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Тематски фокус EPALE за 
децембар био је усмерен на 
улогу волонтерског рада у 
образовању одраслих.

Волонтери могу да допринесу 
сектору образовања одраслих радећи 
заједно са локалним особљем на 
обезбеђивању основног образовања и 
учења језика или на друге начине, као 
што су помоћ у малим иницијативама 
у заједници и обукама са циљем 
унапређивања вештина. Али, не 
ради се само о основним вештинама 
и писмености – волонтери који су 
стручни у областима попут, рецимо, 
бизниса или маркетинга, могу да 
помогну људима да стекну вештине 
које су потребне за оснивање и вођење 
једног малог предузећа. Они могу 
да помогну у стварању веза између 
различитих култура и да омогуће 
одраслима да зарађују за живот или 
разумеју своја људска права.

Погледајте преглед линкова ка 
текстовима на EPALE о волонтирању 
у образовању одраслих како бисте 
пронашли неке интересантне ресурсе 
које су EPALE заједница и национални 
тимови објавили на ту тему и редовно 
посећујте EPALE у децембру како бисте 
приступили новом садржају!

ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-focus-volunteering-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
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КАКО ПОМОЋИ 
ВОЛОНТЕРИМА ДА ОБЕЗБЕДЕ 

ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈИХ 
ВЕШТИНА?

Блог чланак преузет је са платформе.
Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/volunteers-how-do-they-get-
their-skills-recognised.

Andrew McCoshan даје осврт на начин на који пројекти које 
финансира Европа помажу волонтерима да добију признавање 
вештина које стекну током волонтирања.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/andrew-mccoshan
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/volunteers-how-do-they-get-their-skills-recognised
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/volunteers-how-do-they-get-their-skills-recognised
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Нема сумње да је волонтирање популарно, нарочито међу 
младим одраслим особама. Око четвртине појединаца старих 
између 15 и 30 година учествује у волонтерским активностима, 
махом за добробит својих локалних заједница. Наравно, мотиви 
за то варирају од појединца до појединца, али битни разлози 
обухватају жељу да се помогне другима, као и унапређивање 
вештина које су стекли путем формалног образовања.

Нажалост, много пута до сада нисмо имали начина да 
системски препознамо и извршимо признавање ових вештина 
у виду сертификата или уверења. Такво признавање је важно 
јер помаже људима да максимално искористе предности свог 
волонтирања како за себе, тако и за шире друштво и привреду. 
Eвропски пасош вештина и њему слични инструменти 
осмишљени су као општа средства помоћу којих се прави 
евиденција вештина, али се поставља кључно питање како их 
применити на конкретан контекст волонтирања. Смернице 
о волонтирању доступне су на нивоу Европе, а документ 
Youthpass је уведен за људе који учествују у пројектима које 
финансира Европска унија. Ипак, два пројекта које финансира 
Европска унија нарочито заслужују нашу пажњу.

Први од наведених пројеката јесте пројекат VOLUE који је дао 
практичне савете за волонтере о томе како да добију најбољу 
подршку волонтерских организација. Овај пројекат је успешно 
дефинисао 10 корака ка признавању и још 10 начина за пружање 
подршке волонтерима, како је приказано у Табели 1. 

http://ec.europa.eu/youth/news/2015/docs/youth-eurobarometer_en.pdf
http://ec.europa.eu/youth/news/2015/docs/youth-eurobarometer_en.pdf
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/en/learning-and-working-in-europe/volunteering
https://europass.cedefop.europa.eu/en/learning-and-working-in-europe/volunteering
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
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ТАБЕЛА 1. ПРИЗНАВАЊЕ ВЕШТИНА У ВОЛОНТИРАЊУ: 
КОРАЦИ И ПОДРШКА

10 корака за волонтере 10 начина за подршку волонтерима 

1. корак – Посвећеност: Да ли желим да уложим 
време и труд да бих добио/ла признање?  1. корак – Сертификат о обуци  

2. корак – Почетак и постављање циљева: Какви су 
ми мотиви за признавање и који су моји циљеви? 2. корак - Препорука 

3. корак – Припрема личног профила: Како то да 
изведем?  

3. корак - Како описати свој волонтерски 
рад у радној биографији  

4. корак – Ретроспектива и развој личног профила: 
Шта сам до сада урадио/ла и научио/ла?  

4. корак – Профили компетенција за разне 
позиције волонтера  

5. корак – Одабир стандарда: нпр. оквир 
квалификација који се користи у области стручног 
оспособљавања 

5. корак – Инструменти за самопроцену 

6. корак – Вредновање: Поређење сопствених 
компетенција са стандардима које сам одабрао/ла  

6. корак – Процена од стране трећих лица 
(опсег повратних информација од 360º) 

7. корак – Завршетак провере: Уручивање 
формалног признања од стране спољне институције  

7. корак – Документовање 
производа/резултата волонтерског рада  

8. корак – Перспектива: саветовање/лични развој; 
планирање даљег личног напредовања/развоја/ 
образовања 

8. корак – Прикупљање доказа   

9. корак – Рад на личном развоју: Спровођење плана  
9. корак – Понуда плана усавршавања за 
волонтере  

10. корак – Оснаживање: Континуиран рад на 
личном развоју  

10. корак – Уговор с одговарајућим 
установама ради стицања формалног 
признања  
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Полазећи од ових идеја као од основе , пројекат Путеви до 
признања отишао је корак даље и развио оквир за обучавање 
чланова одбора и особља волонтерских организација, али и Eu-
ropass сертификат за волонтере.

Сврха овог сертификата јесте да објасни шта су волонтери 
научили током волонтерских активности дајући јасан и 
објективан опис послова које су обављали и вештина и 
компетенција које су стекли, а које су сва одговарајућа лица 
верификовала. Осим што ће помоћи волонтерима да наставе 
да се баве волонтерским радом или послом, овај сертификат ће 
помоћи и другим волонтерским организацијама да стекну бољи 
увид у волонтерске способности.

Такође је важна чињеница да је у оквиру пројекта дат и Водич 
који, између осталог, дефинише одређен број минималних 
захтева и квалитативних критеријума које треба испоштовати, 
како је приказано у Табели 2. 

ТАБЕЛА 2. EUROPASS СЕРТИФИКАТ ЗА ВОЛОНТЕРЕ: 
МИНИМУМ ЗАХТЕВА И КРИТЕРИЈУМА КВАЛИТЕТА

Период стицања искуства: три до шест месеци волонтирања најмање пола дана недељно. 

Волонтерска улога је друштвено корисна и унапређује заједницу.  

Трајање волонтерског рада је значајно (сертификат се не издаје за искуство стечено за један 
дан волонтирања).  

Организација се мора уверити да је волонтер прошао одговарајућу припрему, а затим 
одређује ментора који ће волонтеру помагати, информисати га, усмеравати и надзирати. 
Организација је задужена за писани уговор о садржају, циљевима и трајању волонтерског 
рада.  

Организација је задужена за припрему и оцену искуства стеченог волонтерским радом на који 
се сертификат односи.  

 

http://www.eurireland.ie/news/roads-to-recognition-european-project-.2225.html
http://www.eurireland.ie/news/roads-to-recognition-european-project-.2225.html
http://www.volunteering-alliance.eu/wp-content/uploads/2013/08/Project-outcomes-flyer.pdf
http://www.volunteering-alliance.eu/wp-content/uploads/2013/08/Project-outcomes-flyer.pdf
http://www.volunteering-alliance.eu/wp-content/uploads/2013/08/Project-outcomes-flyer.pdf
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Поред тога, Водич обезбеђује корисне и практичне инструменте, 
као што су пример акционог плана, форма уводног разговора 
између волонтера и волонтерске организације и савети 
засновани на досадашњем искуству, те пример сертификата.

Све у свему, сертификат и пратећи Водич дају драгоцени 
допринос подршци волонтирању и његовим добрим странама, 
те су и сами постали широко препознати, између осталог и уз 
помоћ холандског сертификата Europass Netherlands.

Andrew McCoshan се већ преко 20 година бави образовањем и 
обукама. Последњих 10 година специјализовао се за студије и 
евалуације развоја политика за Европску унију, а пре тога је 
радио као консултант у Великој Британији. Andrew тренутно 
ради као хонорарни консултант, сарадник Академије за високо 
образовање у Великој Британији, стручњак Европског кредитног 
система за стручно образовање и обуке (ECVET) у Великој 
Британији и члан радне истраживачке групе „Образовање и 
послодавци” у Великој Британији.

https://www.europass.nl/
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Блог чланак преузет је са платформе. 
Аутор је Rumen HALACHEV.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/workshop-case-study-volun-
teers-intercultural-learning#comments.

Дана 5. децембра платформа EPALE обележила је Међународни 
дан волонтера. Тим поводом, разговарали смо са Verena-ом 
Denk из међународне организације „Човек човеку” (Peo-
ple to People International) о њеном учешћу у радионици 
у оквиру програма Grundtvig под називом „Волонтери за 
интеркултурално учење”.  

СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЈЕДНЕ 
РАДИОНИЦЕ: „ВОЛОНТЕРИ 
ЗА ИНТЕРКУЛТУРАЛНО 
УЧЕЊЕ“

https://ec.europa.eu/epale/en/users/nhalacru
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/workshop-case-study-volunteers-intercultural-learning#comments
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/workshop-case-study-volunteers-intercultural-learning#comments
http://www.unv.org/what-we-do/intl-volunteer-day.html
http://www.unv.org/what-we-do/intl-volunteer-day.html
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Зовем се Verena Denk и ја сам програмски директор одељења 
за глобални развој и проширивање обухвата међународне 
организације „Човек човеку” (People to People Internation-
al - PTPI). PTPI промовише активно грађанство и међусобно 
разумевање појединаца мимо граница. Ова организација 
представља светску мрежу локалних клубова и група која 
организује културна, образовна и хуманитарна дешавања у циљу 
неговања међународног разумевања и мира. Свесно настојимо 
да допремо до појединаца свих узраста и нација. Седиште 
организације налази се у Канзас Ситију у САД. 

PTPI се састоји од светске мреже удружења и неформалних група 
под називом „одељци”. У зависности од старосне структуре 
чланова, постоје ученички одељци, факултетски одељци и 
клубови чији су чланови припадници свих старосних група и 
који носе назив одељци заједница. Имамо више од 300 одељака 
широм света, од чега 62 у Европи – 25 ученичких одељака, 3 
факултетска одељка и 34 одељка заједница. 

Радионица „Волонтери за интеркултурално учење” представља 
покушај сарадње између два члана особља Европске канцеларије 
и одељка заједница PTPI у Берлину – регистровано удружење 
„Мост пријатељства” (Brücke der Freundschaft e.V.).

Наш циљ је био да окупимо сараднике из различитих крајева 
који би нам помогли у ширењу идеје и дељењу примера 
најбољих пракси како би мотивисали, инспирисали и оснажили 
једни друге. 

Окупљањем људи можемо међусобно искористити наше јаке 
стране, мотивисати и надахнути једни друге. Са њима смо 
поделили и методе и инструменте интеркултуралног учења које 
смо успешно користили на обукама, радионицама и семинарима. 

Започели смо мапирањем потреба наших чланова. У 
Европској канцеларији прикупљамо пројектне извештаје од 
наших европских чланова и са њима делимо информације о 
активностима осталих. Поред тога, шаљемо им годишњи упитник 

http://www.ptpi.org/
http://www.ptpi.org/
http://www.communityptpiberlin.de/
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да бисмо открили које пројекте имају и какве су им потребе. 
Све ове информације омогућиле су нам да у оквиру мреже 
препознамо најнужније потребе. Увидели смо да наши чланови 
уживају у међународној сарадњи и имају много вештина, знања 
и искуства које треба поделити. 

Организовали смо Grundtvig радионицу са својим особљем и 
волонтерима. Међутим, без финансијске подршке програма 
Grundtvig нисмо могли да обезбедимо бесплатну обуку за 
учеснике и нисмо могли да им рефундирамо путне трошкове. Због 
овога смо активирали волонтере који нису могли да приуште да 
учествују на нашим неспонзорисаним међународним догађајима. 
Такође смо позвали представнике других организација да нам 
дају нове идеје и нађу нове партнере за будућу сарадњу. Grundt-
vig радионица представљала је нашу нову шансу да позовемо 
представнике ученичких и одељака заједница. Она је ујединила 
људе веома разноликих старосних група, порекла и земаља.  
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Док смо смишљали активности за радионицу, покушали смо да 
нађемо равнотежу између интерактивних елемената и стварног 
доприноса путем презентација и подељеног материјала, што је 
баш добро функционисало. Да бисмо се прилагодили потребама 
старијих људи брижљиво смо одабрали интерактивне вежбе да 
бисмо се уверили да нису превише напорне. 

Са собом смо повели велики број различитих људи јединствених 
вештина и стручности из 18 различитих земаља. Сви су имали 
великог искуства у организовању пројеката и активности на 
локалном и/или међународном нивоу, укључујући и млађе 
чланове. Не само да смо добро припремили радионицу, већ смо 
и написмено документовали све методе и поделили материјал, 
тако да су учесници по жељи могли да понове све методе након 
радионице. Интерактивне методе комбиновали смо са основним 
информацијама. Поред тога, омогућили смо учесницима да 
поделе своја сазнања и вештине. Они који су имали шта да 
поделе унапред су поднели предлоге за радионицу. Ми смо 
одабрали најбоље идеје, а сваки од наведених учесника је након 
тога спровео своју радионицу. 

Користили смо методе из широке лепезе извора и представили 
сопствене верзије и адаптације: World Café, Open Space, вежбе 
повезане с интеркултуралним теоријама (др Milton Ben-
nett, проф. Geert Hofstede), позоришне методе, итд. Такође 
смо посетили одређен број организација у Берлину које су 
нудиле интеркултуралне програме, тако да су учесници могли 
да разговарају с организаторима и добију додатне идеје и 
инспирацију. Напослетку су учесници развили сопствене пројекте 
и консултовали се са нама и искуснијим учесницима, како би 
добили савете и повратне информације.

Документовали смо пројекте које су учесници осмислили на 
крају радионице. 

Такође смо понудили каријерно вођење и подршку учесницима 
након радионице и још увек смо у контакту са многима од њих. 

https://ec.europa.eu/epale/en/resource-centre/content/reports-grundtvig-workshop-volunteers-intercultural-learning
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Неколико учесника организовало је различите међународне и 
интеркултуралне пројекте након радионице користећи методе и 
идеје са наше радионице. 

Сва укључена лица имала су велике користи од ове радионице. 
Срела сам дивне људе које никако другачије не бих срела и 
сазнала много тога о њиховим активностима по Европи. Такође 
смо добили и много нових чланова јер је неколико учесника 
покренуло сопствене одељке PTPI након обуке. Неки учесници 
који нису приступили ипак су остали у додиру с организованим 
пројектима сарадње и партнери у активностима омладинске 
размене. 
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”Са радионице сам понела много незаборавних тренутака. 
Највише ми се свидело то што сам поново срела већину учесника 
након радионице иако потичу из 18 различитих земаља. Данас, 
шест година касније, и даље сам у контакту с већином, а знам и 
да многи од њих још увек одржавају контакт између себе.”

Мислим да је већина њих у неком тренутку током обуке добила 
својих пет минута, а сећам се и да је једна учесница била у другом 
стању током обуке. Следеће године смо одржали Европску 
конференцију у њеној земљи, па нас је она позвала у свој дом 
и тако сам добила прилику да видим њену прелепу кћеркицу. 
То нам је помогло да још више ценимо истинску сарадњу. Када 
уједините различите људе, најбоље би било да их укључите 
што је више могуће да бисте могли да имате истинске користи 
од различитих перспектива и прошлих искустава. Колико год 
искуства да имате, увек можете научити нешто ново у таквој 
врсти међународне размене.
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Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Tino BOUBARIS.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/european-cooperation-educa-
tion-and-training-transnational-projects-exchanging-experiences.

Многи људи који су активно укључени у сектор образовања имају 
значајно искуство у раду на европским пројектима. Има, међутим, 
и оних којима међународни пројекти и даље представљају 
велику новину и егзотику у поређењу са свакодневним послом. 
У ствари, прве кораке често прате несигурности, сумњичавост, 
чак и страх. Међутим, када дођу до свог трећег пројекта увелико 
су упознати с циклусима европских пројеката. Партнерства 
између организација и мрежа јачају, а људи охрабрени улазе у 
свеобухватније и иновативније пројекте у образовању. Ипак, како 
на најбољи начин описати различите нивое европске сарадње 
у образовању и обукама у оквиру међународних пројеката? У 
наставку је приказан покушај заснован на „Парадигми рада на 
међународном нивоу” коју је развио Nicholas Walters (Inteval 
Ltd, Велика Британија). Она се ослања на дугорочна посматрања 
и размену информација између искусних страна и никако се не 
треба схватити као емпиријски проверљива хипотеза.

ЕВРОПСКА САРАДЊА У 
МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА У 
ОБРАЗОВАЊУ И ОБУКАМА: ОД 
РАЗМЕНЕ ИСКУСТАВА ДО КРЕАТИВНОГ 
РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

https://ec.europa.eu/epale/en/users/tino-boubaris
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/european-cooperation-education-and-training-transnational-projects-exchanging-experiences
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/european-cooperation-education-and-training-transnational-projects-exchanging-experiences
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1. ИЗЛАЗАК НА МЕЂУНАРОДНУ СЦЕНУ 

На почетку учесници углавном искусе мешавину узбуђења и 
неодређених страхова. Попут одласка у страну земљу на одмор, 
учествовање на међународним конференцијама њима делује 
егзотично. Они који почињу нови европски пројекат доживљавају 
узбуђење пригушено разноразним несигурностима. Морају да се 
суоче са стресом који доноси путовање и нађу пригодан смештај. 
Обично буду и забринути да њихово владање страним језиком 
није довољно – овај страх се обично премости када увиде да сви 
говорници којима дати језик није матерњи морају да се суоче 
с језичком баријером и да само владање језиком не може да 
се поистовети са способностима које захтева пројекат. Када 
се стекну позитивна искуства и опажања, учесници се додатно 
заинтересују за стицање искуства у међународним пројектима у 
образовању и обукама. 

2. РАД У ОКВИРУ ДЕЛЕГАЦИЈА

Следећи ниво рада најбоље се може описати као рад на нивоу 
делегација. На овом нивоу учесници себе доживљавају као 
представнике своје организације или земље. Усредсређују 
се на приказивање искустава и опажања која потичу из 
њихове организације, радног окружења или домовине. Током 
пројектних састанака много се полаже на презентације. Тада 
се уопштено анализирају други пројекти и активности које 
поједини учесници истичу, у складу с њиховом перципираном 
вредности и постигнућима. Размена информација између 
присутних затим се најчешће сведе на критичку анализу других 
презентација. Опасност коју носи таква анализа јесте појачавање 
стереотипа, као када, на пример, различити приступи раду 
доведу до старих предрасуда („Немци су добро организовани”). 
Међутим, временом се ово мења на наредном нивоу ако постоји 
способност и спремност да се изврши интроспекција. 

3. НАЛАЖЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ ЈЕЗИКА 

Трећи ниво је кључан за даљи развој. Он почиње онда када су 
учесници способни да препознају и наведу аспекте и особине 
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заједничке укљученим организацијама и земљама. До овога 
обично долази путем размене практичних личних искустава, 
као што су студијске посете, пракса уз менторство и вежбе. Ово 
покреће драгоцене расправе у којима се врше компаративне – али 
не и критички усмерене – анализе, док се одабир примера добре 
праксе не заснива искључиво на презентацијама и папирима. 
На овом нивоу долази не само до ширења опсега заједничких 
обележја, већ се и разлике између учесника опажају другачије 
него пре: уместо разговора о разликама повезаним, на пример, 
са политичким ограничењима или друштвеним контекстима, 
учесници имају већу способност разумевања суштинских и 
концептуалних разлика. Тек на овом нивоу многа партнерства 
наиђу на прекретницу. И док дубље поимање суштинских 
разлика може бити од помоћи у даљем развоју сарадничких 
радних односа, неодговарајућа опажања и непоштовање 
разлика могу довести до неспоразума и тако осујетити или 
спречити делотворну сарадњу у области образовања и обука и 
њен даљи развој.   

4. САРАДЊА

Ако партнери не скрену с пута на начин који смо горе описали, 
на четвртом нивоу може се развити плодна сарадња у области 
образовања и обука. Ово се може остварити у виду тематских 
или методичких, као и практичних пројеката, који могу настати 
као резултат настојања за сарадњом у оквиру ових партнерстава. 
На овом нивоу кључ успеха лежи у додели улога ради обављања 
задатка групе. Рад се дели и расподељује у складу с одређеним 
скупом вештина сваког партнера који учествује и сваки партнер 
је задужен за свој део пројекта. Сви ти делови затим постају 
целина; квалитет крајњег резултата увелико зависи од квалитета 
засебних задатака, као и њихове повезаности када се саставе. И 
најбољи исход у том случају је бескористан ако партнер задужен 
за обавештавање о резултатима не испуни очекивања. 

5. КРЕАТИВНА И ИНКЛУЗИВНА ПАРТНЕРСТВА

У смислу квалитета, пети ниво представља значајан искорак у 
односу на радне кораке који су му претходили. Сада се утврђене 
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садржинске и концептуалне разлике могу искористити за 
боље препознавање изазова. Са овим изазовима партнери се 
након тога могу суочити заједничким снагама и даље имајући 
на уму кључне разлике. Сада међународни аспект има највећу 
додатну вредност јер учесницима пружа шансу за креативан 
рад и сарадњу у новом окружењу. На овом нивоу култура 
појединачних организација, њихов статус, прихваћена основна 
сазнања и идеолошки ставови од малог су значаја. Контекст 
оваквих међународних партнерстава слободнијег је карактера 
и омогућава решавање проблема у случајевима када се ти 
проблеми не би могли решити у уобичајеном окружењу 
засебних организација или на претходним нивоима. То има 
озбиљне импликације, чак и за стране које учествују, пошто се 
унапред конципирана вредновања преиспитују, а културолошки 
и концептуални фактори постају мање значајни. Баш на овом 
нивоу најпре ће се јавити синергија и дугорочни утицај. Европска 
сарадња у области образовања и обука постаје трансформативна, 
док истовремено и добија на снази и добија свој идентитет.

Свако дугорочније међународно партнерство у неком тренутку 
пролази кроз један или више ових нивоа. Може се десити 
да се партнерства и појединци већ на првом нивоу упадну у 
ћорсокак. Нема сваки покушај сарадње могућност или циљ 
да заврши свој развој према свих пет наведених нивоа. Ипак, 
многим организацијама, партнерствима и мрежама може 
бити од користи да редовно прате и разматрају напредак свог 
међународног рада у области образовања у Европи.
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Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Carla Gellert.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/zukunftschancen-creating-op-
portunities-service-learning. 

Како младе људе који су искусили интерно расељавање 
или миграцију на најбољи начин припремити за почетак 
професионалне каријере? Како да стекну не само професионалну 
оријентацију и радне компетенције, већ и демократске 
компетенције? И како да ови млади људи осете самоефикасност 
тако да ојачају своје самопоуздање и личност како би могли 
самостално да креирају сопствену професионалну будућност? У 
2017. години ова питања довела су до развоја тзв. „Zukunftschan-
cen”, сарадничког пројекта фондације „Учење кроз ангажман” 
(„Lernen durch Engagement”) који је финансирала фондација Di-
etmar Hopp. 

ZUKUNFTSCHANCEN –ОТВАРАЊЕ 
НОВИХ МОГУЋНОСТИ УЧЕЊЕМ 
КРОЗ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН 
РАД

https://ec.europa.eu/epale/en/users/carla-gellert
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/zukunftschancen-creating-opportunities-service-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/zukunftschancen-creating-opportunities-service-learning
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Допринос интеграцији младих људи који су искусили расељавање 
или миграцију и похађају школе за стручно оспособљавање у 
такозваној „години за припрему за посао” представља циљ овог 
пројекта. Учење и наставна метода „учења кроз друштвено 
користан рад” кључни су аспекти овог пројекта, јер он пружа 
идеалну педагошку основу за давање одговора на претходно 
постављена питања.

Како младе људе који су искусили интерно расељавање 
или миграцију на најбољи начин припремити за почетак 
професионалне каријере? Како да стекну не само професионалну 
оријентацију и радне компетенције, већ и демократске 
компетенције? И како да ови млади људи осете самоефикасност 
тако да ојачају своје самопоуздање и личност како би могли 
самостално да креирају сопствену професионалну будућност? У 
2017. години ова питања довела су до развоја тзв. „Zukunftschan-
cen”, сарадничког пројекта фондације „Учење кроз ангажман” 
(„Lernen durch Engagement”) који је финансирала фондација 
Dietmar Hopp. Допринос интеграцији младих људи који су 
искусили расељавање или миграцију и похађају школе за стручно 
оспособљавање у такозваној „години за припрему за посао” 
представља циљ овог пројекта. Учење и наставна метода „учења 
кроз друштвено користан рад” кључни су аспекти овог пројекта, 
јер он пружа идеалну педагошку основу за давање одговора на 
претходно постављена питања.

ШТА ЈЕ УЧЕЊЕ КРОЗ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД?

Учење кроз друштвено користан рад (Service learning - SL) је 
призната и научно заснована метода учења која комбинује 
наставу у учионици засновану на предметима са ангажманом 
у заједници (Seifert, Zentner, Nagy 2012.). Полазници уз помоћ 
учења кроз друштвено користан рад дају свој допринос општем 
добру тако што се ангажују у свом суседству или заједници. 
Међутим, ово се не дешава независно од наставе у учионици; 
пре је блиско повезано са садржајима и очекивањима наставног 
програма. Ангажман, било да је културни, друштвени, политички 
или еколошки, припрема се на часу, а затим спроводи, након 
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ЧЕГА ПОЛАЗНИЦИ НАСТАВЉАЈУ ДА О ЊЕМУ РАСПРАВЉАЈУ.  

Учење кроз друштвено користан рад погодно је за све врсте 
школа, узраста и предмета и може се прилагодити великом 
броју образовних концепата и образаца. Учење кроз друштвено 
користан рад већ је саставни део многих наставних програма 
високошколског образовања у Немачкој. Због чињенице да је 
усредсређено на пројекат, учење кроз друштвено користан рад 
представља нарочито драгоцени додатак настави хетерогених 
разреда, јер полазници имају прилику да одаберу пројектне 
задатке у складу са својим компетенцијама и стварима које 
их занимају. Друштвено корисно учење може нарочито бити 
корисно полазницима који се муче да покажу своје добре 
стране, а не налазе себе у форми школовања која је окренута 
наставнику. Друштвено корисно учење је демократска педагошка 
метода учења која се заснива на начелима учествовања и 
активности. Полазницима који су искусили расељавање или 
миграцију ова врста учења често представља прилику да по 
први пут дођу у додир са темом ангажмана у оквиру заједнице. 
Њима је искоришћавање сопствених талената и преузимање 
одговорности за своје поступке нарочито драгоцено искуство, 
јер им омогућава да помогну другима уместо да буду само 
корисници помоћи.
 
ЦИЉЕВИ УЧЕЊА КРОЗ ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД

Комбинација ангажмана у оквиру заједнице и учења засновано 
на предметима одражава кључне циљеве учења кроз друштвено 
користан рад:

1. Учвршћивање демократије и цивилног друштва: Млади 
људи се уводе у свет цивилног ангажовања прихватањем 
одговорности за себе и друге. При том развијају своју личност 
и стичу компетенције повезане с демократским вредностима 
и друштвеним вештинама. Основу овога представља поимање 
демократије као начина живота: демократија се не треба 
опажати искључиво као врста државног уређења, већ и као вид 
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заједнице и размене искустава на којима сви чланови друштва 
заснивају своје поступке и према којима обликују свој свет.

2.   Промена образовања/часова и културе учења: Полазници уче 
да користе своје знање и компетенције у практичном окружењу, 
уче дубље поимање садржаја заснованог на предметима, као и 
да препознају значај наставе у учионици (Seifert и аутори, 2012.).

У зависности од циљева, предмет и врста ангажмана у оквиру 
заједнице који је део учења кроз друштвено користан рад може 
изузетно да варира – како је и приказано путем идеја изнетих у 
пројекту „Zukunftschancen”:

• Полазници „године за припрему за рад” који се усредсређују 
на развој говора и језика проучавају регионално признате 
струке и послодавце и организују сајмове заједно са 
ученицима из школа општег смера. На овај начин руше се 
предрасуде и развијају друштвене, тимске и интеркултуралне 
компетенције, као и струковна оријентација. 

• Полазници програма за припрему за рад вежбају своје 
компетенције владања немачким језиком, као и читање с 
разумевањем, тако што планирају „читалачке вечери” у 
основној школи током којих са ђацима воде расправе о 
лектири из своје домовине.     

               
• Полазници вежбају немачки језик и организационе 

компетенције и планирају културне активности у старачком 
дому (нпр. музичке вечери, интеркултуралне изложбе).  

Иако му је сврха различитост, и даље постоје заједничке одлике 
које стварају педагошки основ за учење кроз друштвено 
користан рад и омогућавају реализацију високог квалитета. 
Шест стандарда осигурања квалитета учења кроз друштвено 
користан рад развијено је на основу научних доказа и практичног 
искуства (Seifert и аутори, 2012.):
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1. Стварне потребе: ангажман полазника у оквиру заједнице 
одговара на стварне потребе. Они су део друштва на начин 
који је сврсисходан и користан свим учесницима.  

2. Повезаност с наставним програмом: учење кроз друштвено 
користан рад део је лекције (структурна повезаност), а 
ангажман у оквиру заједнице повезан је са садржајем 
наставног програма (тематска повезаност). 

3. Промишљање: полазници учествују у редовним расправама 
на којима разматрају актуелне теме. 

4. Ангажман у оквиру заједнице ван учионице: ангажман се 
одвија ван учионице и у сарадњи с партнером с којим се 
реализује ангажман. 

5. Учешће полазника: полазници су активно укључени у 
планирање, припрему и осмишљавање пројекта. 

6. Признавање и резиме: ангажман у оквиру заједнице и 
постигнућа полазника признају се путем давања повратних 
информација током читавог процеса. Сертификат о 
завршеној обуци представља признавање њихових 
постигнућа. 

Бројне емпиријске студије показале су различита позитивна 
дејства учења кроз друштвено користан рад на полазнике. 
Међутим, немају само полазници користи од свог ангажмана 
и стицања компетенција. Лекције, школа и друштво у целини 
доживљавају позитивне промене (Reinders, 2016; Billig, 2000.).

• Унапређено учење у учионици: појачана мотивација, 
побољшане вештине решавања проблема, дубље поимање 
предмета (Celio и аутори, 2011; Conway и аутори, 2009; Yorio, 
Ye, 2012.), као и унапређена академска постигнућа (Reinders, 
2016.). 
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Даљи развој личних и друштвених вештина: појачано 
самопоуздање, емпатија, морални развој, комуникационе и 
тимске вештине, осећај одговорности, поузданост и мотивација/
усредсређеност на одабрани позив (Conway и аутори, 2009.).

• Развијање демократских ставова и компетенција деловања у 
цивилном друштву: појачан осећај друштвене одговорности, 
појачано интересовање и опажање друштвених питања, 
спремност и способност учествовања у променама, 
поистовећивање са животном средином и демократским 
вредностима и ставовима, те појачана мотивација за будуће 
учествовање у активностима заједнице (Billig, 2004; Celio и 
аутори, 2011.). 

• Учење кроз друштвено користан рад нарочито обећавајуће 
делује на „ризичну омладину”: мање изостанака и 
вандализма, активација заштитних фактора (Seifert, 2011.).

Одређена педагошка форма учења кроз друштвено користан рад 
у оквиру заједничког пројекта „Zukunftschancen” осмишљена је 
нарочито за омладину која је искусила расељавање и прилагођена 
је њиховим индивидуалним струковним и демократским 
компетенцијама: Школа Johann Philipp Reis у Вајнхајму (Баден-
Виртемберг) прва је испробала пројекат „Zukunftschancen” 
током школске 2017/18. године – и резултати су били изузетно 
обећавајући. Открили су да полазници смера намењеног 
припреми ученика који не говоре немачки за професионални 
живот („Vorbereitungsklasse Arbeit und Beruf ohne Deutschken-
ntnisse - VAB-O”) могли да стекну драгоцено искуство путем 
ангажмана у оквиру заједнице: сами су одлучили како желе 
да учествују у активностима своје заједнице и самостално 
испланирали и реализовали своје пројекте; конкретно, одлучили 
су да развију апликацију која новим члановима заједнице и 
људима који су искусили расељавање помаже да се снађу 
у Вајнхајму: Који су им рекреативни и спортски објекти на 
располагању? Где се налазе канцеларије државних служби, 
како функционише јавни превоз и где је добра клопа? Омладина 
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која је похађала часове VAB-O сама је извршила истраживање и 
самостално припремила резултате.  

Наставница задужена за надзор известила је да је пројекат 
помогао полазницима да побољшају компетенције релевантне за 
струку, укључујући самосталан рад, поузданост, тимске вештине, 
говорне и вештине презентације, као и вештине владања 
немачким језиком. Додала је да то не би било у овој мери могуће 
да су били изложени искључиво традиционалној настави у 
учионици. Током трајања пројекта полазници су разматрали своје 
добре стране и области интересовања, те их повезали са својим 
струковним тежњама и могућностима. Наставница је такође 
рекла да је много ученика доживело лични напредак и више 
се уздало у своје способности захваљујући ангажману у оквиру 
заједнице. Даље, владање немачким језиком и комуникационе 
компетенције су им се побољшали јер су морали да прилазе 
странцима и упознају их с пројектом.

Једна посебна врста учења кроз друштвено користан рад 
обухваћена пројектом „Zukunftschancen” показала се као 
нарочито корисна за упознавање младих са деловањем у области 
цивилног друштва током побољшавања професионалних 
и језичких вештина, јер им је помогла да боље разумеју 
демократске вредности. Обим пројекта се тренутно шири да 
би обухватио и школе у области Рајн-Некар. Примери, методе, 
материјал и виђења пројекта „Zukunftschancen” такође се 
интегришу у спровођење учења кроз друштвено користан рад на 
националном нивоу. Заинтересоване стране могу добити више 
информација о учењу кроз друштвено користан рад и пројекту 
„Zukunftschancen” ако контактирају фондацију „Учење кроз 
ангажман” („Lernen durch Engagement”).

О аутору:
Сarla Gellert је вођа пројекта „Zukunftschancen” и задужена је 
за питања повезана с умрежавањем, сарадњом и партнерима у 
оквиру фондације „Учење кроз ангажман”. 

http://carla.gellert@lernen-durch-engagement.de/


25

Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Ивана Митровић.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/nonfunctional-role-mu-
sic-and-art-subjects-functional-elementary-education-adults 

У оквиру спровођења ЕПАЛЕ пројекта, 30. новембра 2018. године, 
Национални ЕПАЛЕ тим за подршку Црне Горе је организовао 
конференцију под називом “Андрагошке компетенције 
наставника”. На конференцији су представљени андрагошки 
приручници, који су један од главних резултата рада ЕПАЛЕ 
пројекта у Црној Гори. Између осталих, на конференцији је 
говорила професорка докторка Шефика Алибабић, која је, као 
експерт, учествовала у изради ових андрагошких приручника.

У свом излагању, др Алибабић говорила је о сличностима и 
разликама у оквиру курикулума за функционално основно 
образовање одраслих на европском нивоу, осврћући се на 
компетенције које су сматране за кључне у оквирима различитих 
националних курикулума за образовање одраслих. Разлика 
на коју бисмо се у наставку текста фокусирали је управо у 
курикулумима у две суседне земље, Србији и Црној Гори. 

Наиме, једна од публикација која је представљена на поменутој 
конференцији је Збирка андрагошких приручника за наставнике 
за музичку културу и за ликовну културу за IV, V, VI, VII, VIII и IX 
разред основне школе за одрасле. У њему су описане најпре 
специфичности у процесу учења одраслих, затим описи наставних 
предмета музичка култура и ликовна култура, сценарији часова, 
дидактичко-методичка упутства и литература. 

(НЕ)ФУНКЦИОНАЛНОСТ 
МУЗИЧКЕ И ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У 
ФУНКЦИОНАЛНОМ ОСНОВНОМ 

ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

https://ec.europa.eu/epale/en/users/ivana-mitrovic
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/nonfunctional-role-music-and-art-subjects-functional-elementary-education-adults
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/nonfunctional-role-music-and-art-subjects-functional-elementary-education-adults
https://ec.europa.eu/epale/hr/content/odrzana-zavrsna-epale-konferencija-na-temu-andragoske-kompetencije-nastavnika
https://ec.europa.eu/epale/hr/content/odrzana-zavrsna-epale-konferencija-na-temu-andragoske-kompetencije-nastavnika
https://cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/I0uOhePPSmT7B557lYGmSDPTer-aemS1O7vFKat0NWU/mtime:1542609929/sites/epale/files/muzicko_i_likovno.pdf
https://cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/I0uOhePPSmT7B557lYGmSDPTer-aemS1O7vFKat0NWU/mtime:1542609929/sites/epale/files/muzicko_i_likovno.pdf
https://cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/I0uOhePPSmT7B557lYGmSDPTer-aemS1O7vFKat0NWU/mtime:1542609929/sites/epale/files/muzicko_i_likovno.pdf
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У оквиру описа предмета се може прочитати да ликовна и музичка 
култура доприносе развијању кључних компетенција - писменост 
на матерњем и страним језицима, математичка писменост, 
дигитална писменост, грађанска компетенција, компетенција 
културне свести и изражавања. На пример, “коришћење 
информационих технологија кроз претраживање и прикупљање 
података о уметничким делима и културном наслеђу у великој 
мери доприноси развоју дигиталне писмености”. Поред тога 
што доприносе развоју кључних компетенција, ови предмети 
посредно или непосредно уче полазнике одређеним животним 
вештинама, на пример, комбиновању боја у стамбеном 
простору, способности препознавања музичких инструмената, 
певању и свирању и тсл. (Збирка). Међутим, не треба заборавити 
да “естетско образовање” (aesthetic education) одраслих може 
бити врста реактивације и оснаживања, што доводи до жеље да 
полазници у свом животу имају више активности које укључују 
ову врсту садржаја (Cuco, 2014). 

Са друге стране, у оквиру пројекта Друга шанса, финансираног 
од стране Европске уније са 4 милиона евра бесповратне 
помоћи, који се спроводио у Србији од 2011. до 2013. године, 
предмети музичко и ликовно нису били укључени у курикулум 
за функционално основно образовање одраслих. Специфичност 
овог курикулума је у томе што се у прва два циклуса радило 
на основном образовању, док су у трећем циклусу понуђене 
стручне обуке. Наставни план и програм за основно образовање 
обухвата српски језик, математику, енглески језик, дигиталну 
писменост, основне животне вештине, географију, историју, 
биологију, хемију, физику, одговорно живљење у грађанском 
друштву, примењене природне науке и предузетништво, али не 
и уметничке предмете. 

Дакле, у формалном образовању нискоквалификованих 
одраслих у Србији се не негује ова врста сензибилисаности 
код полазника. Међутим, активности усмерене на музичко и 
ликовно образовање одраслих у великом броју су присутне код 
организација које се на различите начине баве неформалним 
образовањем одраслих. У приручнику Образовање одраслих у 

https://cdn5.fpfis.tech.ec.europa.eu/epale/cdn/farfuture/I0uOhePPSmT7B557lYGmSDPTer-aemS1O7vFKat0NWU/mtime:1542609929/sites/epale/files/muzicko_i_likovno.pdf
http://drugasansa.rs/
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Црној Гори, Улога невладиних организација може се прочитати о 
организацијама из Црне Горе које се баве између осталог и овим 
темама. За Србију за сада не постоји оваква систематизација, 
међутим, претраживањем се може доћи до различитих мрежа 
организација цивилног друштва чије организације у опису 
својих активности наводе и уметничко образовање одраслих у 
широком смислу. 

И даље остаје питање где је место “естетског образовања” 
у оквиру образовања одраслих, како у формалном, тако и у 
неформалном образовању. Могуће је да би систематизација 
организација које пружају овакву врсту образовања за одрасле 
допринела дефинисању овог питања, опису потреба, као и даљим 
корацима ка системском решавању.
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