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рањивих група



ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

Током последње деценије, социјална искљученост и пасивизираност одраслих били су једна од 
најзначајнијих брига са којима су се суочавале земље ЕУ. Све је већи број људи који пате од различитих 
последица нестабилних социјалних, економских и политичких ситуација које утичу на Европу и њене 
суседне земље. Неке категорије одраслих су посебно изложене ризику да могу бити искључене и 
маргинализоване, као на пример они са здравственим проблемима или потешкоћама у учењу, 
особе које рано напуштају школовање, припадници националних мањина, бескућници, избеглице 
и мигранти.

Ми у EPALE верујемо да европски системи образовања одраслих имају потенцијал да задовоље 
специфичне образовне потребе ових одраслих и промене животе људи на боље. Због тога, тематски 
фокус EPALE платформе у августу и септембру био је на улози коју образовање одраслих има у 
социјалној инклузији рањивих група. Током овог периода, EPALE заједница и национални тимови 
објавили су бројне студије случаја, чланке, извештаје и друге ресурсе на ову тему. Посетите наше 
тематске странице Социјална инклузија и Баријере у учењу како бисте их пронашли (садржај се 
разликује зависно од изабраног језика).
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ПОКУШАВАТЕ ДА РЕШИТЕ ПРОБЛЕМ РАНОГ НАПУШТАЊА 
ШКОЛОВАЊА И ОБУКЕ? ПОТРЕБАН ВАМ ЈЕ НОВИ СИСТЕМ
АЛАТА CEDEFOP-А! 

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tackling-early-leaving-education-
and-training-you-need-cedefops-new-toolkit.

EPALE тематски координатор, Ендру Мeкошан 
(Andrew McCoshan), интервјуисао је Ирен 
Сифидо (Irene Psifidou), експерта у Европском 
центру за развој стручног оспособљавања 
(Cedefop), о њиховом недавно унапређеном и 
побољшаном систему алата који могу помоћи 
заинтересованим субјектима да спрече рано 
напуштање школовања и обуке.

Рано напуштање школовања и обуке један је 
од кључних проблема у Европи. Упркос томе 
што је смањен број младих који напуштају 
школовање пре стицања, у најбољем случају, 
нижег степена средњошколског образовања, 
рано напуштање и даље погађа једну од десет 
младих пунолетних особа – док је у неким 
местима овај број знатно већи. Oсобе које 
су рано напустиле школовање изложене су 
већем ризику од социјалне искључености.

Cedefop-ово Одељење за учење и 
запошљивост наставља рад ове организације 
у иницијативама које се боре против раног 
напуштања школовања и обука, и које 
се баве интеграцијом система стручног 
образовања и усавршавања (VET) и тржишта 

рада. Ово одељење учествовало је у бројним 
активностима од 2010. године како би 
подржало Европску комисију и државе чланице 
ЕУ у остваривању стратешког циља ЕУ да до 
2020. године снизи стопе раног напуштања 
школовања испод 10%.

Током 2013. године, окупили смо тим стручњака 
и наручили трогодишње истраживање како 
бисмо се позабавили обимом и разлозима 
због којих долази до раног напуштања стручног 
образовања и усавршавања и како се ово 
може спречити. Како бисмо стручњацима 
и креаторима политика пружили практичну 
помоћ, објавили смо систем алата за 
спречавање раног напуштања стручног 
образовања и усавршавања у мају 2017. 
године. Систем алата је дизајниран да:

• помогне младим људима који су изложени 
ризику од раног напуштања да наставе 
да се школују и обучавају и стекну 
квалификације;

• помогне особама које су рано напустиле 
школовање да се реинтегришу у систем 
образовања, обуке и тржишта рада. 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tackling-early-leaving-education-and-training-you-need-cedefops-new-toolkit
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tackling-early-leaving-education-and-training-you-need-cedefops-new-toolkit
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Early_leavers_from_education_and_training
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5557
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving
https://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving
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ЗАШТО ЈЕ ПОТРЕБАН ПОБОЉШАНИ СИСТЕМ АЛАТА?

Од када смо први пут објавили систем алата, додатно смо побољшали његову употребљивост 
и обогатили његове ресурсе додатним подацима, интервенцијама, примерима добре праксе, 
саветима и алатима као подршку креирању политика за борбу против раног напуштања 
школовања, њихово спровођење и процену. Ова нова, побољшана верзија објављена је у мају 
2019. године на нашем форуму о политикама у Бриселу који смо организовали заједно са 
Платформом за целоживотно учење за време румунског председавања.

KOМЕ ЈЕ ОВАЈ СИСТЕМ АЛАТА НАМЕЊЕН?

Циљ овог система алата је да помогне стручњацима који се баве стручним образовањем и 
усавршавањем и креаторима политика да се боре против раног напуштања школовања у свакој 
фази, од идентификовања ученика којима прети ризик од напуштања и надзора особа које су рано 
напустиле школовање, преко развоја и спровођења мера за њихову подршку, све до евалуације 
мера које ће помоћи при спровођењу.

(Идентификовање и надзор особа које су рано напустиле школовање и особа којима прети ризик 
да рано напусте школовање. Интервенције како би људи наставили да се школују или се вратили 
школовању. Процене мера на нивоу држава, региона и институција)

Људи за које ће овај систем алата бити од помоћи раде у министарствима, школама за стручно 
оспособљавање и усавршавање, компанијама, центрима за оријентацију, службама јавног 
запошљавања, социјалним службама или омладинским организацијама.

КАКО СЕ ОВАЈ СИСТЕМ АЛАТА МОЖЕ КОРИСТИТИ?

Овај систем алата нуди податке из свих европских земаља који се могу користити да:

• подстакну размишљање и дијалог међу креаторима политика и стручњацима о тренутним 
стратегијама за спречавање раног напуштања стручног образовања и усавршавања;

• подрже процесе доношења одлука кроз развој акционих планова инспирисаних упутствима, 
саветима и примерима добре праксе које овај систем алата пружа.

ПОКУШАВАТЕ ДА РЕШИТЕ ПРОБЛЕМ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА 

И ОБУКЕ? ПОТРЕБАН ВАМ ЈЕ НОВИ СИСТЕМ АЛАТА CEDEFOP-А! 

https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/policy-forum-what-role-community-lifelong-learning-centres/conference-documents
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На свом веб сајту, Cedefop предлаже низ 
активности у којима се овај систем алата може 
користити.

„Постоји широк спектар докумената које свако 
може да преузме и користи како жели током 
радионица, обука и других догађаја.”

ШТА ВИ СМАТРАТЕ ИНОВАТИВНИМ У ВЕЗИ ОВОГ 
СИСТЕМА АЛАТА?

Овај алат има велики број иновативних аспеката. 
То што је веома интерактиван је један од њих. 
Корисници могу да унесу своје примере добре 
праксе или алате; могу да предлажу чланке на 
блогу; могу да претраже преко 200 примера 
најбоље праксе, публикације, алате, статистике и 
брза решења користећи неколико параметара 
претраживања како би добили резултате који 
одговарају њиховим потребама; могу да користе 
интерактивне алате као што су aлати који подстичу 
размишљање креатора политика ради постизања 
тренутних резултата; могу да преузму и попуне 
евалуационе планове и смернице како би се 
пратила и проценила њихова пракса. Такође могу 
да се пријаве да постану чланови Cedefop-ове 
онлајн заједнице пракси, такозвани амбасадори 
за спречавање раног напуштања школовања.

ЧИМЕ СЕ ОВА ОНЛАЈН ЗАЈЕДНИЦА БАВИ?

Више од 60 амбасадора из 18 земаља активно 
доприноси онлајн дискусијама достављајући нове 
примере најбољих пракси, пружајући повратне 
информације о корисности система алата и 
дајући допринос његовом даљем развоју. Они 
представљају стручну мрежу података за борбу 
против раног напуштања стручног образовања и 
усавршавања. Заједница све више расте како би 
покрила све европске земље и земље кандидате.

ПОСТОЈИ ЛИ СПЕЦИФИЧАН АЛАТ ЗА ПРУЖАОЦЕ 
УСЛУГА?

Да, међу расположивим изворима налази се 
алат који подстиче на размишљање пружаоце 
услуга стручног образовања и усавршавања. 
Алат предлаже конкретне кораке који помажу 
пружаоцима образовних услуга да разумеју 
тренутне обрасце раног напуштања школовања, 
анализирају мере које треба предузети да би се 
то спречило и развију акциони план да побољшају 
институционални приступ. Овај систем предлаже и 
питања за размишљање, алат за процену тренутног 
институционалног приступа за борбу против раног 
напуштања и образац за израду акционог плана 
који се може користити као део индивидуалне или 
групне вежбе. Такође постоји и евалуациони план 
за надгледање и процену конкретних политика и 
мера које користе пружаоци образовних услуга 
који нису стручњаци у области евалуације. Они 
могу да користе овај план при развијању својих 
приступа за надгледање и евалуацију.

КОЛИКО ЈЕ УСПЕШАН ОВАЈ СИСТЕМ АЛАТА И 
ЗАШТО?

Већ постоји на хиљаде корисника овог система 
алата и повратне информације о његовој 
корисности су веома позитивне. Мислим да 
је главни разлог то што корисници могу да се 
поистовете са тим системом, а и због тога што 
је веома лак за коришћење, што је резултат 
партиципативног приступа Cedefop-а, који 
укључује креаторе политика и пружаоце услуга 
стручног образовања и усавршавања широм 
Европе.

КАКО МИСЛИТЕ ДА ЋЕ СЕ ОВАЈ СИСТЕМ АЛАТА 
РАЗВИЈАТИ У БУДУЋНОСТИ?

Наш циљ је да га систематски обогатимо 
практичним алатима релевантним за кориснике 
и да проширимо фокус на остале рањиве групе. 
Планирамо да током 2020. године објавимо сличан 
систем алата за младе људе који нису запослени, 
не образују се нити се оспособљавају (тзв. NEET 
категорија људи) и за нискоквалификоване 
одрасле.

„Наш циљ је да развијемо онлајн ресурсе где се 
све може наћи на једном месту, а који се тичу 
стручног образовања и усавршавања за социјалну 
инклузију и интеграцију на тржиште рада.” 

Уз помоћ таквих ресурса, понудићемо земљама 
додатну подршку у борби против раног 
напуштања повећавањем запошљавања младих 
и примењивањем иницијативе Развојне путање.

ПОКУШАВАТЕ ДА РЕШИТЕ ПРОБЛЕМ РАНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛОВАЊА И 

ОБУКЕ? ПОТРЕБАН ВАМ ЈЕ НОВИ СИСТЕМ АЛАТА CEDEFOP-А! 

Ирен Сифидо (Irene Psifidou) је креатор „Система 
алата за спречавање раног напуштања стручног 
образовања и усавршавања” Cedefop-а. Она 
надгледа делање Cedefop у области стручног 
образовања и усавршавања за социјалну 
инклузију и интеграцију на тржиште рада и преко 
16 година ради као експерт у области политика о 
образовању и оспособљавању на европском и 
интернационалном нивоу.
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ПРЕТВАРАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ У ЦЕНТРЕ СА 
ОБЈЕДИЊЕНИМ УСЛУГАМА УЗ ПОМОЋ
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ТИМОВА

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/turning-community-lifelong-learn-
ing-centres-one-stop-shops-help-multidisciplinary-teams.

Др Пол Даунс (Dr. Paul Downes), директор 
Центра за неповољан положај у 
образовању при Образовном институту 
Универзитета у Даблину, у Ирској, показује 
зашто нам је потребно више центара 
за учење са обједињеним услугама који 
би помогли заједницама суоченим са 
социјално-економском искљученошћу или 
маргинализацијом.

Потребни су маштовитији и флексибилнији 
приступи како би се укључили маргинализовани 
и отуђени појединци и групе широм Европе. 
Колико је овај подухват хитан јасно је из саме 
чињенице да је током 2015. године 64 милиона 
људи, више од четвртине становништва ЕУ 
старости 25-64 година, напустило почетно 
образовање са стеченим нижим степеном 
средњошколског образовања у најбољем 
случају. Свим људима се мора пружити 
значајна шанса да учествују у друштву.

Како би се ангажовале маргинализоване 
групе, Европа мора да придаје више 
значаја приступу у коме заједница привлачи 
потенцијалне ученике. Приоритет ове политике 
је испуњавање циљева социјалне инклузије и 
активног грађанства, као и захтева за мир и 
стабилност.

Укратко, инклузивна друштва, у којима се људи 
осећају као да ту припадају, су стабилнија, 
а потребно је и решити неправедност 
сиромаштва.

ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ У ЗАЈЕДНИЦИ И 
МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ТИМОВИ

Кључна новонастала врста подршке за 
инклузивна друштва укључује комбиновање 
два већ успостављена приступа, центара 
за целоживотно учење у заједници и 
мултидисциплинарних тимова. Спајање ова 
два принципа у центре са обједињеним 
услугама на заједничкој локацији може се 
искористити као посебна снага за даљу 
синергију и добробит маргинализованих 
појединаца и група. Овај приступ био је главна 
тема скорашњег Форума о румунском 
председавању ЕУ који су водили Платформа 
за целоживотно учење и Европски центар за 
развој стручног оспособљавања (Cedefop), а 
који смо обрадили у нашем кратком извештају 
о овом догађају.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/turning-community-lifelong-learning-centres-one-stop-shops-help-multidisciplinary-teams
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/turning-community-lifelong-learning-centres-one-stop-shops-help-multidisciplinary-teams
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/policy-forum-what-role-community-lifelong-learning-centres/programme
https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/events/policy-forum-what-role-community-lifelong-learning-centres/programme
https://www.cedefop.europa.eu/files/briefingpaper_cllc.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/briefingpaper_cllc.pdf
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дисциплина, у виду холистичких тимова који се 
налазе на истом месту (заједничка локација). 
Овај приступ значи да људи који похађају 
сесије целоживотног учења могу да добију 
додатну подршку, уколико је то неопходно, 
у виду психолошког саветовања, породичне 
подршке, итд.

Њиховим потребама се приступа холистички, 
комбиновањем различитих видова подршке 
као што су образовање, ментално здравље, 
благостање и физичко здравље.

Стручњаци у таквим мултидисциплинарним 
тимовима су, на пример, саветници/
психотерапеути, социјални радници, 
омладински радници, теренски неговатељи, 
психолози, медицинске сестре, логопеди.

Друге кључне карактеристике система 
интегрисаних служби укључују:

• Континуитет подршке, флексибилне 
нивое подршке, програме прилагођене 
потребама

• Теренски рад: долазак до група које нису 
предвиђене већ постојећим програмима, 
укључујући подршку породицама у виду 
кућних посета

• Повремено посећивање

• Постепену подршку људи у сличној ситуацији

• Превазилажење расцепканог приступа 
како би упућивање породица и деце могло 
да се одвија у оквиру тимског приступа 
на заједничкој локацији што би помогло 
решавању фрагментације постојећих 
служби за подршку

• Фокус на успостављању релационих 
простора

ОТВАРАЊЕ ПРОСТОРА У КОЈИМА СЕ МОЖЕ 
ГРАДИТИ ОДНОС ПОВЕРЕЊА

Овај приступ промовисању окружења као 
места међусобног поверења може да 
помогне да се смањи стигма која прати 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЦЕНТРИ СА ОБЈЕДИЊЕНИМ 
УСЛУГАМА СЛУЖЕ КАО ПРОЛАЗ КА ДАЉЕМ 
НАПРЕДОВАЊУ

Предлажемо овакав систем пролаза за центре 
са обједињеним услугама где се центри 
за целоживотно учење укључених заједница 
сусрећу са различитим младим пунолетним 
и одраслим људима у областима високе 
социјално-економске искључености; и унутар 
ових група, постоје и они са сложенијим 
потребама којима мултидисциплинарни 
тимови могу да пруже већу подршку. Из већих 
група које похађају часове целоживотног 
учења, мањи број маргинализованих младих 
и одраслих ће имати сложеније потребе, као 
што су тешкоће са менталним здрављем и 
траумама, лоша искуства у детињству, тежак 
губитак, злоупотреба наркотика и болести 
зависности, искуства са насиљем у породици, 
вршњачко насиље, малтретирање, итд.

Центри за целоживотно учење се углавном 
фокусирају на неформално образовање, 
мада могу да комбинују приступе како 
неформалног, тако и формалног образовања. 
Често су у понуди уметнички пројекти за 
младе. Такви центри су већ успостављени у 
великом броју европских земаља и нуде топлу, 
безбедну атмосферу за учење засновано на 
потребама и жељама ученика.

Ове сесије целоживотног учења прилагођавају 
се стадијуму ученика и претежно су повезане 
са њиховим животним искуствима.

ОМОГУЋАВАЊЕ ПРИСТУПА ХОЛИСТИЧКИМ 
СЛУЖБАМА

Као део приступа привлачења нових ученика, 
ови центри налазе се на лако доступним 
локацијама у локалној заједници. Ове локације 
су лако доступне и у погледу физичке близине, 
али и због тога што се ученици осећају као да 
ту припадају. Ово је посебно важно за ученике 
из маргинализованих и мањинских група.

Центри за целоживотно учење омогућавају 
подршку која долази из различитих 

ПРЕТВАРАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ У ЦЕНТРЕ СА 

ОБЈЕДИЊЕНИМ УСЛУГАМА УЗ ПОМОЋ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ТИМОВА 
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посету саветовалиштима за ментално здравље и емотивне проблеме. Овај приступ такође може 
да помогне при спајању служби и група које уобичајено не траже такву врсту помоћи. У атмосфери 
у којој постоји много неповерења у систем, усмене препоруке од људи у сличној ситуацији могу да 
помогну при приближавању отуђених заједница службама. Ови центри са седиштем у заједници 
пружају кључну прилику рањивијим одраслим особама да потраже помоћ служби које одговарају 
њиховим потребама, у атмосфери у којој се већ осећају пријатно и као да ту припадају.

У заједницама које су изложене високом нивоу социјалне и економске искључености потребно 
је успоставити неутралне просторе у којима се различите групе могу пријатно осећати; 
професионалци можда нису увек упознати са локалним менталитетом, територијама и поделама 
у погледу локације. Кључне добре стране приступа пролаза ка даљем напредовању и заједничке 
локације приказани су у наставку.

ПРЕТВАРАЊЕ ЦЕНТАРА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ У ЦЕНТРЕ СА ОБЈЕДИЊЕНИМ 

УСЛУГАМА УЗ ПОМОЋ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИХ ТИМОВА 

ДОБРЕ СТРАНЕ ПРИСТУПА ПРОЛАЗА КА 
ДАЉЕМ НАПРЕДОВАЊУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ 
ЛОКАЦИЈЕ 

Спречава да појединци прођу незапажено 
од стране система. Ојачава улогу породица 
и заједница и њихов допринос у учењу. 
Превазилази фрагментацију служби. 
Обезбеђује приступачност (нпр. за мањинске 
групе). Помаже појединцима којима је 
то неопходно да изграде поверење са 
стручњацима. Пружа флексибилност (како би 
се изабрале потребне службе подршке)

ЦЕНТРИМА СА ОБЈЕДИЊЕНИМ УСЛУГАМА СУ 
ПОТРЕБНЕ ПОЛИТИКЕ И ФИНАНСИРАЊЕ КАО 
ВИД ПОДРШКЕ

Финансирање таквих центара са обједињеним 
услугама захтеваће више заједничког 
стратешког планирања између министарстава, 
као што су министарства образовања, 
здравља и социјалних питања широм Европе, 
где је евидентно да често постоји недостатак 
координисаних стратегија на овим пољима. 
Такође, ово пружа могућности за коришћење 
заједничке јавне инфраструктуре на најбољи 
могући начин. Са обзиром на све већу најамнину 
у многим европским градовима, локалне 
службе могле би да уштеде на трошковима 
закупа уколико се налазе на истој локацији.

Финансирање које пружају Еразмус+ и 
Европски социјални фонд требало би да 
одиграју кључну улогу у подршци ширењу 
ових центара са обједињеним услугама, 
наслањајући се на локалне службе, заједно са 
већим обавезама националног министарства 
и локалне општине да подрже ово витално 
стратешко поље инклузије.

Др Пол Даунс (Dr. Paul Downes) је ванредни професор 
образовања (психологије) и  директор Центра за неповољан 
положај у образовању при Образовном институту 
Универзитета у Даблину, у Ирској. Део је стручног панела 
Европске комисије о образовању и оспособљавању (2018-
19) како би подржао Стратешки оквир ЕУ за образовање и 
оспособљавање после 2020. године. Полови остали блогови 
на EPALE сајту баве се потребом за снажнијим стратегијама 
за привлачење ученика; начинима да се побољша приступ 
образовању затвореника; зашто би требало да будемо 
опрезни када користимо SMART исходе у учењу одраслих; 
како да развијемо европски приступ висококвалитетном 
породичном учењу; и потребом за структурним индикаторима 
који би повезали приступе целоживотном учењу од врха 
надоле и од дна нагоре (top-down, bottom-up approaches).

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/bridging-credibility-gap-need-assertive-outreach-strategy-engage-adult-early-school-leavers
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/bridging-credibility-gap-need-assertive-outreach-strategy-engage-adult-early-school-leavers
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/6-ways-improve-prisoners-access-education-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/4-contexts-where-smart-outcomes-are-not-so-clever-adult-education
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-can-we-develop-european-approach-quality-family-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-can-we-develop-european-approach-quality-family-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/structural-indicators-bridge-between-top-down-strategic-direction-and-bottom-creativity?utm_content=bufferca9b9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/structural-indicators-bridge-between-top-down-strategic-direction-and-bottom-creativity?utm_content=bufferca9b9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/structural-indicators-bridge-between-top-down-strategic-direction-and-bottom-creativity?utm_content=bufferca9b9&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
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ТРЕБА ЛИ СЕ ОСЛАЊАТИ НА ДОБРОВОЉНЕ АКЦИЈЕ КАКО БИ 
СЕ ПОВЕЋАЛО УЧЕШЋЕ РАЊИВИХ ГРУПА?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Simon BROEK.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/rely-voluntary-actions-increase-participation-vulnerable-groups.

Симон Брук (Simon Broek) разоткрива неке од митова о рањивим друштвеним групама и говори о 
улози послодавца у стручном усавршавању нискоквалификованих одраслих.

РАЊИВЕ ГРУПЕ И ПОСЛОДАВЦИ

Идеја да су рањиве групе оне које нису запослене је оспорена у пракси. Како је назначено у скорашњем 
извештају о стању иницијативе Развојне путање (Upskilling pathways), 61 милион одраслих старости од 25 
до 64 године (од којих је 34 милиона запослено) су још увек нискоквалификовани.

Дакле, радно место је управо место где се половина нискоквалификованих људи налази. Поред тога, 
радно место финансира учење и ту се одвија највећи део целоживотног учења. Следећи дијаграм из 
ове студије то јасно илуструје:

РАДНО МЕСТО КАО МЕСТО УЧЕЊА, ПОСЕБНО ЗА РАЊИВЕ ГРУПЕ
Чини се да је подршка и подстицање компанија да се укључе у оспособљавање део решења како 
би се ефикасно допрло до рањивих одраслих особа. Како финска студија закључује, послодавци 

Финансирање образовања 
одраслих (преузето из финскe 
Студије о структурама за 
подршку континуираног учења – 
Интернационални Benchlearning, 
адаптирано из Desjardins 2017)

https://epale.ec.europa.eu/en/users/nbroesmo
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/rely-voluntary-actions-increase-participation-vulnerable-groups
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/implementation-report-upskilling-pathways
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/study-structures-support-continuous-learning-international-benchlearning
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/study-structures-support-continuous-learning-international-benchlearning
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/study-structures-support-continuous-learning-international-benchlearning


су одговорни за финансирање целоживотног 
учења, али ово је ретко прописано законом, 
што значи да компаније нису у обавези да то 
чине. Упркос овом недостатку законског оквира, 
многе државе већ успостављају структуре које 
би оснажиле компаније да побољшају стопу 
учешћа својих запослених у учењу.

ПОТРЕБА ЗА ИНДИВИДУАЛНИМ И 
КОЛЕКТИВНИМ ИНИЦИЈАТИВАМА КАКО БИ СЕ 
ПОДСТАКЛО УЧЕЊЕ ТОКОМ РАДА

Све више увиђамо да активирање појединаца 
захтева како индивидуалне, тако и колективне 
мере. Кључна порука Конференције о 
стручном усавршавању и преквалификовању 
која је организована у Букурешту у мају 2019. 
године такође је ово нагласила, као и још три 
кључне поруке:

• Кључна порука број 1: Са обзиром на опсег 
изазова који се тичу стручног усавршавања 
и преквалификовања одраслих и буџетска 
ограничења, финансијски инструменти ће 
у будућности добити на важности; уколико 
се добро осмисле, могли би да буду веома 
успешни при таргетирању компанија.

• Кључна порука број 2: Постоји све већа 
потреба за стручним усавршавањем, 
преквалификовањем и развијањем 
вештина, што може да помогне појединцима 
и запосленима да се прилагоде, 
креативно размишљају, комуницирају у 
мултикултуралним окружењима и делају 
на интердисциплинарним пољима.

• Кључна порука број 3: Постоји све веће 
интересовање за увођење индивидуалних 
досијеа за учење. Међутим, стручњаци 
су подвукли да је ово само један од 
инструмената за подршку целоживотном 
учењу и да би га требало уврстити у шири 
систем подршке унапређењу вештина, 
као и да би требало да постоји заједно 
са другим мерама усмереним ка 
послодавцима, запосленима и људима у 
потрази за послом.

 
Ово је такође једна од порука Извештаја 
Европске комисије о учењу одраслих на 
радном месту: обезбедити одрживе системе 

суфинансирања у којима сви виде корист од 
улагања у учење одраслих на радном месту (кључни 
елемент 6). Ово подразумева проналажење 
финансијских механизама и пратећих мера које 
могу да привуку послодавце и појединце.

ДА ЛИ ЈЕ ОВО ДОВОЉНО ДА СЕ ПОБОЉША 
УЧЕШЋЕ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У УЧЕЊУ?

Али, да ли је ово довољно или је и даље превише 
на добровољној бази? Статистике показују да 
степен ангажовања послодаваца у области 
учења зависи од величине компаније као и од 
квалификација запослених. Веће компаније 
пружају више прилика за учење својим 
запосленима, док послодавци обезбеђују више 
прилика за оспособљавање запосленима са 
бољим квалификацијама. Стога, целоживотно 
учење које финансира послодавац може у још 
већој мери да продуби јаз између оних који су у 
повољном положају и рањивих група.

Због потребе да се настави са учењем како 
би се ишло у корак са технолошким развојем 
са једне стране и пословима који су све 
фрагментисанији са друге, можда је заиста 
потребно успоставити јасне законе о учењу 
за запослене, а не препустити омогућавање 
учења доброј вољи компанија.

Може се сматрати да је укључивање свих људи 
у целоживотно учење колективна обавеза владе, 
послодаваца и појединаца. Из овакве перспективе, 
могли бисмо се запитати да ли се треба више 
посветити обавези послодаваца да систематично 
подржавају учење. У неким земљама (на пример, 
у Француској) овај систем је већ добро развијен, 
али томе би се могло посветити више пажње у 
многим другим европским земљама. Финска 
студија је већ предложила да континуирано 
учење треба да буде главни део следеће владине 
реформе социјалног осигурања.

ТРЕБА ЛИ СЕ ОСЛАЊАТИ НА ДОБРОВОЉНЕ АКЦИЈЕ КАКО БИ СЕ 
ПОВЕЋАЛО УЧЕШЋЕ РАЊИВИХ ГРУПА?

10

Симон Брук (Simon Broek) је учествовао 
у неколико европских истраживачких 
пројеката о образовању, тржишту рада и 
осигурању. Саветовао је Европску комисију, 
Европски парламент и Европске агенције о 
питањима везаним за образовне политике, 
целоживотно учење и тржиште рада и 
сарадник je Института Окам за подршку 
политика (Ockham Institute of Policy Support).

https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/promoting-adult-learning-workplace
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/promoting-adult-learning-workplace
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/promoting-adult-learning-workplace
https://epale.ec.europa.eu/en/users/nbroesmo
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КАКО СЕ МЛАДИ ПУНОЛЕТНИ ЉУДИ КРЕЋУ КРОЗ ЖИВОТ?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Simon BROEK.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-do-young-adults-navigate-through-life.

Симон Брук (Simon Broek) говорио је о томе како 
се пројекат ENLIVEN позабавио неким од изазова 
са којима се млади пунолетни људи срећу при 
интеграцији у друштво одраслих.

Постоји једна рањива група људи која је рањива 
из много различитих разлога - то су управо млади 
пунолетни људи.

• Пре свега, ти млади људи су на преласку ка 
одраслом добу.

• Друго, прелазе из (безбедног) школског 
окружења или из окружења у ком се 
обучавају у озбиљно радно окружење. Ово 
такође може да подразумева и ново животно 
окружење, исељавање из породичног дома и 
промену друштвених кругова.

• И коначно, могу бити сведоци 
макроекономских и друштвених промена 
чији утицај на њихове животе не могу у 
потпуности да разумеју; а то би могло да 
проузрокује негативан поглед на будућност.

Млади пунолетни људи су још рањивији ако 
су имали нека негативна искуства током 
школовања (нпр., напуштање школе; низак ниво 
образовања) или лоша друштвена искуства 
(нпр. вршњачко насиље).

Ова ситуација је јасно приказана у видеу који 
je у оквиру програма Horizon2020 припремио  
пројекат ENLIVEN (Подстицање целоживотног 
учења за инклузивну и енергичну Европу), а који 
можете погледати у оквиру оригиналног чланка 
уз помоћ линка на почетку текста.

Наставник енглеског језика Qasir Shah осврће се на значај познавања језика у социјалној 
интеграцији миграната.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/nbroesmo
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-do-young-adults-navigate-through-life
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ПОСЛЕДИЦЕ РАЊИВОСТИ МЛАДИХ 
ПУНОЛЕТНИХ ЉУДИ

Све промене које доживљава ова група људи (од 
15-25 година старости) могу да оставе озбиљне 
последице на њихово целокупно благостање, 
социјалну инклузију и интеграцију на тржиште 
рада. Како економска литература показује, 
недовољно брза транзиција младих на тржиште 
рада након завршетка школовања може да 
спречи акумулацију људског, социјалног и 
економског капитала који би им помогао у 
унапређивању каријере. Поред тога, што је дужи 
период искључености са тржишта рада или из 
образовања, то је већи ризик од социјалне и 
економске искључености, закључак је Eurofound.

КАКО ПРУЖИТИ БОЉУ ПОДРШКУ ОВИМ 
МЛАДИМ ПУНОЛЕТНИМ ЉУДИМА?

Пројекат ENLIVEN пратио је ову групу младих 
пунолетних људи у претходне три године. 
Скорашњи извештај о истраживању пројекта 
ENLIVEN под називом Препреке и помагачи/
подстицаји различитих врста учешћа 
нискоквалификованих младих пунолетних људи 
сагледао је искуства са учењем ових одраслих 
људи и посебно обратио пажњу на њихове 
ситуационе и диспозиционе препреке и то како 
образовне и институције за обуку нису успеле 
да смање институционалне препреке не би ли 
се прилагодиле њиховим потребама при учењу. 
Препоруке које су дате креаторима политика 
на европском и националном нивоу на основу 
истраживања укључују:

• Померање фокуса са индивидуалне 
одговорности одрасле особе на учествовање 
и подстицање образовних и институција 
за оспособљавање да активно помажу 
одраслима да добију приступ учењу.

• Побољшање сарадњe образовних и 
институција за оспособљавање и других 
социјалних служби како би се превазишао 
кумулативни неповољан положај младих 
пунолетних људи

• Издвајање адекватних буџета за послове у 
сектору целоживотног учења и сектору за 
младе и обезбеђивање пристојних плата за 
запослене.

ENLIVEN КОНФЕРЕНЦИЈА ОДРЖАНА 17. 
СЕПТЕМБРА 2019. ГОДИНЕ

Завршни састанак пројекта ENLIVEN одржан је 
у Бриселу. Циљ овог догађаја био је да омогући 
креаторима политика на нивоу ЕУ, као и 
националном, регионалном и организационом 
нивоу, да побољшају пружање и искоришћавање 
могућности за учење за младе пунолетне 
људе, што ће даље довести до продуктивније и 
иновативније радне снаге и смањене социјалне 
искључености.

КАКО СЕ МЛАДИ ПУНОЛЕТНИ ЉУДИ КРЕЋУ КРОЗ ЖИВОТ?

Симон Брук (Simon Broek) је учествовао у 
неколико европских истраживачких пројеката 
о образовању, тржишту рада и осигурању. 
Саветовао је Европску комисију, Европски 
парламент и европске агенције о питањима 
везаним за образовне политике, целоживотно 
учење и тржиште рада и сарадник је Института 
Окам за подршку политикама (Ockham Institute 
of Policy Support).

https://hrcak.srce.hr/152600
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1543en.pdf
https://www.ed.ac.uk/education/rke/centres-groups/creid/projects/enliven-encourage-lll-for-inclusive-vibrant-europe
https://www.eventbrite.co.uk/e/final-conference-enliven-registration-61508460461
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ДА ЛИ НАС ТРЕБА ПОДСТАЋИ ДА СЕ УКЉУЧИМО У 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ?

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/getting-adult-learning-does-anyone-need-nudge.

Ина Фербежар из Центра за словеначки као други и страни језик разматра како се постојећи 
језички образовни систем у Словенији може сматрати препреком мигрантима који желе да 
постану грађани земље домаћина.

У септембарском подкасту EPALE платформе 
разматрало се следеће питање: да ли 
образовање одраслих продубљује неједнакости? 
У овом чланку, тематски кооринатор EPALE Ендру 
Мекошен наводи своје ставове о томе зашто 
доносиоци политика могу да имају користи 
од јасног промишљања о томе који одрасли 
се заправо формално образују и о видовима 
образовања којима приступају.
 
Како бисмо размотрили питање о томе да ли 
образовање одраслих продубљује неједнакости, 
морамо да знамо шта подразумевамо под 
„образовањем одраслих“ – јер можемо да 
правимо разлику на основу: (a) ко су ученици; 
и (б) видова образовања одраслих којима они 
приступају. Код одраслих постоји читав спектар 
предиспозиција за приступ образовању и 
способности за његово успешно похађање – 
људима су потребни и мотивација и средства. Они 
приступају различитим видовима образовања 
одраслих.  

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ КОЈЕ ПРОДУБЉУЈЕ 
ЈАЗ НЕЈЕДНАКОСТИ

Видови образовања одраслих који продубљују 
неједнакости најчешће су они којима се приступа 
и који се плаћају приватно од стране појединаца 
и компанија. Та врста образовања обухвата 
људе који се не премишљају много у вези свог 
даљег образовања, људима са вишим степеном 
образовања, посебно терцијарним нивоом. 
Они ће највероватније приступати образовању 
одраслих које је неформално и које се одвија на 
радном месту, јер статистике показују је њихов 
удео у образовању одраслих највећи у свакој 
држави чланици ЕУ.

Дакле, та група људи, која се већ налази у 
повољнијем социо-економском положају, 
вероватно ће се наћи у још повољнијем положају 
јер ће развити вештине које имају везе са послом 
и побољшати могућности за напредовање у 
каријери – уколико не помогнемо оним људима 
који не приступају редовно образовању одраслих. 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/getting-adult-learning-does-anyone-need-nudge
https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
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ПРАГ ОБРАЗОВАЊА

Шта је са онима који не приступају редовно 
образовању одраслих? Када су ти људи у питању, 
било би корисно да се (хипотетички) размисли о 
томе колико су људи близу или далеко од „прага“ 
да почну да уче, јер то нам може помоћи у смислу 
политике.

Неки људи су близу праговне вредности. 
Њима компаративно можда треба релативно 
мала подршка да почну да уче, а ако их мало 
„погурамо“, то може имати велики утицај на ниво 
вештина и самим тим и на привреду.

Ту су и други људи, они до којих се најтеже допире, 
а којима можда недостају и мотивација (барем 
за формално учење) и посебно средства како би 
почели да се образују. Као што знамо из многих 
EPALE постова – подршка тим људима можда 
треба да буде интензивна. Подршка такође може 
да служи претежно у социјалне сврхе, али, на дуге 
стазе, остварује економске користи.

Подршка је потребна обема циљним групама. 
Ипак, важно је признати њихове различите стартне 
позиције и потенцијалне крајње позиције уколико 
желимо да политика буде делотворна.
 
ШТА СВЕ ОВО ЗНАЧИ ЗА ПОЛИТИКУ?

Прво, знамо да су послодавци највећи појединачни 
пружаоци услуга образовања одраслих, али не 
свим запосленима (погледајте 2016 Adult Em-
ployer Survey). Људи на ниско-квалификованим 
пословима вероватно ће имати много више 
користи од обуке у компанији. Да ли би политика 
требало да тежи активирању компанија да 
обезбеде обуку свим запосленима? Треба се 
позабавити многобројним препрекама – нпр. 
када се оствари мали напредак у каријери, 
компаније могу да „украду“ обучене раднике од 
других компанија. Које је онда најбоље решење 
када је политика у питању? Mожда субвенције или 
финансијска подстицајна средства. Можда би и 
развој улоге радничких синдиката могао да буде 
од значаја.

ДА ЛИ НАС ТРЕБА ПОДСТАЋИ ДА СЕ УКЉУЧИМО У 
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ?

Друго, знамо на основу статистике да у неким 
земљама установе формалног и неформалног 
образовања играју значајнију улогу – нпр. у 
Данској, Шпанији, Финској, Литванији и на 
Малти. Зашто се то дешава? То су земље са 
разноврсним системима образовања и обуке.

Данска и Финска имају дугачку традицију 
образовања одраслих или прихваћену културу 
образовања, али шта је са Шпанијом, Литванијом 
и Малтом? Било би фасцинантно чути људе из 
тих земаља – и других земаља у којима постоји 
снажно присуство образовања одраслих.

Такође постоји потреба за истраживањем како 
бисмо систематично могли да сазнамо које 
лекције и искуства могу да се преносе из земље 
у земљу и из региона у регион.

На крају, можемо рећи да је неједнакост 
релативна, исто као и апсолутна. Tехнолошке 
промене и индустријска трансформација 
стварају добитнике и губитнике. Јасно је да 
„тржиште“ води рачуна о онима који су већ 
добро опремљени вештинама. Јавни сектор 
тренутно тежи да се усредсреди на људе којима 
треба помоћ око основних вештина. Али да ли 
ће и људи који су близу прага образовања имати 
користи од подстицаја?

Ендру Мекошен бави се образовањем и 
обукама у Европи више од 30 година, као 
академски истраживач и консултант. Тренутно 
ради као виши научни сарадник у Центру за 
проблеме у образовању на Универзитету у 
Даблину у Ирској.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
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СТРАТЕШКО УКЉУЧИВАЊЕ МИГРАНАТА У ИЗРАДУ 
ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Tino BOUBARIS.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/strategische-inklusion-von-migrantinnen-die-programmentwick-
lung-der-erwachsenenbildung.

Сектор образовања, а посебно образовања 
одраслих, игра централну улогу у друштвеној и 
економској интеграцији миграната. Од развоја 
формалних и неформалних компетенција 
потребних на тржишту рада, до развоја 
неопходних језичких вештина за школу, високо 
образовање, обуку или пословни и свакодневни 
живот: скоро је немогуће замислити испуњење 
тог друштвеног задатка без установа које се 
баве образовањем одраслих.

Поред потреба за интеграцијом, такође 
је неопходно позабавити се активним 
укључивањем миграната и избеглица у 
европска друштва. Тај циљ, који се налази 
и у стратегији за борбу против сиромаштва 
и друштвене искључености Европске уније 
Eвропа 2020 јесте веома важан за социјалну 
кохезију у будућности. То посебно важи у 
ери растућег популизма који се односи на 
националистичке и отворене тенденције 
десничарског екстремизма на свим нивоима 
политике и друштва.

Већ неко време, промене у погледу миграција 
у нашем друштву такође доводе и до 
промена у самим установама које се баве 
образовањем одраслих. Теме као што су 
више интеркултуралности у приступу јавних и 
приватних институција, различитост и инклузија 
се стално разматрају у контексту образовања 
у Европи.

МИГРАНТИ СУ ВИШЕ ОД САМИХ ПРИМАЛАЦА 
ОБРАЗОВАЊА

Већина институција која се бави образовањем 
одраслих у Европи обраћа се и мигрантима 
као циљној групи. Нивои њиховог учешћа су 
често знатно изнад статистичког просека, јер 
они похађају курсеве језика, а присутни су 
и у различитим активностима формалног и 

неформалног иницијалног и континуираног 
образовања, на курсевима интеграције, и 
још многим другим. Уопште узев, мигранти 
постоје у тим институцијама као примаоци 
образовања. Ипак, оно што углавном 
недостаје је активно укључивање у читав низ 
активности образовања одраслих у којима би 
се са мигрантима могло радити не само као 
са примаоцима, већ и пружаоцима знања и 
стручњацима у својим областима.

Али како би таква ситуација могла да изгледа 
у пракси? Поглед на стратегије које постоје 
у институцијама које се баве образовањем 
одраслих у смислу развоја програма може 
бити од помоћи у разјашњавању. Како 
се програми курсева израђују у погледу 
дидактичког садржаја и на организационом 
нивоу? Како би се помогло у изради 
делотворних стратегија учења за ученике 
са мигрантским искуством, веома је важно 
да мигрантске заједнице односно њихови 
представници и организације буду активно 
укључени у израду програма за образовање 
одраслих, и средњoрочно и дугорочно. То је 
кључни фактор за успешну инклузију у сектор 
образовања. Питања која у том контексту 
треба размотрити обухватају:

• Како мигранти, њихови представници 
и организације могу да се укључе у 
планирање програма институција за 
образовање одраслих на дуге стазе?

• Који фактори ће подржати и унапредити 
активну, стратешку инклузију миграната?

• Који фактори представљају сметње или 
препреке за активну, стратешку инклузију 
миграната?

• Које су могуће границе инклузије у 
појединачним образовним институцијама у 
погледу организационе независности?

https://epale.ec.europa.eu/en/users/tino-boubaris
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/strategische-inklusion-von-migrantinnen-die-programmentwicklung-der-erwachsenenbildung
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/strategische-inklusion-von-migrantinnen-die-programmentwicklung-der-erwachsenenbildung
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/overview
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СТРАТЕШКО УКЉУЧИВАЊЕ МИГРАНАТА У ИЗРАДУ ПРОГРАМА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

Многи пројекти и иницијативе су се претходних 
година бавили, као што се и сада баве, темом 
активног укључивања миграната у образовање 
одраслих и континуирано образовање. Следи 
неколико примера:

EDUMAP: ИСТРАЖИВАЊЕ У ОБЛАСТИ СМЕРНИЦА 
И ПРАКСИ У ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ

Пројекат EduMAP (Образовање одраслих 
као средство активног учешћа грађана) који 
траје од 2016. до 2019. представља иницијативу 
истраживачког пројекта ЕУ HORIZON 2020, 
усредсређеног на образовање одраслих и младе 
одрасле у ризику од друштвене искључености. 
Посебна пажња посвећена је препорукама и 
праксама у политици образовања, неопходним 
како би се оснажило активно грађанско учешће 
међу младим људима који су у неповољном 
положају на различите начине. Препоруке на 
основу истраживања обухватају, између осталог, 
унапређени приступ образовању одраслих, 
укључивање младих људи из осетљивих група и 
омогућавање лакше сарадње и комуникације 
у процесима политичких консултација и 
доношења одлука међу свим странама које се 
баве облашћу образовања одраслих, укључујући 
и младе људе. Детаљније информације и 
публикације објављене у оквиру пројекта могу се 
преузети овде.

СМЕРНИЦЕ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У 
МИГРАНТСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Смернице објављене 2015. представљају 
резултат вишегодишњег процеса активног 
бављења реалношћу живота у мигрантским 
заједницама, што је процес у коме су 
учествовали бројни представници из области 
образовања одраслих у Аустрији. Основна 
претпоставка је да се проблеми који се односе 
на миграције, хетерогеност и социјалну инклузију 
морају решавати на активан, структурисан, 
колективан начин, заснован на знању. Смернице 
представљају добровољну приврженост, пружају 
оријентацију и стварају оквир. Њихов циљ је да 
унапреде разговоре о темама које су важне 

за људе са мигрантским искуством у 
образовању одраслих, и да подстакну 
заинтересоване стране да се активно 
позабаве мигрантским заједницама, 
заузму јасан став о миграцијама и решавају 
проблеме институционалног расизма и 
структурне дискриминације. То обухвата и 
одређивање и искорењивање различитих 
облика искључивања и дискриминације. 
Смернице и детаљније информације могу 
се преузети овде [DE].

PRISMA (Учешће радије него интеграција 
мигрантских заједница у образовању 
одраслих)

Циљеви пројекта Еразмус+ обухватају 
препознавање, размену и ширење 
добрих пракси у активном и стратешком 
укључивању мигрантских заједница у 
процесе доношења одлука у погледу 
планирања програма у институцијама 
које се баве образовањем одраслих. 
Између осталог се ради и на матрици 
која ће омогућити процену инклузивних 
потенцијала мера и активности институција 
које се баве образовањем одраслих 
са различитих аспеката. Пројекат којим 
координише VNB и у коме учествују 
партнерске организације из Немачке, 
Аустрије, Данске, Литваније и са Кипра, 
почео је октобра 2018. и трајаће до 
септембра 2020. Детаљније информације 
доступне су на www.vnb.de/prisma [DE] и 
на Фејсбук страници пројекта.

DIVERSITY: УКЉУЧИВАЊЕ МИГРАНАТА 
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИОНОГ РАЗВОЈА И 
ПЛАНИРАЊА ПРОГРАМА У ОБРАЗОВАЊУ 
ОДРАСЛИХ 

Циљ пројекта DIVERSITY је да помогне 
суштинској промени перцепције 
миграната као циљне групе у области 
образовања одраслих: да се пређе 
са „посебне групе“ са одвојеним 
механизмима за спровођење образовања 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adult-education-path-social-inclusion-towards-active-citizenship-through-economic-social-and
https://epale.ec.europa.eu/de/content/leitlinien-fuer-die-erwachsenenbildung-der-migrationsgesellschaft
http://www.vnb.de/prisma
http://www.facebook.com/erasmusplusprisma
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и обуке на инклузију у стандардно спровођење 
образовања и обука за одрасле. Конкретно, 
пројекат жели да понуди континуиране обуке 
за квалификоване раднике и руководиоце, 
што ће омогућити институцијама које се 
баве образовањем одраслих да развију 
оперативан модел за спровођење образовања 
усредсређен на различитости. Циљ је да се 
кроз примену те врсте организационог развоја 
институција мигранти више не третирају 
као одвојена група учесника, већ пре као 
стандардни учесници у више разноврсним 
могућностима за образовање одраслих. 
Двогодишњи пројекат којим ће координисати 
Хановерска агенција за образовање одраслих 
и континуирано образовање (AEWB), почиње 
2019. Детаљније информације ће ускоро бити 
доступне на www.aewb-nds.de [DE; основне 
информације на EN].

Ово је само мали избор пројеката и иницијатива 
посвећених активном укључивању миграната 
у образовање одраслих и континуирано 
образовање. Ипак, за успешно и дугорочно 
активно учешће такође су потребни једнак 
приступ образовању и обуци. Нажалост, то 
није случај у свим земљама и код свих циљних 
група.

СТРАТЕШКО УКЉУЧИВАЊЕ МИГРАНАТА У ИЗРАДУ 
ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

О аутору: Тино Бубарис, координатор пројеката у Асоцијацији 
образовних иницијатива Доње Саксоније (Verein Niedersäch-
sischerBildungsinitiativene.V.) већ 20 година ради на бројним 
европским пројектима у области образовања одраслих и 
стручног образовања и обуке. Он такође ради и као консултант 
за асоцијације и иницијативе, између осталог за организациона 
и финансијска питања. Волонтира у Савету за избеглице Доње 
Саксоније (Flüchtlingsrat Niedersachsen) и председавајући 
је асоцијације Bildungslabore.V., која израђује и примењује 
иновативне пројекте у којима комбинује уметност, културу и 
образовање. Од 2017. је немачки амбасадор за Електронску 
платформу за образовање одраслих у Европи (EPALE).
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