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ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

У јуну и јулу, EPALE тематски фокус био је на предностима и изазовима неформалног и информалног 
учења. 

Постоје многи разлози због којих су неформално и информално учење важни - могу да употпуне 
формално учење тако што ће покрити потребе или одређене аспекте који недостају јавним 
институцијама; на добровољној су бази и често је њихов крајњи циљ сâмо учење, а не диплома; 
флексибилна су и омогућавају персонализовано и фокусирано учење.

На EPALE платформи желимо да истражимо предности и изазове неформалног и информалног 
учења, као и иновације, нове методе и приступе, примере добре праксе и студије случаја успешних 
пројеката у тој области. Током јуна и јула, EPALE заједница и национални тимови објавили су пуно 
инспиративних студија случаја, чланака, извештаја и осталих ресурса на ову тему. Посетите тематску 
страницу Неформално и информално учење како бисте сазнали више (садржај се разликује 
зависно од избора језика).
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МЕКЕ ВЕШТИНЕ, НАПОРИ И ШИРА ПЕРСПЕКТИВА – РОДИТЕЉСКО 
ОДСУСТВО КАО ПЕРИОД ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА 

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: Markus Palmén.
Линк ка оригиналном чланку: https://ec.europa.eu/epale/node/117701.

РУТ САРАЗИН: „СТЕКЛА САМ НОВИ ПОГЛЕД НА ЖИВОТ И РАД“

Сваки родитељ би се сложио да подизање 
детета представља задатак и искуство који 
вас значајно мењају. Ипак, да ли родитељи 
мале деце посматрају сопствену дневну 
мешавину хаоса и блаженства као период 
информалног учења?

Ради бољег разумевања аспекта учења у вези 
са родитељским одсуством, платформа EPALE 
је интервјуисала троје родитеља мале деце, 
имају искуство са подизањем деце код куће. 

Рут Саразин (Ruth Sarrazin) (38) живи у Бону 
у Немачкој. Она и њен супруг имају Марту, 
трогодишњакињу пуну енергије. Када је Марта 
рођена 2016. године, постало је очигледно да 
Рут треба да се снађе у новој ситуацији тако 
што ће узети одсуство са посла.

„Такође сам знала и да не желим да останем 
код куће превише дуго. У Немачкој мајке 
обично остају код куће дуже – често и годинама 
– а онда раде скраћено радно време, што 

свакако утиче на њихове приходе и каријеру. 
Међутим, то се мења, због нових узора и све 
бољег система бриге о деци.“

Рут је на крају остала на породиљском одсуству 
девет месеци, а онда је Марта кренула вртић.
Дани које су заједно проводиле код куће значили 
су за мајку и ћерку одласке у парк, шетње и 
сусрете са другим родитељима, а све то су 
уклапале са временом дојења.

„Било је то лепо време испуњено срећом, али 
и са пуно парадокса. Током првих месеци сам 
се често осећала преоптерећено и недовољно 
искоришћено у исто време. Била сам задужена 
за све, али све то је, наравно, било условљено 
потребама детета.“

Многа од осећања преоптерећености била 
су изазвана недостатком сна због храњења и 
дојења током ноћи. Рут се изненадила колико 
је физички захтевно издржати дан након 
непроспаване ноћи. Важност бриге о самој 
себи – као предуслова бриге о другима – тих 
дана је постала очигледна. Чак и тренутак 
времена само за себе био је од велике помоћи. 

За Рут, искуство учења током породиљског 
одсуства свео се на то како да научи да „се 
организује у неорганизованом окружењу“. Она 
говори о већој флексибилности и томе како да 
се на најбољи могући начин искористи кратко 
време које се има на располагању и покуша 
да се изврши одређени задатак или обавеза. 
Све то можда и премашује појединачне 
вештине.

„Мислим да сам као родитељ стекла шири 
увид у живот, као и да се генерално мање 
нервирам због ситница, чак и на послу. Такође, 
ту је и осећај дивљења према тој некој врсти 
унутрашње испрограмираности нас као 
људских бића. Сви смо ми следили исти пут 
непрекидног учења како бисмо постали оно 
што јесмо.”

http://Markus Palmén
https://ec.europa.eu/epale/node/117701
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У Финској је остајање очева код куће друштвено 
све прихватљивије и нормално, али ипак мајке 
и даље одрађују лавовски део родитељског 
одсуства. У Миковој породици су и мајка и отац 
остајали код куће отприлике исти временски 
период. Слични приходи супружника значили 
су да нико од њих није морао да избегне 
родитељско одсуство како би задржао бољу 
плату.

Он устаје око седам, онда следе доручак 
без журбе и одлазак у вртић у коме Микова 
ћерка проводи пола дана. Устаљена рутина 
омогућава да оба детета и отац без сметњи и 
безбедно проведу дан. Пре подне је време за 
игралиште - Мико паркира колица поред дугог 
низа бицикала и колица других посетилаца 
парка.

„У парковима срећете друге родитеље. Имамо 
неку врсту неформалне мреже очева, што је 
добро место за подршку од стране оних који су 
у сличној ситуацији као и ви!“

Мико сматра да је родитељско одсуство имало 
јасан ефекат на његове професионалне 
вештине. Како би финансијски издржао, Мико је 
радио хонорарне послове за свог послодавца 
док је био на одсуству. Приметио је да боље 
разуме ментална стања својих клијената, јер су 
његове вештине за „читање људи” усавршене 
код куће.

„Неке особе са посебним потребама које 
негујем можда јесу одрасли с обзиром на 
године, али имају испаде у понашању као 
деца. Сада могу да имам прецизнији увид у 
такву емоционалну динамику. Осим посла, 
немам довољно речи којима бих препоручио 
породиљско одсуство очевима. Родитељ учи 
исто колико и дете, а ваше дете ствара везу 
истог интензитета са оба родитеља!“

МИКО САЛОКАНГАС: „БОЉИ САМ НА ПОСЛУ 
ЗБОГ РОДИТЕЉСКОГ ОДСУСТВА“

Мико Салокангас (Mikko Salokangas) (33) живи 
у Хелсинкију у Финској, и поносан је отац 
двоје деце. Његово прво дете, ћерка, ускоро 
ће угасити четири свећице на рођенданској 
торти. Њен мали брат ускоро пуни две 
године. Мико је професионални неговатељ 
и ради са особама са инвалидитетом и са 
поремећајима аутистичног спектра. 

Мико је узео родитељско одсуство од пола 
године када му се родила ћерка, а након 
тога седам месеци када му се родио син. 
У време интервјуа преостала су му још два 
месеца одсуства. Он говори о помешаним 
осећањима поводом повратка на посао.

„Волим свој посао, али сматрам да је време 
проведено код куће са децом још драгоценије! 
Када је моје прво одсуство почело, био сам 
помало нервозан, али све је то нестало када сам 
схватио да ми нега детета заправо добро иде.“

МЕКЕ ВЕШТИНЕ, НАПОРИ И ШИРА ПЕРСПЕКТИВА – РОДИТЕЉСКО 
ОДСУСТВО КАО ПЕРИОД ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА 
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ТЕРЕЗА ЛАМАРКА:
„ВИДИМ ДЕТЕ У СВАКОМЕ ОД НАС“

Осмех обасјава лице Терезе Ламарке (Teresa 
La Marca) када описује свог шестогодишњег 
сина Франческа.

„Наш дечак је веома опуштен и срећан! 
Мислим да је он једино дете које није плакало 
када смо га први пут оставили у вртићу!“

Ламарка (47) живи у Напуљу у Италији и ради као 
наставница. Први дан у вртићу кога се Тереза 
присећа био је када је Франческо напунио 
годину дана. Пре тога, њега су одгајали код 
куће, тако што је мајка узела два пуна месеца 
одсуства, а остатак су покривали договори са 
мужем и баком. У Италији је све више очева 
који остају код куће, али комплетно плаћено 
одсуство покрива само неколико дана. 

„Морам да признам да сам као жена бринула 
о томе како ћу задржати посао док сам на 
одсуству“.

Осим бриге о послу, Тереза се присећа 
породиљског одсуства као времена које ју је 
испуњавало и које се састојало од малих, али 
ипак важних тренутака: мама и беба заједно 
су радиле јогу, бринуле се о биљкама и шетале 
поред мора. И слушале Моцарта.

„Стално смо слушали Моцарта! Верујем да 
се тако унапређују когнитивне способности. 
Пуштала сам му Моцарта још док је био у 
стомаку.“

За Терезу се породиљско одсуство и читаво 
то путовање кроз родитељство показало 
као период учења. Она ради са децом са 
посебним потребама, тако да су тзв. „тврде“ 
вештине планирања, управљања временом 
и једноставног „обављања посла“ које су 
потребне на послу, идентичне онима које су 
потребне код куће. По Терези, меке вештине 
су ипак оно што дефинише родитељство.

„Франческо ме је научио да активно слушам 
друге, као и да разумем њихове потребе. 
Мислим да на послу веома брзо успостављам 
везу са својим ђацима, јер они осећају ту 
врсту отворености код мене. То је исто као да 
видим дете у свакоме, као и унутрашње дете 
у одраслима – у сваком од нас чучи по једно!“

МЕКЕ ВЕШТИНЕ, НАПОРИ И ШИРА ПЕРСПЕКТИВА – РОДИТЕЉСКО 
ОДСУСТВО КАО ПЕРИОД ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА 
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Да ли би информално учење током 
родитељског одсуства могло да буде 
признато?

ЕУ подстиче државе чланице да усвоје 
механизме за признавање информалног и 
неформалног учења, рецимо кроз Препоруку 
Савета из 2012. године.

Кад би Рут, Мико или Тереза из претходног 
чланка желели да им се призна учење током 
родитељског одсуства, који би били конкретни 
кораци које би они требало да предузму?

Од Бјорн Уре (Odd BjØrn Ure) је консултант и 
независни истраживач у области образовања 
и организовања рада. Признавање знања и 
вештина је једна од његових специјалности.

Од Бјорн Уре: „Особа која жели признавање 
искустава стечених током породиљског 
одсуства прво би требало да се запита: за коју 
образовну путању желим да ми се признају 
ова искуства? Када се одговори на то питање, 
треба се обратити установи која спроводи 
образовање у тој области. Ипак, треба имати 
у виду да одраслим ученицима можда треба 
саветовање пре него што донесу одлуку. 
То обично представља најбољи приступ 
у случају да не постоји посебан програм 
за признавање искустава стечених током 
родитељског одсуства. До сада нисам наишао 
на такав програм. Свестан сам да неке школе 
дозвољавају потенцијалним полазницима да 
поднесу молбу за упис (али генерално не 
и за скраћивање образовних програма) на 
основу родитељских искустава. Ипак, то се 
првенствено односи на програме где се таква 
искуства сматрају посебно релевантним за 
стручну праксу.“ 

EPALE: „Да ли на нивоу Европе постоји 
систематизован програм за валидацију 
информалног учења?“

Уре: „Не постоји систематизован програм за 
информално учење који се може поредити 

са европским системом преноса бодова 
ЕСПБ у високом образовању. Ипак, свака 
нација је систематизовала своју праксу 
признавања у различитој мери. То ћемо видети 
и ако погледамо Европски преглед праксе 
признавања неформалног и информалног 
учења.“

EPALE: „Дајте нам кратак преглед текуће 
дебате о признавању у академској и стручној 
заједници?“

Уре: „У области признавања као таквог, 
једна горућа тема је како проценити 
недокументоване компетенције миграната, 
посебно оних који су почели да стижу у Европу 
од 2015. године надаље. У ужим круговима 
се одвија и дебата о томе како повезати 
признавање неформалног и информалног 
учења са оквирима квалификација на 
националном нивоу, као и са инструментима 
политика ЕУ генерално. Рецимо, искуства 
стечена током родитељског одсуства могла би 
да буду наведена у Europass документу сваког 
појединца. Ипак, остаје нејасно како прећи 
са овог првог корака на, рецимо, аутоматско 
укључивање родитељских искустава у додатак 
дипломи.“
 
Даља литература

Старање о деци у Европи (Европска комисија, 
2014), истраживање о томе како се старање 
о деци и родитељско одсуство у Европи 
преплићу.

Маркус Палмен је новинар, писац и 
аудиовизуелни продуцент, као и хонорарни 
сарадник. Од августа 2017. године је 
тематски координатор EPALE за област 
политика. Осам година је радио као 
заменик главног и одговорног уредника и 
главни и одговорни уредник магазина Euro-
pean Lifelong Learning Magazine.

МЕКЕ ВЕШТИНЕ, НАПОРИ И ШИРА ПЕРСПЕКТИВА – РОДИТЕЉСКО 
ОДСУСТВО КАО ПЕРИОД ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/council-recommendation-validation-non-formal-and-informal-learning
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/council-recommendation-validation-non-formal-and-informal-learning
https://consultur.no/
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
https://www.cedefop.europa.eu/fi/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
https://www.cedefop.europa.eu/fi/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
https://www.cedefop.europa.eu/fi/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR554.html
https://epale.ec.europa.eu/en/users/markus-palmen-0
http://www.elmmagazine.eu/
http://www.elmmagazine.eu/
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МОЈЕ НАЈБОЉЕ ИСКУСТВО ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА:
ЗБИРКА ПРИЧА

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: NSS UK.
Линк ка оригиналном чланку: https://ec.europa.eu/epale/node/117698.

 

Информално учење може имати пуно 
облика – знање може преносити било ко, 
у било којој ситуацији, а чак и не мора 
одмах да буде очигледно да ученик уопште 
усваја знање или вештине. Можда вам је 
неко дао савет и то је нешто што што вам је 
остало за убудуће, или вам је необавезан 
разговор омогућио усвајање нове вештине 
која је на вас позитивно утицала на много 
начина. Информално учење одвија се без 
јасне структуре процеса учења и често 
не открива ученику да треба било шта 
да научи све до након самог чина. То је 
највероватније пут ка учењу који најмање 
обећава, али може да буде најутицајнији 
од свих облика учења… у зависности од 
тога шта сте научили.

Како бисмо прославили садашњу EPALE 
тему Неформално и информално учење, 
одлучили смо да истражимо искуства 
наших колега у области информалног 
учења и да саставимо блог који доказује да 
она могу да буду непроцењива, утицајна и 
инспиративна. 

 
ЗОЕ ЈЕ НАУЧИЛА НЕШТО О НЕКРЕТНИНАМА

Зое, члан тима Ecorys, има пуно искуства са 
информалним учењем и сва та искуства су 
позитивно утицала на њен живот. Најзначајније 
је можда то што је она научила нешто о 
тржишту некретнина од свог вереника који 
ради у том послу.

Зоин вереник често јој прича о томе шта му 
се дешава на послу и утицао је на Зоино 
знање о куповини и изнајмљивању, посебно 
о куповини стана уз ограничено власништво 
над истим, јер зградом често управља 
друго лице или организација. То може да 
ограничи поступке купца у смислу мењања 
некретнине, те врши додатни притисак да се 
прода у одговарајућем временском периоду 
у односу на дужину најма – кратко време 

преосталог најма значајно утиче на вредност 
некретнине.

„Од вереника сам много научила о тржишту 
некретнина. Размишљамо о томе да купимо 
своју кућу у наредних неколико година, 
и сматрам да сам сада много боље 
информисана за доношење одлука о правој 
врсти некретнине за нас.“

Зое је стекла ово знање у веома важном 
тренутку свог живота – она га може 
искористити да донесе поуздане одлуке о 
будућности. 

TЕОДОР ЈЕ САЗНАО ВИШЕ О ЕВРОПСКОЈ 
КУЛТУРИ

Колега Теодор воли да добија поклоне од 
колега из Еразмус+ који раде у другим 
земљама ЕУ.

„Када колеге у иностранству славе 
националне празнике, они нам често шаљу 
поклоне као што су чоколаде или национални 
слаткиши. Тако сам научио доста о култури  – 
не само о врстама хране у другим земљама, 
већ и о празницима који се славе и како 
се односе према традицији, религији и 
националним обичајима.“

Разгледнице и дописи са најлепшим жељама 
омогућиле су Теодору да научи неке речи из 
других језика. Он сада може да поздрави 
људе на литванском и зна пуно шпанских 
речи.

Разумевање других култура и језика може 
да побољша комуникацију, да сруши 
културолошке баријере и олакша путовање, 
а све то може да има позитиван утицај на 
онога који учи.

https://ec.europa.eu/epale/en/users/nss-uk
https://ec.europa.eu/epale/node/117698
https://ec.europa.eu/epale/node/34326
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„Некада сам мислила да је оваква активност 
корисна само ако сте у извиђачима, али 
сам пуно научила о томе шта да радим ако 
се нађем у изолованој ситуацији без много 
ресурса. Забављала сам се гледајући како 
мој пријатељ припрема камп и дефинитивно 
једва чекам да покушам да уредим свој камп 
у будућности.“

Информално учење може ученику открити 
интересовања која није ни знао да има, као и 
да му помогне да настави да проширује свој 
скуп вештина.

ЕМА ЈЕ НАУЧИЛА ТЕХНИКЕ ПРЕЖИВЉАВАЊА

Ема која ради за Ecorys придружила се свом 
пријатељу на роштиљу у природи и научила је 
пуно о преживљавању у дивљини. Њен пријатељ 
радо проводи време у природи и направио је 
сопствени камп. 

За изградњу кампа потребно је познавати 
материјале који се могу наћи у шуми, као што 
су различите врсте дрвета, и познавати њихову 
јачину, као и знати како да се искористе лијане 
које се могу осушити и употребити као канап 
који држи конструкцију заједно. Веома је важно 
да знате како да направите водоотпоран 
кревет помоћу висеће мреже и цераде како 
бисте остали суви и избегли блатњав под.

МОЈЕ НАЈБОЉЕ ИСКУСТВО ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА:
ЗБИРКА ПРИЧА 
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САРА ЈЕ САЗНАЛА ВИШЕ О ПОРТУГАЛУ

Сарин партнер је Португалац, и пре него што 
га је упознала знала је мало о тој земљи, осим 
као о сунчаној дестинацији за одмор. Партнер 
јој је помогао да открије португалску културу 
и научио је о различитим местима у земљи. 
Такође је пуно сазнала о традиционалној 
кухињи, а чак је и језик мало научила.

„Ово ми је јако помогло када сам са 
пријатељима одлучила да одем у Португал 
на одмор. Могла сам да им причам о 
различитим врстама хране, а нове језичке 
вештине значиле су да могу да наручим на 
португалском. Ово знање ми је такође помогло 
у супермаркетима.”

Чини се да су путовања веома богата 
искуствима информалног учења. Могу се 
стећи знања о култури, кухињи и географији, а 
могу се чак научити и основе новог језика.

У нашем претходном блогу, чули смо приче 
о Зои, која је учила о тржишту некретнина, 
Теодору који је учио о култури, и Еми која је 
учила о техникама преживљавања.

МЕЛИСА ЈЕ САЗНАЛА ЗА ДРУГЕ ОБЛАСТИ 
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Мелиса је медицинска сестра која ради 
на колоректалном одељењу и њен посао 
подразумева негу стоме. Како би се бавила 
послом медицинске сестре, морала је да 
научи о многим областима медицине и 
здравства, али постоје многа подручја у којима 
није толико самоуверена, јер детаљно знање 
о већини области медицине подразумева 
специјализацију. Недавно се, током ручка, 
придружила другим медицинским сестрама 
и техничарима који су студирали на њеном 
универзитету, како би разменила идеје са 
њима и одржала друштвене контакте. Питала 
је свог пријатеља Макса како проналази посао 
и стекла знања из нове области здравствене 
заштите.

„Макс ради на одељењу неурологије и ово 
је област медицине и здравствене заштите о 
којој ја не знам пуно. Док ми је причао о својим 
искуствима, сазнала сам о неуронаукама 
– односно, ономе што је потребно када 
медицинске сестре и техничари врше 
неуролошке опсервације и о специфичним 
поступцима којих се сестре и техничари 
морају придржавати.”

Информално учење се често јавља у 
свакодневним разговорима. Иако можда не 
очекујете да нешто добијете од одговора на 
питање како вашем пријатељу протиче дан или 
живот на послу, свакако је могуће да добијете 
сазнања о новим областима које ће вам 
можда у будућности помоћи у вашем послу.

МОЈЕ НАЈБОЉЕ ИСКУСТВО ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА: 
ЗБИРКА ПРИЧА - НАСТАВАК

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: NSS UK.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-ex-
perience-collection-stories-continued.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/nss-uk
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-experience-collection-stories-continued
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-experience-collection-stories-continued
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БРАЈАН ЈЕ НАУЧИО ДА УШТЕДИ ВРЕМЕ И ОЛАКША 
СЕБИ 

Брајан баш није волео да ставља чисту постељину. 
Уживао је у осећају чисте и свеже постељине, али 
увек је сматрао да је стављање постељине без 
нечије помоћи мучење - нешто што вероватно 
сви помислимо понекад! Једног дана док га је 
сестра посматрала како се мучи, одлучила је да 
му пружи згодан савет.

„Сестра ми је рекла да окренем постељину 
унутра и гурнем руке до крајњих углова. Онда 
треба да пронађете крајње углове јорганске 
навлаке и прстима их притиснете док су још 
увек у постељини. Затим протресете постељину 
са прекривачем тако да је исправна страна 
окренута споља и то је то! Лако! Више нема 
мучења да се промени постељина!“

Понекад учење једноставног трика може битно 
да вам промени живот, уштеди вам време, труд 
и енергију. Ово је нешто што ће Брајан користити 
целог живота, а може пренети и другима који 
такође могу имати користи.

И за крај коментар од Зое, која је допринела са 
својом причом о информалном учењу у нашем 
претходном блогу: „Информално сам научила 
о информалном учењу од колегинице Еме! Пре 
тога нисам ни знала шта је то.”
Стратегија „Европа 2020“, којом ЕУ треба да 
израсте у „паметну, одрживу и инклузивну 
привреду која обезбеђује висок ниво 
запослености, продуктивности и социјалне 
кохезије“, представља значајан развој социјалне 
политике у ЕУ, осмишљене тако да се развија 
уравнотежен и одржив приступ будућности. 
Усвојена 2010. године, укључивање циљева 
усмерених на повећање запослености, 
побољшање образовања, смањење 
сиромаштва и социјалне искључености у њен 
оквир сматра се значајним, јер истиче важност 
циљева социјалне политике у визији благостања 
Европе у будућности.

МОЈЕ НАЈБОЉЕ ИСКУСТВО ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА: ЗБИРКА 
ПРИЧА - НАСТАВАК



Али циљ стратегије да 15% одраслих буде 
ангажовано у процесу целоживотног учења 
је проблематичан, јер узима у обзир само 
формално и неке врсте неформалног учења.

У овом чланку постављам питање „Зар не би 
требало придавати више пажње информалном 
учењу као кисеонику друштва са концептом 
целоживотног учења?“ Као што је Ендру Болингтон 
(глобални директор за истраживање и учење, 
LEGO фондација) напоменуо у OECD извештају о 
бизнису: Зашто сви не уче током целог живота?: 
„Бити образован се више не своди на то колико 
знате, већ на то да имате вештине и мотивацију за 
целоживотно учење, како бисте могли да научите 
нова знања кад год вам је то потребно”. 

ВАЖНОСТ ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА

Извештај о образовању одраслих за 2017. годину 
Централног завода за статистику Републике Ирске 
наводи да је „информално учење популарнији 
избор од формалних или неформалних 
образовних активности“, као и да је преко 60% 
Ираца старости од 25 до 64 године учествовало у 
информалном образовању.

Трендови широм Европе за 28 земаља ЕУ блиски 
су просечној стопи учешћа од 60,5%, мереној у 
оквиру Истраживања образовања одраслих за 
2016. годину. Наравно, постоје варијације, тако да 
извештај за Кипар говори да постоји учешће од 
готово 100%, а за Литванију учешће од 22%.

ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ - КИСЕОНИК ДРУШТВА СА 
КОНЦЕПТОМ ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

11

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор јe: Michael Kenny.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/node/120273.

Мајкл Кени разматра потцењену улогу коју информално учење има у стварању друштава са концептом 
целоживотног учења.

http://www.oecd.org/education/lifelong-learning.htm
http://www.oecd.org/education/lifelong-learning.htm
https://epale.ec.europa.eu/en/users/michael-kenny
https://epale.ec.europa.eu/node/120273
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ОБЛИЦИ ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА

Учење помоћу рачунара (на интернету или не) било је најпопуларније код 82,2% оних који су се 
у Ирској укључили у информално образовање. Већа је вероватноћа да ће млађе особе, пре 
него старије, учити информално помоћу рачунара, а три пута је вероватније да ће се особе 
са трећим и вишим нивоом академског образовања (third level honours degree; прим.прев.) 
ангажовати у процесу информалног учења, него особе са завршеним основним образовањем 
или без њега (графикон 7 испод се односи на Ирску).

ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ - КИСЕОНИК ДРУШТВА СА КОНЦЕПТОМ 
ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА



ДЕФИНИСАЊЕ ИНФОРМАЛНОГ УЧЕЊА

Cedefop (Европски центар за развој стручног 
оспособљавања) дефинише информално 
учење у свом појмовнику као: „Учење које 
произилази из свакодневних активности 
везаних за посао, породицу или слободно 
време. Није организовано или структурирано 
у смислу циљева, времена или подршке 
учењу. Информално учење је у већини 
случајева ненамеравно из перспективе 
ученика.“

Учење се сматра информалним када га:

• Не пружа институција. Појединац одређује 
шта, када и где учи;

• Учење начелно не води национално 
признатој квалификацији;

• Обично није хијерархијско по природи;

• Не постоје услови за пријем или процес 
регистрације јер се може дешавати 
у породици, на радном месту и у 
свакодневном животу сваке особе, 
самостално, породично или друштвено 
усмерено.

Информално учење се углавном односи 
на активности другачије од оних које се 
сматрају обавезним (укључујући самостално 
учење и домаће задатке). Оне се сврставају 
у формално и неформално учење. 
Активности информалног образовања се 
обично изводе:

• учењем од члана породице или пријатеља;

• употребом штампаног материјала као 
што су књиге или часописи;

• путем телевизије, радија или видеа;

• употребом рачунара.

Информално учење се одвија изван школа и 
произилази из укључености у активности које 
се не предузимају у сврху учења. Приручник 
о класификацији активности учења (CLA), 
издање из 2016. године, напомиње да постоји 
један основни критеријум који разликује 

информално учење од образовања и 
обука (формалног и неформалног), 
а тиче се тога да ли је активност учења 
институционализована или не.

Стога оно представља случајни, невољни 
и неизбежни део свакодневног живота; а 
понекад се назива и „искуством“.
 
Можемо ли заиста раздвојити формално, 
неформално и информално учење?

Информално учење се догађа упоредо 
и преклапа се са формалним или 
неформалним учењем. Када свесно 
следимо било који циљ учења, не можемо 
а да не научимо и ствари које нису део 
тог циља. Примери неформалног учења 
у којима се догађа и информално учење 
укључују часове пливања за малишане, 
спортске програме у заједници и програме 
у организацијама као што су извиђачи за 
дечаке и девојчице и омладински клубови, 
групе у заједници, неакредитоване курсеве 
за образовање одраслих, спорт и фитнес 
програме, семинаре у стручној области, итд.

Стивен Билет 2001. године у свом чланку 
„Учење током радног живота: независност 
на послу“ доводи у питање неприродно 
раздвајање образовања на формално, 
неформално и информално. Он тврди 
да се све људске активности уче - све што 
радимо укључује процес учења. Билет 
сугерише да се већина учења одвија унутар 
друштвених организација или заједница и ван 
формалног образовања. Често размишљам 
о томе колико сам научио кроз учешће у 
неформалним друштвеним организацијама 
- од којих сам велики део и применио у свом 
професионалном раду. 

ИКТ су веома значајно допринеле прилици да 
учим у паузи ужурбаног живота. То може бити 
музичко дело, песма, тренутна дешавања 
или како извршити неки хитан задатак. На 
пример, ја сам визуелни тип ученика и 
стално користим YouTube за информално 
образовање.

ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ - КИСЕОНИК ДРУШТВА СА КОНЦЕПТОМ 
ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА
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https://infed.org/mobi/non-formal-learning-mapping-the-conceptual-terrain-a-consultation-report/
https://infed.org/mobi/non-formal-learning-mapping-the-conceptual-terrain-a-consultation-report/
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ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ - КИСЕОНИК ДРУШТВА СА КОНЦЕПТОМ 
ЦЕЛОЖИВОТНОГ УЧЕЊА

БОГАТСТВО (ИНФОРМАЛНОГ) УЧЕЊА

YouTube се све више користи као извор 
информалног учења и бројке су заиста 
запањујуће. Укупан број људи који користе 
YouTube је 1.300.000.000, а 300 сати видео 
снимака поставља се на YouTube сваког 
минута. Истраживање из САД из 2018. године 
открило је да 51% корисника YouTube-а 
каже да се ослањају на видео снимке како 
би научили нове ствари - што представља 
информално учење.

Следи пример: „Када сам први пут стављао 
кравату, пустио сам YouTube видео. Кад 
год пожелим да урадим нешто ново у 
програму попут Ableton, Premiere, или Pho-
toshop, претражим то на YouTube. Научио 
сам и да скувам неколико ствари помоћу 
YouTube видео снимака. Ово су само неке 
од претрага у сврху едуковања које сам 
спреман да признам; било је превише оних 
срамотних који ће отићи са мном у гроб. 
Извесно је да нисам једини који користи 
YouTube као својеврсну дигиталну школу.”

За више примера информалног учења на 
платформи EPALE погледајте:

• Моје највеће искуство информалног 
учења: збирка прича

• Моје највеће искуство информалног 
учења: збирка прича - наставак

• Европски волонтери који уче да развијају 
своју будућност

ИНФОРМАЛНО УЧЕЊЕ КАО КИСЕОНИК 
ДРУШТВА СА КОНЦЕПТОМ ЦЕЛОЖИВОТНОГ 
УЧЕЊА

Према томе, овај текст представља аргумент 
за веће препознавање информалног 
и неформалног учења као кисеоника 
друштва са концептом целоживотног 
учења. То је аргумент за омогућавање 
креативности, радозналости и демократије 
у учењу и повлачење из формализованог 
система сертификације који је претежно 
фокусиран на подстицање привреде са 
високом запосленошћу.

Стопа учешћа од 15% је неамбициозна 
- треба да буде 95% и да обухвата 
информално образовање.

Шта Ви мислите?

Поделите Ваше приче о информалном 
образовању!

Мајлк Кени (Michael Kenny) је професионалац у области образовања одраслих 
и образовања у заједници, са посебним интересовањем за ангажовано учешће. 
Његово одрастање се одвијало у руралном подручју, на породичној фарми 
миграната у западној Ирској. Његово високо образовање се састоји од дипломе у 
области пољопривредних наука (BAgrSc 1980), дипломе мастера руралног развоја 
(MAgrSc 1990), и више дипломе у области високог образовања (HDHE1998). Његово 
искуство је из области рада са младима, рада у заједницима у Ирској и Африци 
(7 година) и интензивног ангажовања у раду са формалним, неформалним и 
волонтерским руралним и урбаним организацијама.

https://merchdope.com/youtube-stats/
https://merchdope.com/youtube-stats/
https://www.theverge.com/2018/11/7/18071992/youtube-pew-study-education-news-childrens-videos
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-experience-collection-stories
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-experience-collection-stories
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-experience-collection-stories-continued
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/my-greatest-informal-learning-experience-collection-stories-continued
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/european-volunteers-learning-develop-their-future
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/european-volunteers-learning-develop-their-future
https://www.maynoothuniversity.ie/adult-and-community-education/our-people/michael-kenny
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ПРЕМОШЋАВАЊЕ ФОРМАЛНОГ И НЕФОРМАЛНОГ: 
ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА И ИЗГРАДЊА КАПАЦИТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ 
ОДРАСЛИХ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор јe: Gina Ebner    
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/node/120323.

САРАДЊА ИЗМЕЂУ УНИВЕРЗИТЕТА И 
ПРУЖАЛАЦА ОБРАЗОВАЊА ЗА ОДРАСЛЕ

Област образовања одраслих тренутно се 
суочава са демографским променама 
запослених у овом сектору. Много колега је 
близу пензије, а нове млађе колеге почињу 
са радом као едукатори одраслих. Моја 
запажања која се односе на град Вурзбург 
(који се налази у јужној Немачкој) су следећа: 
тренутно образујемо више студената у 
образовању одраслих него што је тржишту 
рада потребно. Дипломирани стручњаци 
раде у центрима за образовање одраслих 
и континуираном образовању, центрима за 
стручно образовање и обуке, универзитетској 
болници, одељењима за развој људских 
ресурса у компанијама, итд. Ова ситуација је 
резултат блиске сарадње коју смо успоставили 
последњих година између нашег одељења 
за образовање одраслих и континуирано 
образовање, и области праксе. Обављамо 
теренске посете са нашим студентима у 
различитим образовним центрима, позивамо 
стручњаке на гостујућа предавања, наши 
студенти стажирају у локалним центрима, 
сарађујемо на истраживачким пројектима 
(понекад укључујемо и мастер студенте 
у те пројекте), а такође имамо и мејлинг 
листу за слање информација о објављеним 
конкурсима.

РАСКОРАК

Обе стране имају могућност да добију детаљан 
увид из њихових области. Али такође запажамо 
и велики јаз између професионализације 
универзитета и изградње капацитета праксе. 
Дипломирани студенти на универзитету 
(образовање одраслих) изучавају образовне 

и дидактичке теорије, историју, политику и 
(емпиријска) истраживања. Са друге стране, 
студијски програми у образовању (одраслих) 
остају типично на апстрактном нивоу и пружају 
знања која у будућности треба да буду 
релевантна и применљива на сасвим другачије 
области рада. Изградња капацитета у области 
праксе често је много више усмерена на 
конкретну област рада.

Иако постоје многе разлике међу 
универзитетским студијама у образовању 
(одраслих) широм Европе, академске 
дисциплине и Болоњски процес донели су 
одређену врсту стандардизације у студијама. 
Изградња капацитета стручњака често је 
везана за структуру удружења за образовање 
одраслих или за центре за образовање 
одраслих. То доноси изазове за запослене 
у образовању одраслих који често раде 
у различитим центрима за образовање 
одраслих.

Међутим, највећи јаз може се уочити 
између универзитетских студија и изградње 
капацитета: овај раскорак постоји у свим 
случајевима када се универзитетске студије 
нуде „традиционалним студентима“ (младим 
и редовним студентима) или практичарима 
у овој области. Јаз се такође може уочити 
тамо где још увек постоји само неколико 
институционализованих веза између 
могућности за учење/изградњу капацитета 
за практичаре и традиционалних студија у 
образовању одраслих. Још је само неколико 
примера где инструменти за валидацију 
компетенција стручњака у одраслом 
и континуираном образовању воде ка 
признавању на универзитетима (VINEPAC, WB-
академија у Аустрији, GRETA).

Професор Регина Егетенмајер (Regina Egetenmeyer) говорила о јазу између формално образованих 
професионалаца и неформално едукованих практичара у образовању одраслих. Шта узрокује 
ову поделу и како се она може решити? Сазнајте у наставку.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/gina-ebner
https://epale.ec.europa.eu/node/120323
https://ec.europa.eu/epale/en/node/107728
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Ова два различита приступа створила су велики 
раскорак између академске професионализације 
и изградње капацитета.

КАКО ПРЕМОСТИТИ ЈАЗ

Премостити овај јаз значи удружити стручњаке 
и студенте у процесу учења, али и препознати 
различите потребе.

Зимска школа „Међународне и компаративне 
студије у образовању одраслих и доживотном 
учењу“ пројекта INTALL покушава да премости јаз 
између формалног и неформалног образовања. 
Након пет година, у којима смо радили искључиво 
са студентима у образовању одраслих, 2019. године 
смо позвали и колеге из области праксе да заједно 
са међународним студентима студирају недељу 
дана у кампусу Вурзбург.

Увидели смо да обе стране дубоко поштују једна 
другу: стручњаци су студенте и дипломиране студенте 
сматрали добро упућеним у образовне теорије, са 
широким знањем о емпиријским доказима и врло 
компетентним у образовној анализи. Студенти су 
сматрали да стручњаци познају широку и конкретну 
област образовања одраслих, да су потковани 
најбољим радним стратегијама за одређену област 
и да су компетентни у анализи практичних ситуација.

Након искуства из 2019. године, очекујемо да успех 
премошћавања формалног и неформалног 
образовања неће зависити само од тачног 
препознавања интереса сваке циљне групе. 
Извесно ће зависити и од вредновања стручности и 
компетенција различитих учесника. На овај начин, 
дидактичко планирање на универзитету постаје 
изазован задатак у образовању одраслих, за који 
високо образовање мора да учи из центара за 
образовање одраслих.

ГРАЂАНСКО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВЕЛИКОЈ
БРИТАНИЈИ: ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Регина Егетенмајер (Regina Egetenmeyer) је професор 
за образовање одраслих и континуирано образовање на 
Универзитету Вурзбург/Немачка и координатор COMPALL/
INTALL - зимске школе за упоредно образовање одраслих и 
континуирано образовање.

https://www.hw.uni-wuerzburg.de/intall/home/
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ТРАДИЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У ЕВРОПИ: 
НЕМАЧКА

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Ајжана Касанова (Aizhana Khasanova).
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tradition-adult-education-europe-germany.

У 2019. години, неколико чланова Европске 
асоцијације за образовање одраслих (EAEA) 
прославља важне датуме у својој историји: 
ове године је 175. годишњица оснивања прве 
народне средње школе (Folk High School - FHS) 
у Данској, 50. годишњица оснивања AONTAS-а 
(Ирска национална организација за образовање 
одраслих), наше чланице из Ирске, и 100. 
годишњица Немачке Volkshochschulen (VHS). 
Како би обележила овако важне датуме, EAEA 
је одлучила да истражи историју неформалног 
образовања одраслих у Данској, Ирској и 
Немачкој, и да открије његову улогу у овим 
државама. Разговарали смо са националним 
експертима који су поделили са нама знање и 
мишљење о стању неформалног образовања.

Погледајте интервју о традицији образовања 
одраслих у Ирској 

Погледајте интервју о традицији образовања 
одраслих у Данској  
 

Ајжана Касанова (Aizhana Khasanova), 
приправница у EAEA, интервјуисала је 
немачког експерта Лизу Фрајганг (Lisа Freigang) 
o традицији образовања одраслих у Немачкој.
 
Каква је историја и идеологија немачке 
Народне школе (VHS)?

Лиза: 1919. године усвојен је Устав Вајмарске 
репубике и образовање одраслих је тада 
добило много више на вредности него раније, 
јер је устав прогласио образовање одраслих 
јавном одговорношћу. Народне школе (VHS) 
споменуте су директно у једном од чланова 
устава. Дакле, оно што у ствари прослављамо 
ове године је 100 година образовања одраслих 
као јавне одговорности, државне обавезе. 
У то време пре 100 година, основани су 
многи центри за образовање одраслих, иако 
није свих 900 народних школа које постоје 
у Немачкој основано исте године. Наравно, 
данске народне средње школе јесу служиле 
као узор, а неке народне школе у Немачкој су 
основане чак и раније. Оно што је такође важно 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/aizhana-khasanova
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tradition-adult-education-europe-germany
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tradition-adult-education-europe-ireland
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tradition-adult-education-europe-ireland
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tradition-adult-education-europe-denmark
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/tradition-adult-education-europe-denmark
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у контексту наше годишњице и идеје која је у 
основи VHS-а је да је у то време у Вајмарској 
републици дошло до велике промене. Дакле, 
VHS такође представљају израз тог времена. 
Њихов задатак је био да омогуће прегледност 
и заједницу која ће служити људима, али 
и демократији. Вајмарска Република 
представљала је време пометње и промене за 
неке људе, и требало је да им VHS помогну да 
пронађу своје место у друштву. Главна идеја 
је да учење почиње са учеником и његовим 
потребама и да су програми усмерени ка 
ономе што служи као подршка појединцу и 
друштву. VHS себе виде не само као места 
за учење, већ и као места за састанке, где 
људи могу да се окупе и заједно уче, уче једни 
од других и да размењују идеје. Оно што је 
веома важно је да су VHS отворене за све, тј. за 
људе различитог порекла, религије, политичких 
опредељења, друштвеног статуса. То такође 
значи да VHS треба да омогуће образовање 
које сви могу да приуште. VHS нису усмерене 
ка профиту и не зависе само од накнада 
учесника, већ добијају и јавна средства.
 
КАКО СУ СЕ VHS МЕЊАЛЕ КРОЗ ВРЕМЕ?

Лиза: Очигледно, на основу историје 
Немачке, доста тога се променило. На 
пример, када говоримо о стогодишњици, 
важно је да напоменемо да је постојало 
време националних социјалиста у тих 
100 година. Они су искоренили VHS као 
такве. Покушали су да повежу те идеје са 
политичким циљевима. Након Другог светског 
рата, многе VHS су поново биле основане 
или поново отворене. Очигледно је да су се 
другачије развијале у источном и западном 
делу Немачке. Социјалистички образовни 
систем на истоку је био усредсређен доста 
на стручно оспособљавање и на образовање 
у виду друге шансе. А VHS у западном делу су 

ТРАДИЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У ЕВРОПИ: НЕМАЧКА

покушавале да се врате на оно што су биле 
пре рата. Али ако посматрате VHS од пре 
100 година и сада, оне и даље имају доста 
тога заједничког, нарочито у начинима на 
које повезују људе.

Лиза: Па, једна доминантна тема за 
сваког пружаоца образовања одраслих 
сада је дигитализација. То је важно у 
смислу давања добрих понуда оним 
групама које су у опасности од тога да 
буду у неповољном положају, тј. старијим 
људима, незапосленима, али такође 
и на нивоу интерне организације. Шта 
можемо ми као федерална асоцијација 
да урадимо како бисмо пружили подршку 
за промену организације VHS-а? На 
пример, развили смо интернет окружење 
за учење, које називамо „VHS Cloud“, где 
свака VHS може да планира курсеве, али 
и где се могу умрежавати међусобно, 
као и са регионалним и федералним 
асоцијацијама. То ће наставити да се 
одвија и биће важно у наредним годинама. 
Оно што мене лично занима, али и што 
је постала тема интересовања моје 
организације, јесте образовање за одрживи 
развој. Опет, то укључује и образовне понуде 
као такве, али и организационе промене. И 
још једна ствар која никада неће престати 
да буде важна је социјална кохезија унутар 
Немачке, али и на нивоу Европе.
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Лиза Фрајганг (Lisa Freigang) има дугу историју рада у 
немачкој Асоцијацији за образовање одраслих. Почела је као 
део одељења за Језик и интеграцију, као и одељења за стручно 
оспособљавање 2010. године, пре него што се усредсредила 
на сектор грађанског образовања. Од тада је учествовала у 
многим пројектима који су у вези са грађанским образовањем 
одраслих и тренутно је на позицији вишег службеника у немачкој 
Асоцијацији за образовање одраслих са фокусом на грађанско/
политичко образовање.

Ајжана Касанова (Aizhana Khasanova) је тренутно на другој 
години мастер студија на Универзитету у Талину, Естонија. Област 
њеног интересовања је психологија образовања, иновативне 
праксе подучавања и учења у образовању одраслих. Она 
тренутно ради као наставник енглеског као страног језика за 
одрасле, а у будућности волела би да комбинује праксу из 
наставе са академском каријером или каријером у невладином 
сектору.
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