
ФОКУС У ЈУНУ:
ПРОЦЕНА ВЕШТИНА

КОД ОДРАСЛИХ 

EPALE 
МАГАЗИН, 

ЈУН

2018

ЕУ алати за процену 
вештина: кратaк 
водич за едукаторе 
одраслих......................3

Како оснажити 
полазнике обука за 
самопроцену?............8

Развој каријере кроз 
трансверзалне
компетенције ...........11

Пројекат TRACK 
подржава 
информалне 
неговатеље ............... 17

Садржај



2П
р
о
ц

ен
а
 в

еш
т

и
н

а
 к

о
д 

о
др

а
сл

и
х

EP
A

LE
 М

А
ГА

ЗИ
Н,

 J
УН

 2
01

8

 

Наш тематски фокус у јуну 
био je процена вештина 
код одраслих. Током овог 
периода, EPALE заједница 

и национални тимови објавили су 
низ инспиративних студија случаја, 
чланака, извештаја и осталог 
материјала.

Погледајте сажети приказ нашег 
фокуса у јуну, који је припремио 
тематски координатор Маркус 
Палмен.

ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/assessing-skills-and-eu-tools-quick-guide-adult-educators
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/assessing-skills-and-eu-tools-quick-guide-adult-educators
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
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Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку:

Тематски координатор EPALE платформе Andrew 
McCoshan даје преглед неких од кључних алата за 
процењивање вештина полазника које је развила ЕУ.

https://ec.europa.eu/epale/node/70838

ЕУ АЛАТИ ЗА ПРОЦЕНУ ВЕШТИНА: 
кратак водич за едукаторе 

одраслих

https://ec.europa.eu/epale/en/users/andrew-mccoshan
https://ec.europa.eu/epale/node/70838
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Европска унија има на располагању низ алата који могу бити од 
практичне користи едукаторима одраслих при процени вештина. 
У ствари, можда сте чули за многе од њих. Али зашто би вам они 
требали? Неки од ових алата ЕУ обликују општи контекст у којем 
се процена одвија. А постоје и посебни алати које практичари 
могу да користе при признавању вештина које су њихови ученици 
стекли у различитим земљама.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ОКВИРА И СМЕРНИЦА

Европски оквир квалификација (European Qualifications Frame-
work) представља оквир свих ових алата. ЕОК делује као 
заједничка референтна тачка око које земље развијају своје 
националне оквире квалификација. ЕОК се, као и сви остали 
алати, заснива на исходима учења. У многим земљама, увођење 
стручних квалификација – и у складу са тим, програма образовања 
– заснованих на исходима учења има радикалан утицај на начин 
на који се вештине уопштено процењују.

Још једна предност ЕОК-а је то што он омогућава „упоређивање” 
националних квалификација различитих земаља. Ово подстиче 
мобилност појединаца који желе да уче или раде изван своје 
земље. Постоји могућност упоређивања примера квалификација 
између две земље на на званичној веб страни Европске комисије 
ec.europa.eu” (до сада за 18 система образовања и обука).

У вези са ЕОК, земље користе и начела Европског приступа 
бодовном систему у стручном образовању – ECVET – да би 
унапредиле свој систем квалификација како би појединци могли 
да стичу бодове на основу свог учења, омогућавајући им, на 
пример, да лако промене образовни програм, не губећи корист 
од претходног учења.

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/learning-outcomes
https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
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ЕУ такође ради на унапређењу метода за процену вештина 
стечених изван оквира формалног образовања. Од 2004. године, 
редовно се објављује и ажурира листа метода валидације 
неформалног и информалног учења са обиљем примера који 
могу да инспиришу практичаре. Такође су на располагању и 
Смернице за валидацију претходног учења које служе да пруже 
подршку практичарима и институцијама одговорним за развој и 
функционисање механизама валидације претходног учења.

ПОМОЋ ПРИ ВРЕДНОВАЊУ И ПРИЗНАВАЊУ 
ПРЕКОГРАНИЧНИХ ВЕШТИНА

Како би се превазишле препреке које постоје услед разлика 
између бројних система образовања и обука, доступан је 
известан број алата који пружају подршку у процени и признавању 
вештина између земаља.

Једна од главних улога наведеног ECVET-а је пружање подршке 
прекограничној процени вештина. ECVET обезбеђује скуп начела 
који омогућује ученицима који студирају у иностранству да им 
се знање и вештине стечени у једној земљи признају у другој. 
Често се дешава да људи који су прихватили радни ангажман у 
иностранству, на пример, напишу извештај о својим искуствима 
када се врате у матичну земљу, али не добију никакво признање 
у оквиру свог програма образовања. Начела ECVET-а пружају 
могућност да се то учини. Уз помоћ алата као што су меморандуми 
о разумевању, споразуми о учењу и описи исхода учења, ECVET 
омогућава ученицима и њиховим менторима да усмере своју 
пажњу на питање како ће се ученицима процењивати и потом 
признавати њихове вештине. Помоћу ових алата, могу се 
разматрати и усагласити питања као што су који исходи учења ће 
бити постигнути, ко ће их и на који начин процењивати.

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
https://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/ecvet_en
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Europass садржи низ алата за документовање стечених вештина 
тако да оне буду разумљивије у различитим земљама:

• Документ Europass Mobility представља евиденцију вештина 
стечених у другој земљи кроз, на пример, рад, волонтирање 
или програме размене. Попуњавају га партнерске 
организације укључене у размену путем мобилности, 
организација пошиљалац и организација прималац. 
Партнери могу бити универзитети, школе, центри за обуку, 
компаније, невладине организације итд. Успех документа 
лежи у примени ваљаних процеса процене. Доступан је низ 
примера који представљају користан ресурс. 

• Додаци дипломи и Додаци сертификату описују вештине које 
је стекао власник дипломе високог образовања, односно 
власник сертификата о стручном образовању. Поред 
основних информација укључених у службене дипломе и/или 
транскрипте, они пружају додатне информације и чине их 
разумљивијим, нарочито послодавцима или институцијама 
ван земље у којој је документ издат. Већина земаља је 
успоставила националне спискове додатака сертификатима. 
И у овом случају, кључ успеха лежи у пружању подршке овим 
алатима ефектним процесима процене.

• Језички пасош обезбеђује алат за самопроцену језичких 
вештина и квалификација.

• Europass CV је стандардизовани образац биографије који се 
све више користи у Европи. До данас је креирано преко 100 
милиона онлајн биографија.

Савети и подршка о свим овим алатима доступни су преко 
националних Europass центара.

ДОДАВАЊЕ ВРЕДНОСТИ

Алати ЕУ мењају окружење у којем се одвија процена вештина 
у Европи одвија. Прелазак на исходе учења има значајан утицај 
на критеријуме и праксе процене. Штавише, алати ЕУ указују 
на потребу да се озбиљно узме у разматрање како, када и где 

https://europass.cedefop.europa.eu/
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility/examples
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/certificate-supplement/national-inventories
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
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процењујемо образовање и вештине стечене ван процеса 
формалног образовања и изван наших сопствених земаља. 
Постоје и други алати које овде нисмо разматрали, међу којима 
су EQAVET (линк је спољашњи) (заједница за европску сарадњу у 
промовисању праксе у развоју и унапређењу осигурања квалитета 
у стручном образовању и обукама), Европска класификација 
занимања, вештина, компетенција и стручних квалификација 
(ESCO), Директива ЕУ о признавању стручних квалификација и 
придружена база података о правно регулисаним професијама, 
као и пасоши секторских вештина. Можда ћете пожелети да их 
боље истражите. 

Andrew McCoshan је радио више од 30 година у сектору 
образовања и обука. Током више од 15 година је водио студије и 
процене за потребе ЕУ, а пре тога је био консултант у УК. An-
drew је тренутно независни истраживач и консултант, члан 
експертског тима UK ECVET.

https://www.eqavet.eu/
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals/qualifications-recognition_en
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?newlang=en
https://ec.europa.eu/esco/portal/escopedia/Skills_passport
https://ec.europa.eu/epale/en/users/andrew-mccoshan
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КАКО ОСНАЖИТИ 
ПОЛАЗНИКЕ ОБУКА ЗА 
САМОПРОЦЕНУ?

Приредио: EPALE национални тим за подршку из Србије

У Инфо центру Фондације Темпус имамо прилике да разговарамо 
са људима који желе да сазнају више о томе како да представе 
своје вештине користећи Europass алате (језички пасош, CV, 
документе о мобилности). Истовремено, у оквиру обука и 
активности Euroguidance центра са професионалцима у области 
образовања јавља се питање на који начин проценити стечене 
компетенције код полазника и кроз које активности каријерног 
вођења и саветовања им омогућити да их постану свесни.  
Посматрајући питање процене вештина и компетенција из угла 
полазника и професионалаца издвојићемо неке предлоге које 
професионалци у области образовања могу да уврсте у свој 
свакодневни рад како би процес праћења развоја вештина био 
ефективан.  

ДОГОВОР О ЦИЉУ: “ШТА ЈА ЖЕЛИМ ДА НАУЧИМ?”

Један од обавезних корака при креирању обуке јесте дефинисање 
циљева и исхода – шта ће полазници научити, које вештине и 
ставове ће развијати. Међутим, док је нама као наставницима 
и тренерима јасно чему тежимо, некада полазници немају јасно 
дефинисано шта је њихов циљ или га током трајања обуке изгубе 
из вида. Један од начина да и нама и полазницима буде јасно 
шта је циљ јесте да структурисано са полазником договоримо 
шта је циљ и на који начин се до истог долази. Задатак тренера и 
наставника јесте да објасни циљеве и исходе обуке и укаже на то 
како су активности обуке повезане са њима и то на начин на који 
полазник најбоље разуме.  Задатак полазника јесте да, уколико 
је потребно, активно тражи појашњења, искаже своја очекивања 
и изабере своје циљеве у односу на представљено узимајући 
у обзир и предложени начин рада, јер на пример, некада неће 
одговарати термини обуке, некада број сати домаћих задатака… 
Постигнути договор може и да буде у различитим формама 

https://tempus.ac.rs/o-nama/
http://europass.rs/
http://euroguidance.rs/
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представљен у писаној форми а неки професионалци бирају и да 
буде потписан од стране полазника и наставника. Могућности за 
реализацију су многобројне: индивидуална или групна активност 
смештена пре почетка саме обуке или као прва активност током 
обуке и/или активност током иницијалне процене компетенција. 
Један од примера оваквог процеса јесте и креирање (не)
формалних уговора о учењу на основу којег је онда лакше 
саставити и Europass документ о мобилности.  Када је крајњи 
циљ испред нас током активности имамо референтну тачку за 
евалуацију напретка, јаснију поделу одговорности и једноставније 
нам је да на крају сумирамо искуство и дефинишемо шта смо све 
постигли. 

РАЗВИЈАЊЕ КУЛТУРЕ РЕФЛЕКСИЈЕ И САМОПРОЦЕНЕ ТОКОМ 
ОБУКЕ

Разговор о очекивањима и циљевима обуке на почетку јесте 
један од првих корака успостављања културе рефлексије 
и самопроцене током обуке. Важно је да имамо на уму да 
сваки полазник долази на обуку са различитим претходним 
искуствима и да можда нису имали прилику да науче на које 
начине могу да се осврну на своја искуства и зашто би им то било 
значајно. Кључно је кроз процес рада истицати значај рефлексије 
и уврстити активности које омогућавају полазницима да усвоје 
различите начине процене сопственог искуства. Једна од честих 
активности јесте Дневник учења у којем полазници током трајања 
обуке могу да бележе шта су радили, како су се осећали и шта 
су размишљали, како је то повезано са претходним искуствима, 
које закључке имају и на који начин могу да их примене у 
будућности. Дневник учења је свеобухватна активност за коју 
некада нема довољно времена, али може да буде инспирација 
за примену елемената рефлексије кроз одређене активности 
обуке, на пример након тестирања, током праксе, итд. Такође, 
различите технике евалуације обуке, повратна информација 
полазницима, различити помоћни алати попут Europass табле за 
процену језичких и дигиталних компетенција,  осврт на циљеве и 
очекивања приказују полазницима начине процене и постављају 
је у контекст очекиваног корака обуке који нам даје приказ где 
смо и куда идемо. Истовремено, креирање културе самопроцене 

http://europass.rs/europass-dokument-o-mobilnosti/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sr-lat/lp/compose
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/sr-lat/lp/compose
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током обуке нам омогућава да прикажемо процену на другачији 
начин – то није један, коначан, пресудан и стресан тренутак 
оцењивања већ саставни део процеса учења и напредовања. 

УКАЗАТИ НА ОМЕТАЈУЋЕ ФАКТОРЕ ПРИ ПРОЦЕНИ КОД 
ПОЛАЗНИКА

Као наставници често примећујемо да полазници могу да 
буду превише (не)критички усмерени током процене. Такође, 
различита уверења могу да ометају полазнике да покажу своје 
знање и буду укључени у процес обуке па самим тим и процес 
процене, на пример страх од грешке или од реакције других 
полазника или сматрају да самопроцена није њихова одговорност 
већ да неко други треба да процени да ли су нешто научили или 
не. Неговање сарадничке атмосфере и рефлексије може да нам 
помогне да одговоримо на неке од ових фактора без обраћања 
појединачном полазнику, те на овај начин се показује да се очекује 
активна улога сваког полазника у процесу. Повратна информација 
која је конкретна и присутна током целокупног трајања обуке 
може да  подстакне полазнике да преиспитају своја уверења о 
сопственим могућностима и постигнућима. Међутим, некада је 
потребно и да директно укажемо полазницима на грешке које 
праве при процени, затим на факторе при процени користећи 
технике недирективне комуникације и активног слушања, на 
пример реченице: „Чини ми се да сматраш да не знаш довољно 
иако су сви тестови одлично урађени“.

Верујемо да је већина наведених предлога позната 
професионалцима у области образовања одраслих и надамо се 
да ће вам овај текст послужити као подсетник и инспирација за 
коришћење различитих техника, алата за креирање активности 
процене које се присутне током целокупне обуке. Искуства 
колега широм Европе на ову тему можете наћи на овој страници 
и у месечном билтену, а позивамо вас да, уколико желите, 
поделите и своје примере добре праксе у коментарима у 
наставку текста. 

Блог чланак је преузет са платформе.

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/assessing-skills-and-eu-tools-quick-guide-adult-educators
https://ec.europa.eu/epale/en/newsletters/assessing-adults-skills
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Аутор је Markus Palmén.
Линк ка оригиналном чланку:

Трансверзалне компетенције, као што су комуникација и 
лидерство,  представљају кључне преносиве вештине за будућа 
радна места. Како развијати и процењивати ове свеопште 
важне, али понекад и веома субјективне вештине? Пројекат 
DEVELOP, којим руководи трансевропски конзорцијум и који 
суфинансира ЕУ, развија онлајн окружење у сврху мерења и 
развијања ових вештина. Оно интегрише технике као што су 
методе засновани на игри, социјално учење и планирање уз 
помоћ вештачке интелигенције са крајњим циљем пружања 
помоћи корисницима да даље развијају своје каријере. EPALE је 
разговарао са др Uta Schwertel из пројекта DEVELOP да бисмо 
сазнали више о томе.

РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ 
КРОЗ ТРАНСВЕРЗАЛНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

https://ec.europa.eu/EPALE/en/blog/DEVELOPing-careers-through-
transversal-competencies.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/markus-palmen-0
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/developing-careers-through-transversal-competencies
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/developing-careers-through-transversal-competencies
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Развој каријере у великим организацијама одавно је вођен 
решењима која се заснивају на управљању талентима. Ова 
решења долазе од највиших структура и усмерена су  на 
развој организације. Услед честих промена на тржишту рада, 
смањене сигурности посла и дужег радног века радници се све 
више оријентишу ка стицању компетенција за целоживотну 
запошљивост наспрам развојних путања усмерених на један 
посао.

У овом случају меке вештине или трансверзалне компетенције 
играју кључну улогу: утврђено је да су меке вештине, попут 
лидерства и комуникационих вештина, кључне преносиве 
вештине за све будуће запослене. Напуштање концепта развојне 
путање који се заснива на развоју организације захтева од 
запослених да преузму контролу над сопственим развојем. Ово 
изискује алате за подршку запосленима у самосталном развоју 
каријере на основу компетенција.

ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊЕ КАО ПОДРШКА РАЗВОЈУ КАРИЈЕРЕ

Пројекат DEVELOP (линк је спољашњи), који суфинансира 
Европска унија, бави се развојем управо ових алата за развој 
каријере заснован на компетенцијама. Пројектом DEVEL-
OP руководи конзорцијум европских партнера састављен 
од приватних компанија, универзитета и истраживачких 
организација. DEVELOP Персонализовано окружење за учење 
(PLE) (линк је спољашњи) је онлајн окружење за кориснике попут: 
запослених, менаџера и припадника сектора стратешких људских 
ресурса у средњим и великим компанијама који желе да користе 
услуге каријерног вођења и да активно развијају своју каријеру. 
Окружење нуди услуге као што су процена трансверзалних 
компетенција (линк је спољашњи), (нпр. лидерства, комуникације, 

http://www.develop-project.eu/
http://develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
http://develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
http://develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
http://develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
http://develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
http://develop-project.eu/news/why-transversal-competency-assessment-is-important
http://develop-project.eu/news/why-transversal-competency-assessment-is-important
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критичког мишљења, итд.), анализа друштвеног капитала (линк 
је спољашњи) заснована на виртуелној друштвеној мрежи 
запосленог, препоруке за развој каријере (линк је спољашњи) и 
сродне активности учења, што помаже запосленима да открију 
своје јаке стране и даље развијају своју каријеру. Намера је да 
крајњи производ пројекта буде профитно оријентисан алат 
намењен средњим и великим компанијама.

Овај видео вам пружа кратак преглед DEVELOP окружења (линк 
је спољашњи) и његовог приступа развоју каријере заснованој на 
компетенцијама. 

http://develop-project.eu/2017-Social-Network-Analysis
http://develop-project.eu/2017-Social-Network-Analysis
http://develop-project.eu/news/recommending-career-plans-through-AI-planning
https://www.youtube.com/watch?v=O1lE9CDZHpk
http://www.develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
http://www.develop-project.eu/news/how-develop-supports-career-development
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КАКО ПРОЦЕНИТИ И РАЗВИТИ ТРАНСВЕРЗАЛНЕ 
КОМПЕТЕНЦИЈЕ У ДИГИТАЛНОЈ ЕРИ?

Како се онда трансверзалне компетенције процењују у овом 
пројекту, с обзиром на њихову често субјективну природу?

DEVELOP комбинује онлајн упитнике за процену личности, 
свеобухватне повратне информације из различитих извора 
(повратне информације се прикупљају од колега, подређених 
и надређених неке особе, као и кроз самопроцену) и друге 
упитнике у јединствено средство за процену компетенција 
корисника. Ми комбинујемо ово са новим техникама планирања 
уз помоћ вештачке интелигенције како бисмо препоручили 
кориснику реалистичне путање учења усмерене ка одређеном 
циљу у каријери, при том уважавајући несавршеност ових процена 
способности. Поред тога, пројекат развија и интегрише додатне 
иновативне алате за процену и увежбавање трансверзалних 
компетенција: процене засноване на игри и Алат за социјално 
учење.
 
Процене засноване на игри

Мерење трансверзалних вештина, као што су комуникација 
и лидерство, обично се обавља кроз игре улога, помоћу 
упитника и понекад употребом метода повратне информације 
из различитих извора. Иако ови методи имају предности, они 
су често дуготрајни и скупи. Савременији начин процене меких 
вештина попут лидерства обавља се кроз примену процена 
заснованих на игри. Концепт озбиљне игре треба да забележи 
понашање у окружењу налик на игру, на начин који има довољно 
везе са стварним понашањем, али се процењује дигитално, на 
забаван и економичан начин. 

Такав метод се показао валидним, посебно када 
традиционалнији методи показују недостатке у виду друштвене 
(не)прихватљивости и претварања.
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DEVELOP је креирао озбиљну игру са циљем мерења и 
подучавања низу лидерских вештина (линк је спољашњи). Кроз 
игру имате аутентичан доживљај радног места. Интеракције са 
члановима вашег виртуелног тима помажу у идентификовању 
вама прилагођеног стила лидерства. Такође ћете морати да 
попуните упитник да бисте утврдили своје мишљење о себи 
као лидеру. Када завршите ово лидерско путовање, добићете 
извештај који ће вам пружити увид у вашу перцепцију себе као 
лидера у односу на стил, односно стилове лидерства, који је 
заснован на вашим одлукама у оквиру саме симулације.

Овај видео нуди кратак увод у игру о лидерству. DEVELOP тренутно 
завршава следећу озбиљну игру за процену компетенција кроз 
виртуелну сарадњу (линк је спољашњи).

Алат за социјално учење - увођење научених компетенција у 
стварни живот

Трансверзалне компетенције не развијају се само учествовањем 
на онлајн курсевима или обукама у учионици, јер није осигурана 
примена стеченог знања у пракси. Увођење активности учења у 
свакодневне радне процесе и друштвене интеракције запослених 
има кључни значај за дугорочни успех учења на радном месту. 
Учење у друштвеним групама усмерено ка заједничким 
циљевима, пружање и примање повратне информације од себи 
равних представља нови тренд у корпоративној обуци. Како се 
то може дигитално подржати?

Пројекат DEVELOP је креирао Алат за социјално учење (линк 
је спољашњи), онлајн програм који олакшава самостално 
информално учење и развој компетенција уз подршку заједнице 
за учење. Овај програм нуди различите функције које воде и 
мотивишу кориснике да примене знање у пракси. Предавач може 
да користи „Алат за социјално учење” при припреми активности 
за учење одређене (трансверзалне) компетенције. 

http://develop-project.eu/news/Facing-crossroads-in-your-career
http://develop-project.eu/news/assessing-virtual-cooperation
http://develop-project.eu/news/assessing-virtual-cooperation
http://www.develop-project.eu/news/potential-of-social-learning-for-career-development
http://www.develop-project.eu/news/potential-of-social-learning-for-career-development
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Активност се састоји од различитих малих задатака или изазова 
које ученици могу да решавају самостално или уз подршку 
заједнице, кадгод се појаве у њиховом свакодневном раду.

Шта је следеће?

DEVELOP ће почети да примењује пилот пројекат свог онлајн 
окружења са крајњим корисницима у три велике компаније 
почевши од лета 2018. године. Планирано је да пилот пројекти 
трају од четири до шест месеци, а завршетак пројекта се планира 
за јул 2019. године.

Ако желите да добијете додатне информације о окружењу или 
пројекту, не оклевајте да контактирате тим DEVELOP.

DEVELOP (линк је спољашњи) (Развој каријера кроз друштвене 
мреже и трансверзалне компетенције) је програм за 
истраживање и иновације који финансира Европска комисија 
у оквиру Програма Хоризонт 2020 (Споразум о додели 
бесповратних средстава бр. 688127).

http://develop-project.eu/contact
http://www.develop-project.eu/
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ПРОЈЕКАТ TRACK 
ПОДРЖАВА ИНФОРМАЛНЕ 

НЕГОВАТЕЉЕ

Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Gloria Ortiz.
Линк ка оригиналном чланку: 

Демографско старење у ЕУ доводи до појаве све већег броја 
људи који се баве информалним пружањем неге. То је окосница 
пружања неге у Европи: око 100 милиона породичних неговатеља 
широм ЕУ обезбеђује више од 80% целокупне неге, од чега 
су 2/3 жене, углавном ћерке (или снахе) и супруге/партнерке. 
Поред тога, број људи погођених дегенеративним болестима 
се повећава, од којих од Алцхајмерове болести пати око 10 
милиона људи.

Истовремено, кључне друштвене промене, попут масовног 
приступа жена образовању и тржишту рада, знатно су утицале 
на пружање неге. Очекује се да ће до 2025. године број радника 
који недостаје у службама за негу достићи 20 милиона.

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/track-project-supports-informal-carers

https://ec.europa.eu/epale/en/users/gloria-ortiz
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/track-project-supports-informal-carers
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У том контексту, пројекат TRACK (линк је спољашњи) бави се 
социјално угроженим, информалним неговатељима људи 
оболелих од Алцхајмера – подржавајући их током њиховог 
бављења негом и више од тога, тако што унапређује њихову 
добробит, вештине и запошљивост. Овај вишеструки циљ 
изискивао је комплементарни конзорцијум, који обухвата 6 
партнера из 5 држава чланица:

• IPERIA, тело за обезбеђивање и сертификацију стручног 
образовања и обука за неговатеље 

• Diputación Provincial de Jaén, покрајинска влада

• WBS Training, пружалац стручног образовања и обука

• La Compagnie des Aidants, удружење за информалну негу

• WIAB, институција за истраживање тржишта рада и 
образовања

• EUROCARERS, европска кровна организација која ради са 
неговатељима и за неговатеље на нивоу ЕУ

Да би се постигао овај главни циљ пројекта, утврђена су 2 основна 
циља:
1. Осмислити, развити и тестирати (у Француској, Немачкој и 

Шпанији) прилагођени, комбиновани програм обуке, и

2. Развити план за признавање и сертификацију вештина 
које су стекли информални неговатељи захваљујући обуци 
TRACK и њиховом искуству у пружању неге, што омогућава 
вредновање тих вештина и идентификовање прилика за 
професионализацију свима који то желе.

 
Да би се то постигло, спроведена је студија за мапирање 
образовних потреба и понуда обука које су на располагању 

http://www.eurocarers.org/track/index


19

неговатељима у ЕУ. Она је обухватила 58 консултованих 
експерата, 26 публикација, 8 иницијатива и 10 прегледаних 
пројеката ЕУ. Њене закључке су потврдиле 3 фокус групе које 
окупљају више од 40 заинтересованих страна, међу којима су 
информални неговатељи, здравствени радници и представници 
локалних заједница.

Студија је идентификовала потребу за прилагођеном обуком, 
препреке (недостатак времена, обезбеђивање замене за негу 
током обуке), већу потребу за комбинованим учењем (лицем 
у лице и онлајн) и најрелевантнија питања (информације о 
Алцхајмеровој болести, управљање стресом, самопомоћ, 
комуникација и дневне активности).

На основу ових резултата, осмишљен је програм обуке на 
4 језика (енглеском, француском, шпанском и немачком), 
тестиран на око 60 учесника. Предложена је кратка (око 20 сати), 
комбинована обука заснована на микро учењу, која укључује:
• Комплет за обуку: водич за кориснике и за обуке лицем у лице,
• Онлајн средства: садржај електронског учења, квизови и 
информативни листови.

Према евалуацији, 90% информалних неговатеља је било 
задовољно, док је 84% њих сматрало да је обука оперативна, јер 
им помаже да буду свесни неговатељских и меких вештина које 
су развили (планирање неге, налажење средстава, комуникација 
и управљање стресом, итд.).

Паралелно са тим, обављена је студија о изводљивости која је 
истраживала перспективе даљег развоја обуке и сертификације, 
на основу разговора са шест националних и два међународна 
стручњака за сертификацију, као и анализе 25 примера добре 
праксе и пројеката на националном нивоу и на нивоу ЕУ, као и 8 
иницијатива и 10 пројеката ЕУ.

Закључци су истакли важност употребе постојећих алата 
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и механизама (доступних професионалних сертификата и 
доступних процеса валидације искуства у сектору неге), као и 
обезбеђивање отвореног, бесплатног онлајн приступа програму 
обуке који гарантује дугорочни ефекат.

Ове закључке су потврдиле и 3 фокус групе које су окупиле 
више од 60 заинтересованих страна и стручњака (информални 
неговатељи, професионални неговатељи и практичари у 
здравству, политички представници, доносиоци одлука, 
стручњаци за валидацију, стручњаци у области стручног 
образовања и обука и пружаоци информација старијим особама, 
као и јавне службе за запошљавање, агенције за запошљавање 
и предузећа) који сматрају да је обука TRACK олакшавајуће 
средство за оснаживање, професионално позиционирање и 
запошљавање информалних неговатеља.

Сви ови резултати омогућили су да се направи нацрт плана 
за признавање и сертификацију вештина информалних 
неговатеља, који је потврђен током завршне конференције 
пројекта у Бриселу. Овај догађај је окупио око 80 учесника, 
заинтересованих страна и стручњака из области информалне 
неге и обуке, као и представника Европског парламента и 
Европске комисије, који су омогућили да се постигне боље 
ширење информација и одрживост.
 
У закључку, овај пројекат је потврдио да постоји акутна потреба за 
приступачном и адекватном обуком информалних неговатеља, 
да су могућности које нуди ИКТ неразвијене, и да су потенцијали 
које нуде такве прилике за обуку у смислу признавања, 
валидације и развоја способности високо вредноване на 
тржишту рада. Међутим, мноштво препрека спречава већину 
неговатеља да прате овај пут, пре свега због недостатка 
доступних и релевантних прилика за обуку прилагођених 
њиховим потребама, као и тешкоћа везаних за валидацију и 
признавање вештина на националном нивоу.
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Осим тога, једна значајна препрека на путу обуке и запошљавања 
информалних неговатеља је једноставно немогућност да се 
допре до неговатеља, чињеница да су често у ситуацији социјалне 
искључености и не признају себе као неговатеље, несвесни 
вештина и компетенција које стичу кроз активности неге.

Актуелни Ерасмус+ пројекат Care4Dem (линк је спољашњи) 
тренутно истражује потенцијале онлајн група за подршку 
информалним неговатељима. Према првим налазима, узајамна 
подршка - посебно када је укључена у низ сервиса за подршку 
- веома је цењена међу информалним неговатељима, и 
препоручују је здравствени практичари, стручњаци за стручно 
усавршавање, као и академско истраживање. Он може помоћи 
информалним неговатељима да прекину своју изолацију, 
препознају себе као неговатеље и развију дигиталну писменост. 
У ствари, он може отворити врата ка другим приликама, између 
осталих, ка целоживотној обуци и обновљеним приликама за 
запошљавање.

Да бисте преузели материјале за обуку и информације TRACK-а, 
молимо вас да посетите веб сајт (линк је спољашњи).

Claire Champeix је референт за политике у „Eurocarers“. 
Има богато искуство на пољу политика, истраживања и 
координације пројеката у области социјалне политике на 
локалном и европском нивоу. Већ више од 13 година ради 
са социјалним НВО-има на европском нивоу и допринела је 
ефикасном лобирању и подизању свести о развоју социјалне 
кохезије. Претходно је била активна у промовисању права и 
учешћа људи који трпе сиромаштво, дискриминацију и социјалну 
искљученост. Већ седам година ради са локалним властима.
 
Gloria Ortiz има диплому из области права и политичких наука и 
мастер из европског права. Од 2007. године ради као координатор 
европских пројеката у различитим програмима као што су 
Еразмус+, INTERREG, LIFE и FP7. Има искуство и као финансијски 

http://eurocarers.org/care4dem/index
http://www.eurocarers.org/track/index
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ревизор пројеката ЕУ и структурних фондова. Говори шпански 
(матерњи језик), енглески, француски, италијански и каталонски 
језик. Тренутно је директор пројеката и партнерстава ЕУ у IPE-
RIA L’Institut, где је била координатор неколико пројеката ЕУ, као 
што су Carenet, Carer+, TRACK или PRODOME, од којих су последња 
два пројекти програма  Еразмус+.

Овај блог је објављен током недеље посебно посвећене 
„Неговању & учењу“.

Кликните овде (линк је спољашњи) да бисте приступили 
додатним ресурсима у вези са учењем о нези, пројектима, 
примерима најбоље праксе и још много тога.

http://bit.ly/2sUZzw5
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