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Наш тематски фокус у августу 
био је спорт у образовању 
одраслих. Током овог 
периода, EPALE национални 

тимови за подршку и заједница 
објавили су бројне инспиративне 
студије случаја, чланке, извештаје и 
друге материјале. 

Погледајте кратки приказ августовске 
теме, који је припремио David Mal-
lows, тематски координатор на EPALE 
платформи.

ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-august-2018-focus-sports-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-august-2018-focus-sports-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-august-2018-focus-sports-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-august-2018-focus-sports-adult-learning
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/epale-summary-june-focus-assessing-adults-skills
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ДЕВЕТ РЕЗУЛТАТА 
ИСТРАЖИВАЊА КОЈИ 

ПОКАЗУЈУ ДА ОБРАЗОВАЊЕ 
НЕ МОЖЕ БЕЗ СПОРТА

Блог чланак је преузет са платформе.
Аутор је Rumen HALACHEV.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/9-research-findings-show-why-
education-needs-sport.

Richard Bailey из Међународног савета за науку о спорту и 
физичко васпитање објашњава зашто је спорт више од пуке 
игре.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/nhalacru
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/9-research-findings-show-why-education-needs-sport
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/9-research-findings-show-why-education-needs-sport
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За многе људе спорт и образовање су два потпуно различита 
појма. По њиховом схватању, један од њих представља 
тривијалну ствар, а други озбиљну. У једном се ради о игри, а 
други се тиче рада. Ова подела, чији се корени налазе у европској 
историји и филозофији, може се јасно препознати у образовању, 
где се спорту (и његовом представнику у образовању - физичком 
васпитању) често придаје ниски статус, оставља мало простора 
у наставном плану и програму и додељује недовољно средстава 
(спољни линк). Многи родитељи сматрају да како деца одрастају 
спорт и други организовани облици физичке активности треба 
да буду све мање и мање заступљени у оквиру образовања, како 
би она могла да се усредсреде на „главну сврху образовања“ 
због које и иду у школу, а то је да добију помоћ да се стручно 
оспособе, стекну више образовање или да раде. 

Ови ставови су с временом почели да се мењају, иако понекад 
разочаравајуће споро. Такозвана „пандемија физичке 
неактивности (спољни линк)“ недвосмислено је утицала на 
мењање погледа према спорту и његовој улози. Са опадањем 
стопе активности почела је да расте стопа разболевања 
од непреносивих болести. За многе најпопуларнији и 
најприхватљивији облик физичке активности, спорт је, као 
најјефтинији лек, скоро па заузео средишње место у мерама 
здравствене политике и праксе. Истовремено је спорт у својим 
различитим облицима добио признање за значајан финансијски 
допринос који ствара. Спорт је велики сектор који се убрзано 
развија у привреди Европе са уделом од око 3% у европског 
БДП и око 3.5% запослености (спољни линк) на нивоу ЕУ. Ова 
се ситуација значајно одразила на образовање одраслих где је 
дошло до великог и све већег развоја специјализованих облика 
спортског ангажовања, од појаве спортских инструктора и 
тренера, преко развоја индустрије спортске опреме, до настанка 
телевизијских станица са искључиво спортским садржајем које 
преносе спортске манифестације. 

Однос спорта и образовања има још један аспект који су 
најновија открића у научним истраживањима тек недавно 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/150en.pdf
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612608988
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673612608988
http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf
http://ec.europa.eu/sport/library/studies/study-contribution-spors-economic-growth-final-rpt.pdf
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у потпуности осветлила. На основу доказа добијених од 
истраживања у образовању, психологији, неурологији и другим 
научним дисциплинама све је јасније да је традиционално 
супротстављање спорта и образовања погрешно, и да заправо 
спорт – без икаквог ометања процеса образовања - може да 
пружи драгоцен допринос у том смислу.

Да бих објаснио ову смелу тврдњу навешћу девет резултата 
из истраживања о дејству спорта и физичке активности који 
показују да физичка активност поред тога што, као што је добро 
познато, има благотворно дејство на здравље и очување тела, 
доноси огромну корист образовању. 

1.   БОЉЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ МОЖДАНИХ НЕУРОНА

Спорт и физичка активност „хране“ мозак, помажу му да 
учинковито ради, расте и функционише. Показало се да 
физичка активност производи дубоке и дуготрајне промене у 
везама између можданих неурона(спољни линк), што директно 
унапређује интелектуални рад.

2. БОЉЕ ПАМЋЕЊЕ

Спорт и физичка активност могу да побољшају учење и 
памћење(спољни линк). Ученици са добрим памћењем и 
способношћу брзог учења у значајној су предности која ће 
утицати на готово сваки аспект искуства које стекну током 
образовања одраслих као и после. 

3. БОЉА КОНЦЕНТРАЦИЈА И УСРЕДСРЕЂЕНОСТ

Чак и кратко бављење спортом и физичком активношћу 
од неколико минута може да побољша концентрацију и 
пажњу(спољни линк), што директно утиче на то како људи уче и 
памте информације. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661307001581
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364661307001581
http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/48/6/793.short
http://gerontologist.oxfordjournals.org/content/48/6/793.short
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899312004003
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899312004003
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4. ПОМОЋ У НУМЕРИЧКИМ И ЈЕЗИЧКИМ ОПЕРАЦИЈАМА 

Повећањем физичке активности младих ученика нарочито се 
побољшавају њихове нумеричке и језичке операције (спољни 
линк). 

5. ПОБОЉШАЊЕ ДУШЕВНОГ СТАЊА

Редовним вежбањем могу се ублажити депресија и анксиозност 
(спољни линк), који нарочито могу представљати разлог за 
забринутост у процесу образовања одраслих (спољни линк). 

6. ПОДСТИЦАЊЕ УКЉУЧЕНОСТИ 

Институционални спорт и друге физичке активности су 
нарочито драгоцене за стварање осећаја припадности и 
посвећености (спољни линк), и могу да помогну потенцијално 
маргинализованим ученицима да се осете укљученима и 
прихваћенима (спољни линк).   

7. ВЕЋИ АКАДЕМСКИ УСПЕХ

Физички активни људи имају боље академске резултате (спољни 
линк) од неактивних колега, а највише користи од физичке 
активности имају они који су најактивнији. 

8. БОЉА МОТИВАЦИЈА

Физички активни ученици су склонији стицању већег броја 
квалификација, наставку студирања, имају веће шансе да задрже 
добар посао, чак и да их брже унапређују на послу (спољни линк).   

9. БОЉА СПОСОБНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА

Послодавци физички активне појединце посматрају као здравије, 
ефикасније и поузданије. Из тога произилази да активни људи 
имају бољу способност запошљавања (спољни линк).

http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1107683
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1107683
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09638237.2011.648344#.Vell1Z2qqko
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/09638237.2011.648344#.Vell1Z2qqko
http://www.mentalhealth.org.uk/publications/learning-for-life/
http://www.mentalhealth.org.uk/publications/learning-for-life/
http://psycnet.apa.org/journals/dev/42/4/698/
http://psycnet.apa.org/journals/dev/42/4/698/
https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=StWTAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Positive+Youth+Development+Through+Sport&ots=9clckoGGYw&sig=-Wc-PjzjWMHWNBqsx-FK_CcKry4#v=onepage&q=Positive%20Youth%20Development%20Through%20Sport&f=false
https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=StWTAgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Positive+Youth+Development+Through+Sport&ots=9clckoGGYw&sig=-Wc-PjzjWMHWNBqsx-FK_CcKry4#v=onepage&q=Positive%20Youth%20Development%20Through%20Sport&f=false
http://www.ijbnpa.org/content/5/1/10/
http://www.ijbnpa.org/content/5/1/10/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927537110001272
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053535711000990
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053535711000990
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Наравно да не мора свако бављење спортом бити позитивно, 
јер неправилна спортска настава или тренирање могу понекад 
да буду гори од небављења спортом уопште. Зато је за ученике 
корисно да издвоје одређено време да пронађу врсту спорта 
или активности која је за њих најбоља и највише одговара 
захтевима њиховог живота. Само оне активности које се одвијају 
на одговарајући начин у позитивном и подстицајном окружењу 
могу да донесу надахнуће.

Можда је зато дошао тренутак да образовне установе и њихови 
полазници још једном размисле о предубеђењима која гаје 
о улози спорта и физичке активности. Потпуно супротно од 
схватања да спорт представља тривијалност која доноси забаву 
или разбибригу од главне сврхе образовања, докази показују да 
спорт и физичка активности могу да дају драгоцен и јединствен 
допринос.

Richard Bailey је некада радио као наставник у основној и средњој 
школи, инструктор наставника, тренер и инструктор тренера. 
Осим што пише за Међународни савет за науку о спорту и 
физичко васпитање као стални члан његовог извршног органа, 
аутор је и блогер. Радио је за Унеско као стручни саветник за 
физичко васпитање, Светску здравствену организацију, Европску 
унију, и многе сличне институције. Био је консултант сарадник 
на две иницијативе у организацији спортске компаније Најки, и 
то: „Створен да би се кретао“ и „Активна деца постижу боље 
резултате“. Руководио је бројним научним анализама.
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Блог чланак је преузет са платформе. 
Аутор је: Rumen HALACHEV.
Линк ка оригиналном чланку:
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/case-study-volunteering-physi-
cal-activity-and-sport 

Donna Charlton-O’Malley из Скупштине града Бирмингема дели 
са EPALE заједницом како је са колегама успела да укључи 
старије ученике из Велике Британије и Шведске у организацију 
манифестација на којима се учесници баве физичким 
активностима.

СТУДИЈА СЛУЧАЈА: 
ВОЛОНТЕРСКИ РАД НА 
ОРГАНИЗОВАЊУ ФИЗИЧКИХ 
АКТИВНОСТИ И СПОРТСКИХ 
МАНИФЕСТАЦИЈА

https://ec.europa.eu/epale/en/users/nhalacru
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/case-study-volunteering-physical-activity-and-sport
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/case-study-volunteering-physical-activity-and-sport
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Радим за Скупштину града Бирмингема – орган локалне 
самоуправе надлежан за администрацију на градском подручју 
Града Бирмингема у Енглеској. Спорт и спортске манифестације 
се у Бирмингему организују под окриљем Градске скупштине са 
првенственим циљем да се подстиче здравље наших грађана 
уклањањем препрека за бављење физичком активношћу. Циљ 
нам је да изградимо веома квалитетне капацитете у којима 
ће се одржавати државне и међународне манифестације и на 
учинковит начин регулисати организација слободних активности.  
Број припадника старије популације у Великој Британији је у 
значајном порасту. Они дају немерљив допринос друштву јер 
се бесплатно старају о другима, активни су чланови грађанских 
организација и баве се другим облицима волонтерског рада. 
Бирмингем препознаје њихов значај као и потребу да се цени  
допринос старијих цени, негује и помаже.

Добили смо драгоцене материјале на програму Грунтвиг 
(Grundtvig) што нам је омогућило да поделимо стечено искуство 
са Шведском. 

Нажалост, средства којима располаже локална самоуправа су 
ограничена, а услуге које пружа наша Служба за спорт и спортске 
манифестације нису обавеза регулисана законом, што значи да се 
финансијска средства за овај програм не обезбеђују из интерних 
извора. На срећу, добили смо драгоцена средства из програма 
Грунтвиг да бисмо могли да поделимо стечено искуство са 
Шведском и створимо услове за одржавање манифестација у 
Европи које су окупиле неке од европских земаља-учесница у 
нашем програму спортских манифестација.

Хтели смо да оснујемо групу волонтера да нам помогне да 
организујемо шампионат UCI BMX Championship у 2012(спољни 
линк). Желели смо да омогућимо волонтерима да стекну ново 
искуство и добију могућности да виде како се организује и 
реализује спортска манифестација и тиме им помогнемо да у 
будућности лакше учествују у њиховој организацији. 

https://www.britishcycling.org.uk/bmx/article/bmx20120224-bmx-2012-UCI-BMX-World-Championships-0
https://www.britishcycling.org.uk/bmx/article/bmx20120224-bmx-2012-UCI-BMX-World-Championships-0
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Огласили смо нашу потребу за волонтерима из постојеће групе 
наших волонтера који организују спортске догађаје и замолили 
их да доставе писмо о заинтересованости уколико желе да 
учествују у пројекту. Са онима који су по нашем мишљењу 
одговарали нашим потребама одржали смо неформални 
разговор у којем су обе стране могле да расправљају о условима 
ангажовања на програму. Након тога су сви успешни кандидати у 
потпуности упознати са програмом и то: добили су информације 
о организацији, где ће бити смештени, које су им улоге и послови 
и ко ће надзирати њихов рад. Сви учесници су добили подршку и 
на неформалним састанцима као и кроз колаборативну подршку 
на терену. 

Волонтери из Шведске су постали део тима волонтера из 
Бирмингема који ће пружати подршку неопходну за одржавање 
спортских активности на Шампионату. Између осталог, у послове 
којима су се бавили спадали су и послови редара и разводника, 
административне подршке, логистичке подршке и службе за 
пружање помоћи корисницима. Послове су обављали на месту 
одржавања спортске манифестације – Државне затворене арене 
у Бирмингему. Волонтери су сарађивали са организаторима 
манифестације (који су били део међународног тима) као и са 
месним организаторима и волонтерима. 

Волонтери су добили прилику и да се окушају у низу активности 
који нису имали везе са одржавањем манифестације. Ишли су у 
разгледање града и учествовали су у културним активностима 
(које су имале везе са одржавањем Олимпијаде у 2012. години), 
као и  у добровољним активностима које су се организовале уз 
помоћ њихових колега волонтера из Бирмингема. Тако су могли 
да из свих углова сагледају све активности предвиђене њиховим 
програмом. 

Учесници су истински уживали у свом ангажовању на овом 
пројекту и у организацији спортских догађаја. Осим што су 
стекли практично знање о свим вештинама, највише им се 
допало то што су могли да развију личне односно „меке“ 
вештине као, на пример, да унапреде знање језика, способности 
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рада са комуникационо-информационом технологијама, стекну 
више самопоуздања и знања о Шведској и њеној култури. На 
волонтере из Велике Британије је нарочит утисак оставио топао 
пријем који су доживели у Шведској. И шведски волонтери су 
били веома радосни што су дошли у посету својим колегама 
у Великој Британији: лично их је поздравио градоначелник 
Бирмингема и обишли су неколико општинских институција и 
присуствовали фудбалској утакмици. Старији волонтери су доста 
научили о сличностима и разликама у организовању спортских 
манифестација које се приређују на спортским догађајима 
високог нивоа у Великој Британији и Шведској. 

Не треба занемарити ни личне односе које су учесници пројекта 
изградили. 

Што се тиче сарадње са међународним партнерима, заиста смо 
видели које предности доноси успешна сарадња са колегама у 
Европи, што има утицаја на нашу радну праксу у будућности.  
Исход који не треба занемарити јесу лични односи који су 
учесници успоставили и чињеница да су се окупљали да би 
учествовали у разним активностима које нису имале везе са 
главном манифестацијом, као на пример када су играли голф, и 
да су сви остали у контакту преко друштвених медија.  

Мислим да је то што су и једни и други волонтери почели да раде 
као незнанци а затим постали добри пријатељи, успомена са овог 
пројекта коју треба чувати. Сви су стекли веће самопоуздање, 
знање и вештине. Волонтери из Велике Британије стекли 
су трајне успомене на заједничку вожњу колима и сусрет 
са певачем групе Аба, Бени Андерсоном, као на одлазак на 
утакмицу бендија у Гетеборг. Били су задовољни пријатељским 
односом и предусретљивошћу мештана у Шведској. Прилазили 
би им незнанци јер су их препознали са фотографија из локалних 
новина и пожелели би им добродошлицу у Шведској. 

Желимо да се захвалимо Шведској што нам је пружила подршку 
за реализацију пројекта и омогућила да буде успешан. 
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СУБВЕРЗИВНО ОБРАЗОВНО 
СРЕДСТВО

Блог чланак је преузет са платформе. 
Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку: 
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/sport-key-subversive-learning-tool.

Andrew McCoshan, тематски координатор EPALE платформе, 
бави се анализом пројеката који се су-финансирају средствима 
из програма Еразмус+ и открива нам каква је улога спорта као 
средства за образовање одраслих.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/andrew-mccoshan
https://ec.europa.eu/epale/en/blog/sport-key-subversive-learning-tool
https://ec.europa.eu/epale/en/users/andrew-mccoshan
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„Спорт има једноставно огромну моћ. Спорт може да преобрази 
животе људи на много начина. Може да им побољша здравље, 
изгради тимски дух и наведе да се најнезадовољнији млади људи 
ангажују у подухвату који изискује дисциплину. Спорт може 
да уједини заједнице. Колективни спорт као што је фудбал је 
„универзални језик“, који разумеју све културе и у којем је лако 
схватити дисциплину, правила и норме. Спорт има моћ да 
надахне и тимове и појединце и да ствара осећај достигнућа који 
се гради из недеље у недељу и из године у годину.”

На овај начин пројект Бављење спортом у циљу промене (спољни 
линк) који се реализује у оквиру програма Еразмус+ на концизан 
начин представља добробити спорта. Како се оне могу ставити 
у функцију образовања? Пројекти који се реализују у оквиру 
програма Еразмус+ доносе одговоре на три кључна питања. 

СПОРТ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА ВЕШТИНА

Пројекат у првом реду врло добро приказује како се уз помоћ 
спорта може развити читав спектар вештина: 

• Здрав начин живљења је компетенција чије се стицање 
наглашава у многим пројектима, као што је на пример 
пројекат Целоживотно пливање, и то не само због постојеће 
забринутости што облици савременог начина живљења 
не подстичу физичку активност, чије одсуство доводи до 
здравствених проблема као што су гојазност и срчане 
болести.

• На пројектима се наглашава и потреба за усвајањем оних 
друштвених и грађанских вредности и ставова који се могу 
подстицати уз помоћ спорта, као што је узајамно разумевање 
између заједница, пружање прилике групама које се 
можда суочавају са дискриминацијом или не могу лако да 
остваре могућност бављења спортом, као што су особе са 
инвалидитетом. На пројекту Ланчана реакција наглашава 
се концепт „фер плеја”; а на пројекту Фер плеј – животно 
правило употребљава се израз „улични фудбал у функцији 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/9d908345-149d-4aff-8c26-06d83fbcecf8/Sport for Change_Outcomes%2C Results and Productspdf.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/9d908345-149d-4aff-8c26-06d83fbcecf8/Sport for Change_Outcomes%2C Results and Productspdf.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/556942-EPP-1-2014-1-IT-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-2-HU01-KA105-036135
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-DE04-KA105-015008
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-DE04-KA105-015008
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развоја толеранције” и развијају се вештине неопходне да 
се спречи избијање сукоба. На пројекту Она трчи спорт је 
средство за оснаживање девојчица.

• Многе такозване „меке” вештине и компетенције могу 
се стећи уз помоћ спорта, као што су способност тимског 
рада, решавања проблема, развој самопоуздања и 
самопоштовања. Спорт може да натера људе да изађу из 
своје зоне комфора, као што је то случај са пројектом Спорт 
за све, на којем се отвара сигуран простор где одрасли могу 
да превазиђу своје страхове од бављења активностима 
којима се нису бавили још од школских дана.

• Могу се стећи и стручне квалификације. На пројекту 
Могућности у вези мобилности које поспешују улагања 
у Ланкашир у циљу подстицања ученика на стручном 
образовању и оспособљавању да унапреде способност 
запошљавања и вештине велики се нагласак се ставља на 
вештине које увећавају способност запошљавања, док 
се на пројекту Програм колеџа фондације Фудбалског 
клуба Ливерпул – Унапређење, свршетак и могућности 
напредовања може више сазнати о могућностима за 
унапређење каријере.

СПОРТ КАО СУБВЕРЗИВНО ОБРАЗОВНО СРЕДСТВО 

Спорт има моћ да припреми за стицање знања људе који се у 
супротном не би уопште образовали. Видимо да у том смислу 
спорт има позитивну субверзивну снагу да наведе људе да стекну 
нове вештине а да тога нису ни свесни. Ова особина спорта добро 
се препознаје у пројектима програма Еразмус+ који су намењени 
младима из породица у неповољном положају, чије искуство из 
школе не мора увек бити позитивно, и старијима који можда 
годинама нису били укључени у формално образовање, као и 
одраслима који се нису бавили неком привредном делатношћу. 
Међу осталим групама којима су пројекти намењени су и 
породице и инвалиди као и лица која се о њима старају. На 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/603062-EPP-2-2018-1-BE-SPO-SNCESE
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/567145-EPP-1-2015-2-BG-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/567145-EPP-1-2015-2-BG-SPO-SCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-UK01-KA102-000505
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-UK01-KA102-000505
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-UK01-KA102-000505
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-UK01-KA102-000505
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-UK01-KA102-012964
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-UK01-KA102-012964
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-UK01-KA102-012964
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пројекту Медији који стварају повољно окружење се констатује 
да многи инвалиди не знају које им се могућности пружају и да 
„иако инвалидитет може да отежа живот, не значи да је нешто 
немогуће […] инвалиди могу да се укључе, постижу успехе и 
уживају у осећању које долази са успехом“.

Пројекти су такође намењени младим радницима, тренерима, 
волонтерима и другима који се баве спортом. Као што је с 
правом речено на пројекту Спорт у циљу промене (спољни линк): 
„Волонтирање је […] одличан начин да се одрасли укључе и 
врате формалном и неформалном образовању. Волонтери се 
кроз волонтерски рад стручно оспособљавају и отвара им се 
пут до уласка на тржиште рада. Спорт и волонтирање у спорту 
су признато и важно средство за ангажовање категорија 
становништва које су се оградиле од редовног формалног 
образовања.“

СПОРТ КАО НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ БЕЗ ПРЕМЦА

Читавом спектру организација спорт омогућава укључивање у 
планирање наставе и њено извођење, међу којима су не само 
установе за образовање одраслих већ и невладине организације 
и организације цивилног друштва, спортски клубови и више 
образовне установе. Делом је у томе предност спорта: он ствара 
повољно окружење за сарадњу организација које поседују 
широк спектар стручног знања и вештина.

Имајући у виду позитивну субверзивну улогу спорта, уобичајено 
је да се на пројектима о спорту из програма Еразмус+ примењују 
формалне методе образовања, међу којима су најчешће:

• Учење кроз рад
• Кооперативно учење
• Дискусије по групама
• Презентације 
• Игре упознавања
• Игре

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-2-UK01-KA105-013944
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/9d908345-149d-4aff-8c26-06d83fbcecf8/Sport for Change_Outcomes%2C Results and Productspdf.pdf
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Као и активности које омогућавају учесницима да размисле о 
томе шта се догађа током неке спортске активности, као што је 
неприхватљиво понашање. 

Пројекти о спорту наглашавају психичку и физичку димензију 
учења. На пројекту MEMTRAIN физичка и умна активност су 
увезане тако да подстичу здраво старење и развој памћења 
старијих људи.  На пројекту Подстицање ангажовања у спортским 
активностима традиционални карате је начин да се особе старије 
од 55 година баве физичком активношћу, при чему се наглашавају 
добробити које она доноси као што су стрпљење, равнотежа, 
координација, снага, покретљивост и самопоштовање. 

Спорт као образовно средство нуди многе могућности. 
Омогућава људима стицање вештине применом неформалних 
метода и у неформалним окружењима и подстиче на образовање 
многе који никада не бих ни помислили да искористе прилику за 
формално образовање. Какво је ваше искуство?

Andrew McCoshan се већ више од 30 година бави образовањем. 
Преко 15 година ради студије и евалуацију за ЕУ, а пре тога је 
радио као консултант у Великој Британији. Сада је самостални 
истраживач и консултант, и виши научни сарадник Центра за 
образовање категорија у неповољном положају Универзитета у 
Даблину, Ирска.

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-CZ01-KA204-023823
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590699-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SSCP
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/590699-EPP-1-2017-1-HR-SPO-SSCP
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РАЗЛИЧИТИ КОНТЕКСТИ ЗА 
УЧЕЊЕ: ТРКАЧКИ КЛУБОВИ

Приредио: EPALE национални тим за подршку

Једна од области учења је и моторичко учење: учење тела и 
учење телом, а овакав вид учења често повезујемо са спортским 
клубовима. У последње време можемо да приметимо пораст 
тркачких клубова као једног новог контекста окупљања и учења. 
У овом тексту разматрали смо различите перспективе односа 
образовања одраслих и спорта у оквиру тркачких клубова са 
андрагогом Алексом Јовановићем.

Поред тога што сте завршили основне студије андрагогије и 
наставили да се бавите том облашћу и кроз докторске студије, 
активно водите и један тркачки клуб. Шта би, укратко речено, 
биле одлике тркачких клубова?

У свету постоји велики број клубова који су добровољни, често 
и спонзорисани од стране неког бренда, као и клубови у којим 
се плаћа нека месечна чланарина, слично као и у било којој 
теретани.  Добровољност подразумева да они који долазе да 
трче са нама не плаћају никакву чланарину, али доприносе клубу 
на различите начине, нпр. добрим расположењем. Окупљамо се 
у неко одређено време на одређеном месту да трчимо и имамо 
састанак пре и после окупљања. Припремамо се заједно за неку 
одређену трку, свако у складу са својим циљевима. С обзиром да 
нема чланарина и наш однос је другачији јер ми ово радимо као 
врсту хобија и за то дајемо најбољи део себе.  

Шта издваја трчање у односу на неке друге спортске активности 
када је у питању моторичко учење?

Трчање је једноставан начин да се буде активан у слободно 
време. Потребно ти је само да обујеш патике и изађеш на улицу 
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и онда трчиш лево, па до наредног семафора, па када се умориш 
једноставно се вратиш кући. За многе друге спортове ти треба 
много више средстава да се организујеш: нађеш друштво, 
опрему, време, простор. Ја сам се бавио кошарком и почео сам 
да трчим након повреде руке када нисам могао да се бавим 
другим активностима. Осећај који сам имао када сам завршио 
први маратон је незаменљив: прођеш кроз циљ и схватиш да си 
урадио нешто.  Трчање је једноставна активност и не захтева, 
попут нпр. кошарке, да брзо размишљаш и оствариш неким 
својим потезом надмоћ, што даје могућност да се доста научи о 
сопственом телу. Можеш да се научиш који је бол упозорење, а 
који може да се занемари, научиш шта ти прија да поједеш, а шта 
не. Истовремено трчање је активност у којој може релативно 
брзо да се напредује. Већина нам на почетку каже да нису 
сигурни да ли ће моћи да трче и онда им након неког времена 
релација од 7-8км постане лагани тренинг.

Поред моторичког учења, шта још препознајете као важне 
области учења у вашем клубу, које се дешавају можда и 
несвесно?

Belgrade urban running team смо основали нас четворица као 
добровољан тркачки клуб пре четири године. Заправо нам је 
трчање повод за окупљање, изговор да се оде негде где нам 
не би био први избор када планирамо путовање, а идемо тамо 
јер је тамо трка. Прикључили смо се Bridge the gap глобалној 
иницијативи која на светском нивоу има за циљ да споји неспојиво 
– од спајања аматерског спорта са професионалним, до тога да 
споји ноћне изласке и спорт. Овакве иницијативе су простор 
за учење о другим културама јер се тимови окупљени око ове 
иницијативе друже у билом ком граду у коме се организује нека 
трка.

Када се осврнете на претходне четири године, шта примећујете 
да су важни резултати оваквих сарадњи и како то утиче на 
чланове клуба? 

https://www.facebook.com/belgradeurbanrunningteam/
http://www.ssidelinecity.com/bridge-the-gap/
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Нас четворица смо различити, долазимо из различитих 
окружења и самим тим смо и привукли различите људе у 
клуб. Ми смо се овде окупили око заједничких интересовања 
и активности, а онда смо наставили и слично окупљање са 
клубовима из других држава. Када одемо на трку, поред тога 
што се дружимо пре и после трке, често неко борави код некога 
у кући. Онда на пример, видимо да су и други гостољубиви, 
да ти оставе пун фрижидер хране и шетају са тобом по граду. 
Приметно је да почиње да се спонтано, само кроз контакт, 
развија схватање да људи нису ентитет, да није битно одакле су, 
него шта раде и какве имају особине. У вези са тим бих посебно 
истекао сарадњу коју имамо са Загреб Runners. Са њима смо 
након годину дана постојања основали иницијативу 442 јер смо 
хтели смо да покажемо да можемо да остварујемо сарадњу, не 
зато што смо југоносталгични, већ зато што нас спајају слична 
интересовања. Трчали смо заједно штафетно Београд-Загреб. 
Посебно у овој сарадњи видимо како се мењају ставови и често 
неко прокоментарише како је променио став тј. изгубио део 
негативних предрасуда.

Некада као практичари у области образовања одраслих имамо 
идеју да је важно да директно утичемо на некога да развије 
своје потенцијале кроз обуку, а са друге стране примери попут 
ангажовања у неким новим заједницама и активностима, као 
што су тркачки клубови, могу да буду начини да неко развије 
своје потенцијале. Да ли сте приметили неке такве промене код 
ваших чланова?

Мени је важно да раздвојим себе у различитим улогама, андрагог, 
тренер и слично, па се само повремено осврнем на трчање из 
угла андрагога. Прво што приметим јесте трансформативно 
учење. Видим људе који су прошли кроз трансформацију и 
тумаче искуства на другачији начин, видим оне који су у фази 
критике претходне перспективе и оне који су у фази формирања 
нове перспективе. Често наводим као пример једног дечка који 
је дошао из мањег места у Београд, није путовао, није ни имао 
пасош. Радио је неки мануелни посао, није био заинтересован да 

https://video.vice.com/rs/video/442-km/58a1b17d0c1e941c1638fad1
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настави образовање. Почео је да трчи са нама и мало по мало је 
почео прво да се труди око себе, онда је почео да путује са нама. 
Сада је на истом послу али има идеју како би напредовао, почео 
је да студира.  

Шта издвајате као важно искуство, да ли је знање из андрагогије 
присутно у улози тренера?

Уважавање нечијег претходног искуства је нешто од чега се увек 
полази у андрагогији, а што би тренери могли да више уврсте 
у свој рад. Осврт на претходно искуство даје информације како 
да објасним неком како да уради нешто, која метафора за ту 
особу има смисла. Такође, важно је да се прихвати и поштује 
мишљење особе са којом се ради: слушати шта неко каже, да ли 
може, не може, имати поверења у разлоге које су представљени, 
са идејом да је мотивација искрена. Неко нешто не може, није 
да лаже. Наравно, додатно се неко мотивише, али ако неће, 
онда се прихвати то “нећу”. Важно је, такође, имати у виду да 
се бавимо рекреативним спортом, што значи да је важно да је 
то забавна активност, да мотиви могу да се мењају и да буду 
различити: некада је то само дружење, а некада се неко спрема 
да превазиђе себе. 
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