нових ученика. Временом, створићете 
потпуно интегрисану заједницу учења где сви чланови оснажују једни друге кроз образовање и знање.

Радите на сталним побољшањима, заснованим на подацима
Као што смо раније помињали, нажалост, више него често се дешава да образовне институције 
напуштају иницијативе својих заједница учења и враћају се традиционалној, линеарној настави.
Ово се догађа када тимови забораве да ученици нису једини који треба да уче како би створили праву 
заједницу учења. Да би заједница наставила да расте, наставници и управа морају такође непрестано 
да уче и да се развијају.  

Образовни лидери морају да праве конкретна побољшања у својој заједници учења која ће имати 
позитиван утицај на постигнућа ученика. Да би до тога дошло, наставнички тимови се у потпуности 
морају руководити подацима.

У квантитативној анализи, ово подразумева обраћање пажње на метрику као што је ГПА, стопе задржавања 
у школи и пролазности, као и стопе дипломирања код ученика у оквиру програма ваших заједница 
учења (у односу на национални просек код ових прорачуна). Може се такође процењивати и професионални 
успех групе након дипломирања да би се утврдило какав је утицај ваш програм имао на њихове животе.
Да бисте стекли комплетан увид о вредности ваше заједнице учења, мораћете да сакупите 
квалитативне, искуствене податке од ваших ученика док пролазе ваше програме. Нека кључна 
подручја на која треба обратити пажњу су:
Колико су ученици ангажовани током наставе и целокупног искуства учења;
Ниво посвећености ученика настави и заједници учења у целини;
Уочени квалитет односа између вршњака и наставника;
Ниво укључености ученика у ваннаставне активности у оквиру заједнице учења;
И, наравно, такође желите да стекнете јасну представу о комплетном утиску ваших ученика о 
програму, вашој организацији и укупном образовању.

Закључак
Свака образовна установа треба да створи окружење где се учење може догодити у било ком 
тренутку, под било којим околностима, подстичући на тај начин ученике да учествују у сопственом 
учењу. Пратећи поменуте кораке, школе и универзитети могу да изграде снажне заједнице учења, 
од којих ће користи имати и ученици и предавачи, као и сама институција.
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Образовање одраслих: Путовање са
онима који креирају путеве

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EПАЛЕ Ирска
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adult-education-

journey-those-who-make-roads-4

Ово је шести чланак у низу који има за циљ да исприча причу о образовању одраслих, кроз искуства 
људи који су посвећени том послу.

Томас Мари (Thomas Murray): креирање пута ка правом извору 
Интервју: Брид Коноли (Brid Connolly)

Ан Косан је ирска реч за пут, као што многи знају. Ан Косан је пројекат образовања у 
заједници у Талату, са циљем да оснажи људе кроз образовање (An Cosan, 2022). Ово 
име одјекује у познатим разговорима Мајлса Хортона и Паула Фреира Пут стварамо ходањем 
(Bell, 1990). Ан Косан је на толико начина креирао нови пут када је почео као Шанти осамдесетих 
година, и наставља да гради нове путеве ка новим дестинацијама. Најважнији део овог 
стварања пута су запослени, посвећени визији образовања одраслих и у заједници за 
еманципацију и друштвену промену. Један од запослених је и Томас Мари, који предводи 
рад на пружању високог образовања, у чијој је основи етос, пракса и принципи образовања 
одраслих и у заједници, за разлику од многих институција које нуде високо образовање. У 
овом кратком чланку, он се осврће на то како се укључио у образовање одраслих и у заједници. 
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Trocaire 

Стивен Ферли (Steven Farley) из Trocaire-a усмерио је своје данашње предавање на тему 
подстицања учења заснованог на играма као и креирања игрица у оквиру образовања 
одраслих на теме праведности у свету, укључујући сиромаштво, климатске промене и 
људска права.

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adult-education-journey-those-who-make-roads-4
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adult-education-journey-those-who-make-roads-4


У суштини, учење засновано на играма и 
креирање игрица би могао бити ангажованији 
педагошки и андрагошки приступ учењу 
који је често и забаван начин да предавачи 
и ученици креирају нова знања, вештине и 
компетенције, као и за подизање свести о 
питањима праведности у свету, препрекама 
на које наилазе угрожени појединци и 
истраживање могућности за превазилажење 
ових изазова.

Господин Ферли води учеснике 
кроз велики број примера 
креирања игрица којима се 
истражују питања праведности 
у свету и утицај климатских 
промена, родне равноправности 
и конфликата између заједница 
широм света. Што се тиче 
правила и реда при игрању, многи 
од ових примера засновани су 
на познатим играма на табли 
ко што су Змије и мердевине, 
Монопол, Не љути се човече и 
Ризико.

Као што др Дејв Енг (Dave Eng) пише на ту тему;
„... Учење засновано на игрицама је креирање активности за учење тако да формални 
елементи и принципи игре представљају саставни део активности, часа или курса. Често 
границе и не постоје тако да игра ПОСТАЈЕ курс.“

У учењу заснованом на игрицама користе се сами елементи игре да би се научила 
одређена вештина или постигао одређени исход учења код ученика. Понекад то може бити 
декларативно или чињенично знање... Већина наставника и предавача упозната је са креирањем 
тестова или процена знања која се односе на декларативни аспект предавања и учења. 
(Eng, 2020)

Према Центру за наставну изузетност, универзитета у Ватерлоу, играма се могу увести 
циљеви, интеракција, повратна информација, решавање проблема, такмичење, приповедање, 
као и забавна средина за учење, све су то елементи који могу повећати ангажовање и 
одржати мотивацију код ученика.
Четири главне игре које је развио Trocaire о којима господин Фарли говори за присутних 
39-оро људи су:

 Пројекат Хондурас

 Игра експлоатације

 Стазе ка миру

 Браниоци људских права
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Љубав ка учењу

Томас се увек занимао за образовање, 
од самог почетка.
„Волео сам да учим“, каже он. „И исто 
тако сам истински био заинтересован 
за питања социјалне правде. Питања 
која се тичу једнакости.“ Када је био 
млад студент, желео је да студира 
„друштво“, огромну област очигледно, 
и на крају је студирао политичке 
науке и историју на универзитету, да 
би разумео како свет функционише.  
То је била тема која га је окупирала 
у то време, па све до данас. Ове теме 

му омогућују да дубоко зађе у узроке социјалне неправде, а не само у ублажавање последица. 
Он каже:
„Увек постоји опасност да лечимо симптоме друштвених проблема (неједнака расподела), 
а не њихов узрок (процес који доводи до неједнаке расподеле), (Murray, 2016., стр. 13).“
Односно, Томаса су његове академске судије довеле до дубљег разумевања корена и 
порекла неправедне друштвене стратификације широм света. То разумевање је нарочито 
било очигледно у критичким теоријама.  Експериментално учење му је донело још бољи увид. 
Током пост-дипломских студија, волонтирао је у клубу за израду домаћих задатака након 
школе са ученицима и студентима из области са недовољним образовањем. „Знате, 
научите нешто о заједницама... шта иначе не бисте имали прилике да научите. На пример, 
једног дана сам се нашао тамо и кренула је рација Гарде у потрази за дилерима дроге и 
знате...радио сам са учеником чији су родитељи били дилери дроге...и знате, био је под 
толиким стресом...“ Ово искуство, у комбинацији са његовим критичким студијама суштински 
обликује Томасово размишљање и гледишта, што он преноси у свој рад са Ан Косаном.

Трансформативно образовање
„Тек када људи пробају нешто да промене и 
наиђу на противљење... тек тада се дешава заиста 
смислено трансформативно учење,“ каже он, 
присећајући се свог рада у студентској служби 
у УЦД, када се сусрео са друштвима и колегама 
студентима који су протестовали против повећања 
школарина или који су тражили статус 
универзитетског друштва за различите студентске 
групе, укључујући и нпр. Кампању солидарности 
за Ирску и Палестину, (https://www.ipsc.ie/). „Тако 
се сазнаје како ствари заиста функционишу 
и... ко има моћ у одређеним ситуацијама.“

Томас сматра да постоји недовољно разумевање демократије. Он то сматра за већину 
људи, демократија се своди на изборе и гласање за представнике сваких пет година, а 
не на моћ грађанства. Његово континуирано учење омогућава му да свеобухватније 
сагледа начин како се врши власт, од оне умањене верзије демократије до ширих 
примена када се сами људи више питају, и већу моћ за доношење одлука о сопственим 
животима, заједницама и радним местима. Универзитетске студије скренуле су му 
пажњу на алтернативне моделе демократије, а не само оне репрезентативне.

https://www.ipsc.ie/


Након што смо испробали разне начине да 
учење о сложеним темама учинимо забавним 
и приказивање како је могуће не само постићи 
исходе учења већ често и превазићи свачија 
очекивања. Подстицањем креативности у нама, 
господин Фарли онда претвара овај део догађаја 
у радионицу од неколико идеја које би учесници 
могли имати. У просторијама за одмор, учесници 
сарађују и уживају у креирању разних врста 
игара за учење о питањима које се тичу становања, 
рода, расне и образовне неједнакости, да 
споменемо само неке од њих.    

Све у свему, на овом догађају постоји заиста 
инспиративан скуп презентација о реалном 
искуству одраслих ученика са инвалидитетом а 
који сада имају прилику да пруже животне 
услуге другима који наилазе на сличне препреке. 
У покривању многобројних препрека са којима 
се људи свакодневно сусрећу да имају подједнак 
приступ и корист од образовања као одрасли 
са инвалидитетом, господин Фарли из Trocaire-а 
нуди допунску провокативну прилику да се 
критички осврнемо на однос између ових питања 
на локалном и глобалном нивоу. Улазећи у суштину 
односа између препрека са којима се суочавамо 
овде у Ирској, он истиче начине на које људи 
широм света могу бити суочени са истим 
проблемима и да ми можемо пронаћи решење 
и за њих. Он користи неке од Циљева одрживог 
развоја Уједињених нација да нагласи важан 
допринос који Развојно образовање, Образовање 
за глобално грађанство, Образовање за одрживи 
развој свуда даје за оснаживање одраслих ученика 
и њихових заједница.       
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„Различите теорије, различити теоретичари, различита времена, имају много снажније 
моделе демократије, где се људи питају и одговорни су једни према другима,“ и он тврди 
да је ово визија друштва које је доступно, које је могуће створити уз жељу да се дође до 
еманципацијске промене. Поред студија о моделима демократије, Томас је открио 
критичку педагогију. (Freire, 1972)
„У то време сам упознао наставне методе које су се ...заснивале на Паулу Фреиру, на дијалогу 
у учионици“, каже он. „И то је утицало на моје размишљање, али такође, не само учење 
о овим стварима, већ и о другачијем односу према моделирању, како предавати демократске 
норме. То је било важно не само за учење већ и за то како бисте предавали.“
Критичка педагогија је можда незграпна фраза, али је веома важна у погледу критике 
образовања као институције друштва, о томе како школство и високо образовање функционишу 
у пракси а нарочито у хваљењу исхода образовања у погледу развоја друштва, демократије 
и грађанства. Фреирево уоквиравање образовања није се фокусирало само на оно 
што се предаје, већ углавном на то како се предаје. Едукатори морају да деле моћ, а не 
да је користе у својим моћним улогама пред разредом. Фреире тврди да је задатак 
потлачених да ослободе себе (1972.), а не само да следе своје учитеље. Односно, 
образовање је део борбе за ослобођење, за стварање праведнијег и равноправнијег 
друштва, и свако ко је укључен у то има одређену улогу, било да су то едукатори, ученици, 
студенти или целоживотни ученици. Ово се постиже не само критичким студијама, већ и 
кроз дијалог, подизање свести и интеграцију теорије и праксе. Фреиров допринос 
размишљању у 20. и 21. веку не може се занемарити (Darder, 2015). Суд Антоније Дардер 
произилази из њеног животног искуства жене из потлаченог мањинског расног и етничког 
порекла, имигранткиње у САД, која је живела у сиромаштву.
„Тврдим да су процеси који производе расизам на свим друштвеним нивоима, укључујући и 
образовање, интимно повезани са материјалном доминацијом и израбљивањем наших 
заједница од стране моћне елите, - и углавном их спроводе они који ни сами нису богати, 
али се одазивају на свакодневни позив сирене.“ (Darder, 2015, стр. 2) Дардер приписује 
заслуге Фреиру као једном од ретких образовних стручњака који су инспирисали мањинске 
групе да се боре, уместо да се придруже онима који прихватају статус кво неједнакости 
и неправедности, из било ког разлога.  

Сеомра Спраои (Seomra Spraoi)
Томасова савесност, (користећи Фреирову реч), наставља се са припадањем групама 
које раде за промене, укључујући радне, стамбене, женске групе и тако даље. Сеомра 
Спраои је веома утицајна. Име, Сеомра Спраои, долази из ирског језика и значи соба 
за игру, забаву и/или уживање. Био је то простор за људе који су се сами организовали 
како би радили за промене. Посветила се поновној изградњи заједнице, пружајући 
место људима да разговарају о својим интересовањима и кампањама. Повезала се са свим 
врстама еманципаторских група друштвених покрета, од кампања против расизма до 
алтернативних медија. Креирала је процесе који су суштински за праведније, равноправније 
и одрживије друштво, са самоусмереним 
и самоуправним структурама доношења 
одлука и организације.

„То би ми било веома важно. Да се 
упознам са различитим начинима 
посматрања света, различитим начинима 
учења о свету“, каже Томас.
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Томас прави разлику између формалних и неформалних окружења за учење. Формално 
учење укључује школовање и високо образовање, са оцењивањем, испитима, акредитацијама 
и квалификацијама који проистичу из наставе. Постоје и неформална окружења за 
учење, укључујући и неакредитовано учење у учионицама, центрима за образовање 
одраслих и у заједници, библиотеке и тако даље. Међутим, неформално учење укључује 
и ону врсту учења које се јавља у дијалогу са другима; посматрању; гледању документарних 
филмова; читању; и тако даље, што све даје већи увид и дубину знања. И, како каже 
Томас, у опуштенијем разиграном окружењу као што је Сеомра Спраои. (За дужу 
дискусију о неформалном учењу, види Smith, 1999, 2008).
„Мислим да је веома, веома важно имати просторе и места за састанке, организовања, 
кампању [....] За састанке, разговоре, за дискусију“, каже он. „Знате, кад год се воде 
разговори о образовању одраслих и у заједници, о развоју заједнице, чак и о образовању, 
сјајно је имати ова места да се воде дискусије о овим темама, нарочито за људе који 
нису раније били укључени, да се ти разговори даље развијају.“ И неформални простори 
и окружења су од виталног значаја за развој знања и размишљања људи о сложеним 
друштвеним темама које суштински утичу на њихове сопствене животе.  Томас тврди да 
је стварање веза између академских курсева, укључујући програм БА који нуди Ан Косан, 
у сарадњи са југоисточним технолошким универзитетом (СЕТУ) уз друштвено ангажовање од 
виталног значаја. Образовање би требало да покаже како људи могу користити своје 
знање са факултета да направе искорак и промене своје заједнице и шире друштво.
Томасов први уплив у образовање одраслих било је путем приступног програма УЦД-а 
за људе који се враћају образовању.
„Предавао са људима који су желели да буду тамо“, каже он, „и са собом су понели на 
час сопствено искуство и идеје.“ Предавао је политику на уводном нивоу, кроз сопствено 
проживљено искуство ученика, путем рада у малим групама и дискусију. „Фреирова 
идеја да људи имају право да сазнају више о ономе што већ знају, и то је оно што ја 
мислим о том плесу између неформалног учења, животног искуства и формалнијег 
наставног плана и програма [на академском курсу].“ Он наставља „Ради се о томе да 
се ученик упозна на нивоу на ком је, али је важно да га тамо и не оставимо. Да 
успоставимо осећај изазова, неку врсту конструктивног изазова који им омогућује да 
зађу дубље у материјал, који им пружа прилику да постану заинтересованији за свет који 
их окружује.“ Томас је такође открио да поред жеље да буду у окружењу за учење, а не 
само испуњавање обавезног услова, да су старији ученици реаговали на партиципативни 
модел критичке педагогије, модел дискусије, заједничког учења, вршњачког учења. „И то 
ме тера да се запитам, због чега се ово практикује само у оквиру образовања одраслих 
и у заједници? Зашто то не би било правило читавог образовног система, као начин рада, 
начин учења?“

Међутим, образовање као друштвена институција 
мање се тиче учења, свести, анализе и критичког 
размишљања, а више професионалног/стручног 
развоја. Томасово искуство едукатора прати 
успоне и падове искуства ученика, посебно 
у времену друштвених криза, нарочито економске 
рецесије 2008. године па надаље. У оваквим 
временима, образовање постаје све више 
инструментализовано, прагматично решење, 
средство за постизање циља, а не циљ сам 
по себи, средство личног и друштвеног развоја, 
допринос друштву у целини. „Видео сам да 
је ученицима било потребно да знају како 
да добију акредитацију, квалификације, а не 
да  рецимо уче ради самог учења, што је 
веома важно одржати.“
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Томас је радио у Ан Косану шест година и за то време се ухватио у коштац са тензијама 
између учења које живот чини бољим и оцене тог учења како би испунио академске захтеве 
високог образовања. Ученици са којима ради долазе из широког спектра социјалних 
услова, од самохраних родитеља до тражилаца азила, од којих неки живе под обезбеђењем. 
Ан Косан је креирао процене које представљају изазов људима, али које се временом развијају.

„Акценат стављамо на континуирано оцењивање, писање есеја, детаљно вођење дневника, 
укључивањем животног искуства људи са тим где би могли наићи на проблеме унутар 
курса, и затим како се њихово учење може искористити у будућности.“ Дакле, уместо 
седећих испита, бубања ноћ пре, рад меморије, Томас - и тим који ради на БА - трагају 
за ангажовањем ученика око учења [TM1], а не тест колико се учења може запамтити, 
што је типично за већину испита. То је модел који би се могао користити у већем обиму, 
кад би се само образовање посматрало као суштина људског и друштвеног развоја, а не 
као напоран пут ка свету рада, био он професионални, чиновнички, технолошки, мануелни, 
вешт, добро или лоше плаћен.

Само образовање не може променити свет. Међутим, образовање,а посебно образовање 
одраслих и у заједници, може променити људе, а ти људи могу променити свет на боље. 
Све зависи од одласка на изворе неједнакости, а не од пуког лечења симптома. Ан 
Косан је посвећен томе, а Томас је део те посвећености. Посвећености раду са људима 
које ће трансформисати њихово искуство учења и који ће донети неку врсту друштвене 
промене за демократскије, толерантније, праведније, једнакије, хуманије и љубазније друштво.

А Томас има још толико тога да каже о томе. Ипак, можда ово треба оставити за неко 
друго време.
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Јоана Станкијевич (Joanna Stankiewicz): 
неговање осећаја заједништва

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је EPALE Moderator
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/

joanna-stankiewicz-fostering-sense-community

Веома је важно поделити приче о избеглицама и њиховом искуству, подстаћи ангажовање и 
осетљивост људи како би помагали другима. За то је потребан сталан рад на образовању.

Кратка биографија
Зовем се Јоана и у сектору културе радим дуги низ година.  Завршила сам културолошке 
студије, тако да се може рећи да у свом раду користим знање и познанства стечена 
током студија. Од дипломирања, радила сам на различитим културним и друштвеним 
догађајима као продуцент, менаџер и кустос. Живим и радим у Познању, иако сам 
такође активна широм земље и иностранства

Моја прича
Још као студент, основала сам сопствену компанију под називом Babilad и започела са 
организацијом Babie Targi (Женски сајам), то јест, размену одеће која је често вишак у 
нашим ормарима и која на крају заврши у смећу. Била сам престрављена количином 
смећа које производимо.  И ево како се родила идеја о сајму. Није се радило само о 
екологији, већ и о социјалној и образовној димензији оваквих активности. Успели смо да 
створимо место где се састајемо, размењујемо одећу и разговарамо о разним 
темама.  Идеја се примила. Већ 15 година организујемо овакве сајмове у Познању и 
широм Пољске. Људи - и то не само жене - жељни су да проветре своје ормаре.

37

https://epale.ec.europa.eu/en/access-denied
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/joanna-stankiewicz-fostering-sense-community
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/joanna-stankiewicz-fostering-sense-community


Године 2012. добила сам понуду да радим као портпаролка за Међународни фестивал 
анимираног филма Аниматор, са којим са сарађивала 10 година. За то време сам 
обављала различите функције. Између осталог, годину дана сам била директор 
фестивала, а наредних неколико година била сам кустос и продуцент једног од 
пратећих догађаја.  У међувремену сам сарађивала са другим фестивалима, попут 
Малте. Од прошле године сарађујем са Међународним филмским фестивалом младе 
публике Ale Kino!, где сам задужена за координацију промотивних активности, и за Замек 
културни центар, где сам координатор пројекта Kino Otwarte (Отворени биоскоп) који се 
бави стварањем приступачне филмске културе, тако да би у исто време и на истом 
месту, редовно, а не сваке преступне године, љубитељи филма могли да се сретну 
током пројекције, без обзира на њихово физичко стање или инвалидитет.

Међу искуствима које бих желела с вама да поделим налази се једна лекција која ми је 
посебно важна. Све је највероватније почело 2016, када сам као добровољац отишла у 
камп за избеглице у Грчкој. Радила сам тамо око два месеца. По повратку у Познањ, 
заједно са људима из много различитих институција и невладиних организација на које 
сам наилазила раније на свом професионалном путу, одлучили смо да упркос великој 
хуманитарној кризи организујемо кампању под слоганом Из Познања с љубављу.

У оквиру тога, прикупљали смо новац за куповину хране и основних потрепштина за 
избеглице које бораве у грчком кампу. Акција је била веома успешна такође захваљујући 
томе што се укључило доста различитих институција из Познања. То се поклопило са развојем 
разних сличних активности у Познању. Од почетка нам је такође било важно да, поред 
саме збирке, испричамо приче људи заточених у камповима и едукујемо о људским правима.

Иницијатива се развила и 
трансформисала у Poznanska 
Garazovka (гаражна распродаја 
у Познању), где је укључено 
много људи и организација 
које стално међусобно сарађују. 
По мом мишљењу, веома је 
важно поделити приче о 
избеглицама и њиховом 
искуству, подстаћи ангажовање 
и осетљивост људи како би 
помагали другима. За то је 
потребан сталан рад на 
образовању. Сада то можда 
није тако непозната тема у 
Пољској као што је била 2016. 
или 2017. године, када смо 
говорили о прилично удаљеним 
земљама попут Грчке или 

Либана. Сада се са тиме 
суочавамо у Пољској, и то је наравно довело до различитих ставова, али претпостављам 
да постоји напредак у односу на претходну деценију.
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Одржива решења за зеленију будућност

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Youth inovation
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/

sustainable-solutions-greener-future 

О чему се ради у нашем пројекту? 
Одржива решења за зеленију будућност је 
стратешко партнерство у области пројеката 
за младе које финансира Европска унија у 
оквиру КА205  Еразмус+ програма. Развиле су 
га 3 различите организације из Велике Британије, 
Турске и Шпаније. 

Партнери у пројекту: 
Иновација младих (Лондон, Велика Британија), 
Aртис НВО (Фетије, Турска), АЦД Ла Хоја (Елче, 
Шпанија)   

Овим пројектом желели смо да допремо до 
младих промовисањем активног учења, увођењем 
разних метода неформалног образовања и 
нагласимо значај смањења загађења и бацања 
хране, што је у складу са европским политикама 

о климатским променама, поменутим у циљевима одрживог развоја. Видели смо да 
постоји потреба да се омладински радници и млади људи подстакну да преузму иницијативу 
и подижу свест о изазовима који се тичу животне средине и климатских промена.

Наш циљ 
Преношење свести и осећаја 
контроле над животном средином 
међу данашњом омладином и 
будућим генерацијама (ангажо-
вањем, подржавањем и подстица-
њем младих да покрећу и 
промовишу одрживе еколошке 
акције) кроз стратешка партнерства 
и размену добрих пракси. 
Повећати капацитет НВО да покрећу 
иницијативе за смањење пластичног 
отпада у партнерским земљама 
подстицањем локалних заједница 
на рециклажу и поновну употребу. 

Омогућити омладинским радницима стицање нових, одрживих еколошких вештина како 
би подстакли више младих људи.

Наша циљна група
Примарне циљне групе су млади људи, омладински лидери, запослени који раде са 
младима, запослени у НВО и њихове организације. Уз помоћ наших учесника и партнера 
у пројекту, желели бисмо да укључимо више младих људи и омладинских организација у 
активности подизања свести о загађењу пластиком. 
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Користите најбољи приступ за вашу заједницу учења

У развоју заједнице учења која је у складу са наставним планом и програмом, и могућем ширењу 
заједнице на целу установу, тимови обично користе један од пет уобичајених приступа:
Повезани или груписани предмети у којима ученици иду на часове како би научили потребно 
градиво, као и часове на којима се учи како да користе и примењују садржај
Тематске групе, као што је програм који се односи на раније поменута научна достигнућа
Савезне заједнице учења, које комбинују тематско учење са менторством (где ученици завршних 
година добијају улогу ментора ученика који тек улазе у програм)
Интересне групе, које су углавном усредсређене на образовне потребе групе, поред тематских 
курсева (нпр. програм који се састоји од три повезана курса, као и групе за дискусију која се 
редовно састаје како би повезала курс са животом ученика ван школе.
Развојне групе или радионице које су усредсређене на побољшање основних академских вештина 
код ученика који имају потешкоће док се припремају за напредније студије. Очигледно је да су образовне 
потребе групе главни одлучујући фактор у овоме. Али ипак је потребно размотрити који приступ највише 
одговара вашем академском тиму.
Размислите о:
У којим областима се ваши чланови тима усавршавају? Каква знања и способности они пружају заједници?
Којим ресурсима имамо приступ у оквиру наше организације и наше географске заједнице?
На који начин можемо користити наша знања, и ресурсе који су нам при руци, како бисмо створили 
кохезиван наставни план и програм и целокупно образовно окружење за наше ученике? Како 
разумевање вашег тима о најбољим методама у оквиру заједнице учења сазрева, моћи ћете да додајете 
више програма и испробате нове приступе засноване на потребама нових ученика. Временом, створићете 
потпуно интегрисану заједницу учења где сви чланови оснажују једни друге кроз образовање и знање.

Радите на сталним побољшањима, заснованим на подацима
Као што смо раније помињали, нажалост, више него често се дешава да образовне институције 
напуштају иницијативе својих заједница учења и враћају се традиционалној, линеарној настави.
Ово се догађа када тимови забораве да ученици нису једини који треба да уче како би створили праву 
заједницу учења. Да би заједница наставила да расте, наставници и управа морају такође непрестано 
да уче и да се развијају.  

Образовни лидери морају да праве конкретна побољшања у својој заједници учења која ће имати 
позитиван утицај на постигнућа ученика. Да би до тога дошло, наставнички тимови се у потпуности 
морају руководити подацима.

У квантитативној анализи, ово подразумева обраћање пажње на метрику као што је ГПА, стопе задржавања 
у школи и пролазности, као и стопе дипломирања код ученика у оквиру програма ваших заједница 
учења (у односу на национални просек код ових прорачуна). Може се такође процењивати и професионални 
успех групе након дипломирања да би се утврдило какав је утицај ваш програм имао на њихове животе.
Да бисте стекли комплетан увид о вредности ваше заједнице учења, мораћете да сакупите 
квалитативне, искуствене податке од ваших ученика док пролазе ваше програме. Нека кључна 
подручја на која треба обратити пажњу су:
Колико су ученици ангажовани током наставе и целокупног искуства учења;
Ниво посвећености ученика настави и заједници учења у целини;
Уочени квалитет односа између вршњака и наставника;
Ниво укључености ученика у ваннаставне активности у оквиру заједнице учења;
И, наравно, такође желите да стекнете јасну представу о комплетном утиску ваших ученика о 
програму, вашој организацији и укупном образовању.

Закључак
Свака образовна установа треба да створи окружење где се учење може догодити у било ком 
тренутку, под било којим околностима, подстичући на тај начин ученике да учествују у сопственом 
учењу. Пратећи поменуте кораке, школе и универзитети могу да изграде снажне заједнице учења, 
од којих ће користи имати и ученици и предавачи, као и сама институција.

Иновација младих (М&И) је НВО, координатор пројекта одрживих решења за зеленију 
будућност, са седиштем у Лондону, у Великој Британији. Активни смо у омладинском 
раду, организујемо локалне и међународне манифестације укључујући младе људе да 
преузму активнију улогу у нашим друштвима. Трагамо за заједничким решењима проблема 
са којима се суочавају. 
Радимо не само са младима већ и са људима из различитих старосних група. Организујемо 
различите активности како бисмо помогли нашим друштвима на локалном и међународном 
нивоу. Наши циљеви су: подизање капацитета невладиних организација на националном 
и међународном нивоу. Наша организација промовише активно грађанство, подржава 
професионални и лични развој младих људи. Подстичемо и инспиришемо младе људе 
на локалном, националном и међународном нивоу.

АЦД Лa Хоја je шпанско удружење у области културе и спорта које се заснива на принципима 
сарадње, интеграције, заштите животне средине, солидарности, хуманости и универзалних 
људских вредности и промовише окружење у којем ће заједница моћи да ствара, мисли, 
реализује своје идеје и изгради ставове и реакције на важна питања. Развијати активности 
у руралној заједници као што су уметност, спорт и култура, такође посвећених успешној 
примени и учешћу европских пројеката на приближавању омладине Европе њеним старијим 
грађанима. Наша снажна сарадња са средњим школама, школама, општином Елче и 
Универзитетом пружа нам могућност да се укључимо и развијамо различите активности, 
радионице и симпозијуме, у вези са развојем руралног подручја и животне средине.

АРТИС омладинско културно уметничко удружење је независна, демократска, неполитичка 
друштвена иницијатива оријентисана ка младима која је основана 2017. године. Пошто 
су је основали уметнички едукатори, омладински радници и млади уметници који су 
веома искусни и активни на том пољу дужи низ година, она има велики број 
потенцијалних следбеника широм академија ликовних уметности, факултета визуелних 
уметности и уметничких удружења као и на пољу младих у Турској. Артис има за циљ да 
млади преузму активну улогу у друштву пошто добровољно организује друштвене, културне 
и уметничке активности на локалном, националном и међународном нивоу на челу са 
омладинским радницима, омладинским лидерима, волонтерима, студентима, тренерима, 
академским особљем и стручњацима за пројекте који су активни у области младих, 
уметности, обука и управљања пројектима. Сваки члан Артиса је већ неколико година 
укључен у непрофитне организације и део је друштвених пројеката што нас чини заједнички 
посвећеним проналажењу одрживих решења за друштвени развој и оснаживање младих.   
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Наша обука запослених одржана је у Фетијама 
од 21-26. априла 2022.  Угостили смо 25 људи 
из 3 различите земље; Велике Британије, 
Турске и Шпаније. Испод можете видети 
неке од алата попут прорачуна еколошког 
отиска, еко бинга, размене добре праксе и 
методологије као што су 5Р метода, кампања 
на друштвеним мрежама, студијска посета 
центру за рециклажу, које смо применили 
током имплементације.

Тако зелен начин играња бинга, али овог пута мало другачије. Одштампали смо неколико 
реченица у којима објашњавамо зелени начин живота као што је; „Користим четкицу за 
зубе направљену од бамбуса“ или „Купујем у продавницама половне гардеробе“, а 
онда смо сваком од учесника дали ове папире. Они су се шетали около и питали једни 
друге да ли изјаве важе за њих. Био је то добар начин да се повежу кроз подстицање 
једни других да воде еколошки прихватљив начин живота. Било је тренутака када чак ни 
учесници нису знали неке термине попут „сакупљања воде“ или „поновног рециклирања“. 
У овом случају, оставили смо простор да свако од њих ко зна, објасни њихово значење. 
Ово је стварно лепа уводна активност у тему, као и начин да се учесници међусобно повежу. 

Реалност у земљама:

Учесници из Шпаније, Турске и Велике 
Британије окупили су се и радили у 
групама како би делили проблеме 
животне средине и добре праксе према 
ПЕСТ-у (политичкој, економској, социјалној 
и технолошкој) анализи у својим земљама. 

Постављали смо им нека важна питања 
као што су: 
Који су главни проблеми животне средине 
у вашој заједници / граду/земљи, нарочито 
у погледу загађења пластиком/ управљање 
отпадом у политичком, економском, 
социјалном и технолошком погледу? 
Како се то решава? Постоје ли неке 
политике владе и слична решења?

Ова сесија је била веома корисна у погледу откривања нашег еколошког пројекта и 
развоја меких вештина код учесника и анализирање проблема. Такође су имали прилику 
да сазнају нешто о другим земљама. Свака група је имала 10 минута за представљање 
и 5 минута за одговарање на питања учесника. 



5Р Модел / Прорачун воденог отиска

Колико је управљање отпадом важно у нашем свакодневном животу? Да ли да нам 
рециклажа буде први избор? У оквиру нашег пројекта, приказали смо 5Р технику коју 
можемо да користимо у свакодневном животу на веома ефикасан начин. Етапе почињу 
одбијањем, што значи да на све што нам није стварно потребно у почетку кажемо „не“. 
Зато морамо прво да преиспитамо наше потребе.  Затим следи „смањење“ у коме 
тражимо алтернативне начине да смањимо употребу пластике итд. Као трећа етапа 
„проналажење нове сврхе“, смишљамо начине како да изнова користимо наше предмете 
од пластике, метала итд. а чак можемо и да их прерадимо рециклирањем у нешто ново! 
Четврта етапа; односимо предмет у канте за рециклажу где се сортирају на исправан 
начин. Последња етапа „трулежи“ односи се на само на начине компостирања! Чак и 
ако живимо у стану, заправо можемо да применимо „компостирање“ без малих посетилаца 
као што су муве. Дали смо и неке информације о Бокаши типу компоста.   

Осим што смо се дотакли ове ефикасне методе управљања отпадом, причали смо и о нашем 
воденом и угљеничном отиску, што је веома изненадило наше учеснике јер не обраћамо 
пажњу на то колико отисака можемо проузроковати на нашој планети.   
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У овом делу, насумично смо нашим учесницима 
поделили неке папире на којима су написане 
радње попут „петоминутно туширање топлом 
водом“ или „производња 1кг парадајза“.  
Након тога су сви кренули да се мешају и 
питају једни друге о изјавама које су добили. 
Сврха овога је била да се разговара о томе 
која изјава оставља већи угљенични отисак. 
Свако је имао једну прилику да замени 
папир са другом особом уколико сматра 
да друга радња узрокује већи угљенични 
отисак. 
На крају, читамо једну по једну изјаву према 
количини угљеничног отиска који узрокују и у 
складу с тим правимо градацију. 

Ова активност је била веома корисна и занимљива у погледу сагледавања које свакодневне 
активности стварају коју количину угљеничног отиска. 

Размена добре праксе 
Сесија о брзој моди са Емили:
Са Емили смо разговарали о томе какву штету та брза мода чини нашој планети и како 
заправо можемо да избегнемо куповину тих робних марки.  Емили је говорила о својим 
личним искуствима као што је одлазак у радње са половном гардеробом, јефтине радње, 
као и о ремоделирању њене старе одеће. 



Сесија са Ентонијем и Габријелом о хидропоници
Габријел и Ентони су говорили о хидропоничном систему који су направили у својим кућама 
и објаснили нам како тај систем функционише.  Хидропоника је начин узгајања биљака 
без земље. Можете узгајати биљке хидропонично током целе године. Хидропоника користи 
мање воде од традиционалих система базираних на земљишту. Хидропонско узгајање омогућава 
бржи раст и већи принос од традиционалних система узгајања на бази земљишта.  

Кампања на друштвеним мрежама и чишћење плаже  
Уз подршку општине Фетије, отишли смо на плажу Чалиш као део наше студијске посете. 
Посматрали смо какав се отпад баца на плажу. У групама смо сакупљали отпадне 
предмете и предавали их општини. Био је то сјајан чин подизања свести и за локално 
становништво. Током чишћења смо наишли на мештане који су били на пикнику.  Сјајно 
су реаговали на нас.  Такође смо групно радили на вођењу кампање на друштвеним 
мрежама делећи фотографије са хештеговима како бисмо повећали нашу видљивост.   

Студијска посета рециклажном центру
Уз подршку општине Фетије, имали смо прилику да нашим младима покажемо процес 
рециклаже који се одвија у рециклажном центру  Фетије. Наши учесници су имали прилику 
да посматрају и упознају се са радницима овог центра и поставе им питања која су им 
била на памети. Господин Озгур Чаритекин је љубазно пристао да одвоји мало времена 
да нам објасни како се одвија процес рециклирања у рециклажном центру Фетије. Били 
смо у прилици да посетимо различите секторе, да видимо који се све предмети могу 
рециклирати и како се одвија рад општина на рециклажи у различитим земљама.    

Локалне активности
Као важан део нашег пројекта, организовали смо и неке локалне активности као што су 
сесије ароматерапије, акције чишћења животне средине и рециклаже, и семинаре.  Сваки 
партнер је преузео одговорност да води такве активности у оквиру своје локалне средине. 
Укупно је учествовало преко 650 људи преко пројектних партнера, наш пројекат је превазишао 
границе Европске уније и са нашим еко разговором преко интернета, срели смо се са 116 
индијских студената и академског особља са Govt. V.Y.T.PG. Autonomous College, Durg, C.G. Индија.     

Активности чишћења животне средине
Да бисмо направили први корак ка преласку у одрживи и зеленији живот, требало би да 
се покренемо у том смеру у својим сопственим животима и утичемо на друге око нас.  
Зато смо одлучили да организујемо неке локалне активности чишћења животне средине. 
Највише смо волели да идемо у шуму, нека места у природи. Такође смо обраћали 
пажњу на то да бирамо места где има људи тако да можемо да утичемо на њих овом 
дивном акцијом.
Неки тренуци са акција чишћења животне средине; 

Ево још неколико примера са акција чишћења плаже; Бавимо се темама као што су 
рециклирање, поновно рециклирање и вођење еколошки прихватљивог начина живота.  
Млади људи који се придружују догађајима имају прилику да развијају вештине 
умрежавања и тимског рада. Они такође уче да кажу не пластици за једнократну 
употребу, долазе до нових идеја о поновној рециклажи, имају простор да се присете 
лепоте природе и разговарају о томе како је треба сачувати, открију који се предмети 
највише бацају. Које могуће опасности доносе животној средини. 

Ево неких тренутака са активности чишћења плаже које је организовала НВО Артис у јулу 
2022.године на плажи Олудениз, области коју посећују и мештани и туристи. Поред 
чишћења животне средине, имали смо прилику да промовишемо видљивост нашег 
пројекта и резултате које наше акције остављају на природу.  
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Пошумљавање
Пошумљавање је изузетно важно у погледу спречавања климатских промена и обезбеђивања 
нашег опстанка јер шуме служе као одводи угљеника. Без њих, просечна температура 
на планети и ниво мора ће наставити да расту. Остали климатски ефекти укључују континуирано 
топљење глечера и поларних ледених капа. Зато је такође веома важно да упознамо 
наше млађе генерације са значајем наших шума и да их подстакнемо да постану 
осетљивији појединци, нарочито у погледу природе.  Били смо веома поносни што смо 
успели да укључимо толико младих људи у сејање и бригу о нашој планети.

Радионице рециклаже
Ево неких тренутака са радионице рециклаже одржане поводом Међународног дана заштите 
животне средине. Циљ радионице је био да се окупе млади како би ширили наш пројекат као и 
да скренемо пажњу на еколошки прихватљив начин живота истицањем значаја нултог отпада.

Радионице ароматерапије
Окупили смо младе људе у нашем окружењу како бисмо подигли свест о зеленијем стилу 
живота коришћењем природних састојака и у нашем свакодневном животу. Можемо имати 
користи од саме природе истовремено поштујући и њу и наше тело. За начин живота који 
је еколошки прихватљив и „ослобођен опасних хемикалија“ требало би да користимо 
природне састојке. Требало би да запамтимо да природа има много тога да нам понуди. 
Зашто то онда не бисмо користили на пријатељски начин?
На нашим радионицама ароматерапије размењивали смо идеје о томе која есенцијална 
и базна уља можемо користити за нашу свакодневну негу и како можемо подржати 
поновно рециклирање коришћењем празних боца и тегли у нашој кући. 
Неки тренуци са наше радионице ароматерапије;

Које смо рецепте имали?
Из природе на наш сто! Испробали смо неке рецепте као што су; 
Крема за сунчање
Балзам за усне 
Серум за лице
Домаћа свећа
Спреј против комараца

Трудили смо се да примењујемо веганске рецепте ослобођене окрутности. Имали смо пчелињи 
восак, али није било обавезно да се он користи. Наши учесници су имали прилику да размене 
и своја искуства са ароматерапије. 
Захваљујући базним и есенцијалним уљима попут лавандиног, кокосовог уља, уља јојобе, могли 
су истраживати моћ природе. 

Активности на промоцији и ширењу информација о резултатима пројекта 
На неким састанцима поводом Еразмус+ пројекта, наши партнери су  поменули и Одржива 
решења за зеленију будућност, наше циљеве и шта смо до сада урадили и дошли до 
већег броја људи унутар својих заједница. 

Још једно предавање о пројекту на Универзитету CEU Cardenal Herrera којем су присуствовали 
млади људи који студирају на факултету друштвених наука. 
Уз подршку сарадничког Универзитета CEU, одржан је семинар на Универзитету CEU Cardenal 
Herrera где су млади људи који студирају на факултету за заштиту животне средине 
имали прилику да се упознају са нашим пројектом. Сазнали су нешто више о Еразмус+ 
пројектима и активностима које воде до еколошки прихватљивијег начина живота.
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За нас је увек кључно да представимо наше пројекте на свим повезаним догађајима 
како би привукли више пажње.  На тај начин број људи које информишемо расте великом 
брзином и ми крчимо пут ка свеснијим генерацијама у погледу вођења еколошки прихватљивог 
начина живота. 
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Hello Tomorrow Turkey COP26 Завршни 
догађај о подизању свести о 
климатским променама и 
технолошким решењима одржан 
је онлајн у априлу 2021. године. 
Нилгун Пала, директорка Иновације 
младих и наша менаџерка пројекта 
за Велику Британију, била је позвана 
као представник Људи који 
инспиришу у којем су представљени 
пројекти који су примери ангажовања 
грађанства против климатских 
промена.  

Нилгун Пала, менаџерка пројекта 
и еколошка активисткиња говорила 
је о добрим праксама и 
промовисала пројекат Одрживих 
решења за зеленију будућност.  
Такође смо креирали и билтене 
Одржива решења за зеленију 
будућност које можете видети на 
нашој интернет страници. Уз помоћ 
тога, допрли смо до 700 људи
делећи добре праксе и пројектне
активности са нашим еко читаоцима. 
Наш пројекат такође има своје налоге на друштвеним мрежама, имамо 460 органских 
пратилаца, а 240 на инстаграму. Веома смо активно користили моћ наших налога на 
друштвеним мрежама укључујући укупно 17000 пратилаца наших партнера у пројекту. Допрли 
смо до хиљада људи из земаља у пројекту и шире.   

Желели бисмо да се захвалимо и укажемо захвалност Британском савету и Европској комисији 
за подршку и финансирање нашег пројекта у оквиру Еразмус+ КА205. Такође желимо да 
захвалимо члановима нашег конзорцијума, управљачким тимовима, ИТ тиму, тиму за друштвене 
мреже, заинтересованим странама, волонтерима, омладинским радницима и младима што су 
постали део наше пројектне породице и неуморно радили на томе да пронађу Одржива 
решења за зеленију удућност како би створили бољи свет. Радујемо се нашој будућој сарадњи.
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