
EPALE е-магазин

Фокус у периоду од октобра
до децембра: 
 Учење одраслих на 
радном месту



ДРАГЕ EPALE КОЛЕГЕ,

Учење одраслих често се одвија на радном месту. Због тога је важно да свако радно место 
представља средину која је погодна за учење и да одрасли стичу вештине и компетенције које 
су им потребне како би дошли до жељених послова или како би напредовали у професионалној 
каријери. На данашњем тржишту радне снаге које се брзо мења, свака земља мора да обезбеди 
да њена радна снага поседује одговарајуће вештине и да запослени остану конкурентни и стално 
унапређују њихове вештине како би остали запошљиви и остварили потпуну улогу у друштву.

Ми у ЕПАЛЕ верујемо да је учење на радном месту кључно као помоћ одраслима да остваре своје 
личне и професионалне циљеве. Због тога, од октобра до децембра EPALE тематски фокус био 
је посвећен учењу одраслих на радном месту. У току овог периода, детаљно смо истраживали 
будуће изазове у вези са овом темом, на који начин учење на радном месту може користити 
компанијама и сакупили смо пуно примера добре праксе из Европе.

Између 11. и 13. новембра, EPALE је организовала онлајн догађај за прикупљање примера успешних 
пројеката у области учења на радном месту. Добили смо бројне информације од широког 
спектра стручњака који се баве образовањем одраслих из 20 европских земаља. Погледајте овај 
чланак у коме ћете наћи кратак преглед који је сачинио модератор догађаја Ендру Мекошен.

Поред тога, EPALE национални тимови и заједница објавили су бројне инспиративне студије случаја, 
чланке, извештаје и друге ресурсе на ову тему. Посетите нашу тематску страницу Учење на радном 
месту како бисте их пронашли (садржај се разликује зависно од изабраног језика).
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УСПЕШНИ ПРОЈЕКТИ СА EPALE ОНЛАЈН ДОГАЂАЈА О УЧЕЊУ
НА РАДНОМ МЕСТУ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/successful-projects-epale-event-workplace-learning.

Од 11. до 13. новембра, EPALE је организовао 
онлајн догађај за успешне пројекте везане за 
учење на радном месту. Допринос је дао велики 
број стручњака за учење одраслих из 20 европских 
земаља. Размена пројеката на мрежи приказала 
је широк спектар проблема и приступа који се 
могу применити у учењу одраслих на радном 
месту. Постављен је широк спектар пројеката 
и механизама које су спровеле националне и 
међународне групе партнера. Они представљају 
инспиративне примере за остале у Европи. 
Појавио се низ тема које су наведене у наставку, 
илустроване примерима. Важно је напоменути 
да се сваки пројекат односио на неколико тема, 
а не само на једну од наведених у наставку.

ФОКУС НА РАЗВОЈ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА 
ВЕШТИНА

Основне вештине

Заједничка тема била је омогућавање учења 
основних вештина на радном месту. Словеначки 
модел програма описмењавања бави се 
изазовом да многи људи са ниским нивоом 
основних вештина такође имају негативну 

перцепцију формалног образовања. Најпре се 
бави основним практичним потребама одраслих 
пре покушаја формирања новог, позитивног 
искуства које пружа основу за нову/даљу 
потребу за учењем. Иако се специфични циљеви 
разликују од програма до програма, а трајање 
се креће од 50 до 350 сати, сви програми имају 
исти основни циљ унапређења основних вештина 
писмености (читање, писање, споразумевање 
и математика) и трансверзалних компетенција 
(ICТ, учење како се учи, социјалне компетенције 
и активно грађанство, а понекад и страни језици, 
основе науке и технологије).

У Аустрији, модуларни пројекат оријентисан 
на компетенције Campus Basisbildung циља на 
појединце који имају веома ниску писменост и 
математичке вештине. Пет аустријских удружења 
развија модуларни модел оријентисан на 
компетенције, у коме се кроз шест различитих 
модула нуди различит садржај. На пример, 
Kunstlabor uniT ради на модулу за медицинско 
особље које се фокусира на документацију 
за медицинско особље. Учесници раде са 
едукаторима на циљевима учења за своје 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/successful-projects-epale-event-workplace-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/discussions/epale-community-share-your-successful-projects-workplace-adult-learning
https://pismenost.acs.si/en/programs/model-of-programs/
https://pismenost.acs.si/en/programs/model-of-programs/
https://www.kunstlabor-graz.at/projekte/projekt_detail?projekt_id=156743
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модуле и тада могу да одаберу како желе 
да уче (различите методе, као што су на 
курсу, код куће, у групама, самостално итд.), 
шта желе да науче (различите понуде, вежбе) 
и интензитет. Посебно важан циљ за учеснике 
је да науче како да уче.

РАЗВОЈ ТРАНСВЕРЗАЛНИХ ВЕШТИНА

Много постова је нагласило важност учења на 
радном месту у развоју не само техничких, већ 
и „трансверзалних“ или „социјалних вештина“, 
ставова и понашања. То је у посебном фокусу 
на другом нивоу образовања одраслих на 
Државном техничком институту Aterno-Man-
thonè у Пескари, који ради на развоју животних 
вештина попут самосвести и тимског рада. 
Институт је предузео бројне иницијативе за 
читање и писање, укључујући у различитим 
приликама и вечерњу и затворску наставу, 
подстичући вештине разумевања и боље 
знање о себи.
 
УЧЕЊЕ У РАЗЛИЧИТИМ КОНТЕКСТИМА
 
Пракса

Пракса се помињала у више постова. Поменута 
је Мрежа праксе и учења на радном месту и 
слободно доступни европски алати попут Алата 
за учење заснованог на раду. Имамо пример 
са Кипра, где они који су успешно прошли кроз 
шему праксе имају право да похађају вечерње 
школе техничког и стручног образовања, које 
функционишу као школе друге шансе. Овде 
се може препознати и пренети део њиховог 
образовања и оспособљавања (претходног 
учења) стеченог у оквиру шеме праксе. Као 
резултат тога, добијају могућност да заврше 
средњошколско образовање у року од једне 
или две године.

Омогућавање учења на радном месту које 
је изазов за традиционално учење

Подсетили смо да нека радна места 
отежавају учење. Пројект PRODOME 
(ПРОофесионализација одржавања 
ДОМомаћинства у Европи) показао је изазове 
са којима се сусрећу домаћице које раде 
у приватним домаћинствима послодаваца 
који нису навикли да нуде обуку и где постоје 

УСПЕШНИ ПРОЈЕКТИ СА EPALE ОНЛАЈН ДОГАЂАЈА О УЧЕЊУ
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додатни захтеви у погледу приватности. Пројекат је 
развио резултате који укључују приручник за помоћ 
у пружању обуке људима из таквих занимања.

НОВЕ ПРИЛИКЕ ЗА ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ

Многи постови имали су снажан нагласак на 
томе на који начин дигитализација доводи до 
нових могућности учења на радном месту. На 
пример, претходно поменути пројекат Campus 
Basisbildung користи комбиновано учење кроз 60 
јединица е-учења. Кроз други пројекат, Erasmus+ 
project YouDigIT, испробано je 28 апликација у 
шест земаља, на групи европских просветних 
радника који раде са одраслим ученицима 
и идентификовано шест најкориснијих и 
најзабавнијих апликација.

Секторски приступи истакнути су у неким 
постовима. Пројект EULIFT представио је апликацију 
коју је развио како би научио неговатеље како 
да правилно поступају са пацијентима како би 
избегли проблеме мишићно-коштаног система. 
Апликација укључује: алат за процену потреба 
пацијената и одабир оптималне технике 
приступа пацијентима; 3Д анимације основних 
положаја и покрета; и 3Д аватаре - Нина 
(неговатељ) и Џејкоб (пацијент). У креативном 
сектору, пројекат CO-Design развио је приручник 
за обуке, онлајн образовне ресурсе за учење и 
CO.Design Essentials који одређује како да научите 
да „ко-креирате“.
Партнери у Берлину истакли су значај друштвеног 
комбинованог учења. То укључује тражење 
питања, проблема или изазова у контексту 
сопственог рада и његово решавање заједно са 
другима (нпр. укључујући људе изван компаније) 
уз помоћ друштвеног софтвера. Ово представља 
облик „учења наглас“ изван граница компаније, 
као што је илустровано у кратком видеу у оквиру 
оригиналне објаве коју можете пронаћи уз 
помоћ линка на почетку текста.

ЗНАЧАЈ ПРОЦЕНЕ ВЕШТИНА

Unionlearn из Уједињеног Краљевства подсетио 
нас је на важност помагања људима у процени 
сопствених вештина током свог радног века. 
Организација води пројекат процене вештина 
Mid-Life Skills Review project који финансира 
Еразмус+. Европски партнери израдили су 

https://www.manthone.edu.it/
https://www.manthone.edu.it/
http://www.net-wbl.eu/
https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=3
https://www.wbl-toolkit.eu/index.php?id=3
https://www.prodome.eu/en/the-results/
https://www.itf-kassel.de/de/europaeische-projekte/youdigit/
https://www.itf-kassel.de/de/europaeische-projekte/youdigit/
https://eulift-app.com/en/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2016-1-AT01-KA202-016789
https://www.unionlearn.org.uk/mid-life-skills-review-project
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дигитално подржану процену вештина у току 
средњег животног доба како би помогли 
радницима да истраже како да буду отпорнији 
на изазове на тржишту рада са којима се могу 
суочити у будућности.

РАЗВОЈ ВЕШТИНА ЕДУКАТОРА

Неколико објава било је усмерено на потребу 
развијања вештина едукатора, често кроз 
механизам слања особља у друге земље како 
би људе извукли из зоне комфора у њиховом 
нормалном окружењу и како би искусили 
другачије праксе; и кроз међународне пројекте 
сарадње за развој метода за развијање 
компетенција наставника, као што је пројекат 
Еразмус+ Training Educators Training Course (Курс 
за обуку едукатора).

Један пројекат, The Future Teacher: Focus on the 
ICT Competencies of Teachers (Будући наставник: 
Фокус на ИКТ компетенције наставника), развио је:

• упитник „дигитални термометар“ који 
процењује компетенције наставника на 
основу европског оквира DigCompEdu, пре 
и после праћења онлајн модула;

• „Дигитални компас“ који омогућава 
индивидуални пут учења онлајн модула који 
треба следити;

• Дигитална путовања (е-модули на мрежи) 
која се могу преусмерити и поново делити, 
а не само делити за коришћење (19 модула 
на сваком од три нивоа - почетни, средњи и 
напредни).

 
ПОТРЕБА ЗА СИСТЕМАТСКИМ ПРИСТУПИМА 
КОЈИ СУ ТАКОЂЕ ПРИЛАГОЂЕНИ 
ИНДИВИДУАЛНИМ ПОТРЕБАМА КОМПАНИЈЕ

Развој на Исланду подсетио нас је на важност 
систематичности у учењу на радном месту, 
уз истовремено поседовање довољне 
флексибилности како би се удовољило потребама 
различитих предузећа. У 2017. години основан је 
Центар за туристичке вештине Исланда, којим 
управљају релевантне заинтересоване стране, 
укључујући Министарство индустрије и иновација и 
социјалне партнере. Од тада се Центар фокусира 
на: утицај и сарадњу са формалним школским 
системом ради бољег прилагођавања садашњих 
и будућих студијских програма потребама 

индустрије; и повећање обуке у оквиру туристичких 
предузећа. Активности укључују запослене у 
Центру који раде са центрима за целоживотно 
учење да би се на систематски и стратешки 
начин обратили туристичким компанијама како 
би појачали обуку на лицу места.
 
ПРИЛИКЕ ДА ЈАВНЕ УПРАВЕ ДАЈУ ПРИМЕР

Други учесници истакли су начине на које јавне 
управе могу показати лидерство у учењу на 
радном месту. Пројект #PAT4YOUNG, започет у 
јануару 2018. године, јесте програм „обрнутог 
менторства“ који је осмислила и реализовала 
Fondazione Demarchi (Тренто, Италија) у сарадњи 
са Јавном управом аутономне покрајине Тренто 
(РАТ). Његов циљ је размена вештина између 
старијих и млађих запослених у јавном сектору, 
посебно у погледу питања дигитализације и 
преноса организационе културе. Штавише, 
иновативни формат пројекта бави се 
генерацијским разликама у организационој 
стварности РАТ-а креирањем модела који је 
применљив у другим организацијама.
 
ДА НЕ ЗАБОРАВИМО ВОЛОНТИРАЊЕ И 
НЕПРОФИТНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ!

Неки учесници скренули су пажњу на чињеницу 
да је важно осигурати да постоје могућности за 
учење волонтера и непрофитних организација. 
На пример, једна непрофитна организација 
која ради у области превенције и лечења од 
дрога и других зависности је члан Европског 
удружења за образовање, обуке кроз путовања. 
Ово је мрежа заснована на моделу „путника“: 
обука кроз путовање, размена са вршњацима 
и заједничка изградња „складишта“ добрих 
пракси. Сваки полазник бира и следи један 
специфичан приступ, технику или систем и 
описује га у облику добре праксе. Чули смо 
нешто и од FireVall-а - Добровољне праксе 
ватрогасаца доступне свима, пројекта који 
има за циљ да се позабави питањем начина 
регрутовања и обуке добровољних ватрогасаца 
широм Европе путем међународне размене.

Ендру МекКошан више од 30 година ради у 
образовању и обуци у Европи као академски 
истраживач и консултант. Главни је аутор студије 
за израду мапирања Центара професионалне 
изврсности за Европску комисију која се помиње 
на овом блогу. Тренутно је виши научни сарадник у 
Центру за тешкоће у образовању на Универзитету  
        Даблин Сити у Ирској. 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-LV01-KA204-035473
https://haefni.is/tourism-skills-center/
https://www.fdemarchi.it/eng
https://www.ecett.eu/en/home/
https://www.ecett.eu/en/home/
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ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ШЕСТ КЉУЧНИХ ИЗАЗОВА

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-six-key-challenges.

Налазимо се на почетку револуције у области 
употребе и приступа одраслих могућностима 
за учење на радном месту. У овом чланку, 
другом од два блог поста о дигиталном 
учењу, тематски координатор EPALE, Ендру 
Мекошен, разматра изазове које оно доноси 
за практичаре у сектору.

Могућности које нове технологије у области 
учења на радном месту доносе све су 
бројније скоро сваког дана. У другом блог 
посту разматрао сам неке примере таквих 
дешавања. У исто време, дигитално учење 
поставља низ питања са којима се практичари 
суочавају.

ИЗАЗОВИ ДИГИТАЛНОГ УЧЕЊА НА РАДНОМ МЕСТУ

(Максимизација педагошких предности. 
Обезбеђивање признавања дипломе за ученика. 
Добијање најбољег квалитета. Обезбеђивање 
једнакости приступа. Обезбеђивање добре 
равнотеже између приватних и јавних установа 
образовања и обуке. Бављење узроцима 
неуспелог развоја производа на тржишту)

1 КАКО ДА НА НАЈБОЉИ МОГУЋИ НАЧИН 
ИСКОРИСТИМО ДИГИТАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У 
ПЕДАГОШКЕ СВРХЕ?

Технологије дигиталног учења имају огроман 
потенцијал да подрже промене у педагогији 

на радном месту. Ипак, као што наводи 
Организација за економску сарадњу и развој 
(OECD):

‘[…] присуство технологије само по себи није 
довољно за иновације […] Нити би требало 
претпоставити да су иновације синоним за 
дигитализацију, јер она може представљати 
само репродуковање традиционалних метода 
и педагогија у различитом формату.’

Ресурси за учење на интернету могу да 
омогуће наставницима и лицима која пружају 
обуку приступ већем броју ресурса, а да 
истовремено немају много утицаја на процесе 
учења. Али исти ресурси се могу искористити 
да се педагошки приступи усмере на нови 
начин, нпр. кроз више комбинованог учења и 
„изокренутих“ учионица. Како да се постарамо 
за то да искористимо такве могућности? Које 
могућности желимо или треба да искористимо 
и зашто?

Није лако одговорити на таква питања. Ипак, 
када су наставници и лица која пружају 
обуку на „првој линији“ свих педагошких 
промена, јасно је да се морамо постарати 
за то да они стекну потребно знање, вештине и 
компетенције кроз одговарајуће обуке. Такође 
треба да помогнемо пружаоцима услуга у 
области образовања да израде стратегије 
које обухватају технолошке промене, и да 
обезбедимо максималну искоришћеност 
могућности на кохерентан и планиран начин. 
А како би то требало да се одвија у пракси?
 
2 КАКО ЗНАМО КАДА СУ РЕСУРСИ НА 
ИНТЕРНЕТУ КВАЛИТЕТНИ?

Брзи развој дигиталног учења отвара важна 
питања о квалитету: уз толики број доступних 
ресурса на интернету, како да знамо шта је 
„добро“, а шта није? То је питање које често 
постављају наставници и лица која пружају 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-six-key-challenges
https://www.oecd.org/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments-9789264277274-en.htm
https://www.oecd.org/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments-9789264277274-en.htm
https://www.oecd.org/education/the-oecd-handbook-for-innovative-learning-environments-9789264277274-en.htm
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као што је Финска, могу се много лакше 
носити са тим новим изазовима.
 
4 ПРИВАТНИ ПРУЖАОЦИ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА СУ СВЕ БРОЈНИЈИ – ДА ЛИ 
ДРЖАВНИ ПРУЖАОЦИ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА ТРЕБА ДА РЕАГУЈУ?

Многи дигитални производи и ресурси на 
интернету израђују се на комерцијалној основи, 
и то од стране специјализованих фирми. Иако 
је тешко проценити обим приватног сектора, он 
је све присутнији. Учење одраслих на радном 
месту увек је имало подршку приватног сектора 
обука, а послодавци су набављали програме 
или мале, једнократне активности у смислу 
обуке како би задовољили своје потребе 
када су вештине у питању. Вероватно да сада 
имамо прилично „мешовиту економију“ која, 
са једне стране, има све већи број бесплатних 
ресурса за учење са отвореним приступом, 
а са друге стране, скупе производе, као што 
су алати за учење на бази виртуелне или 
проширене реалности за које су потребна 
знатна улагања унапред, те се стога могу 
купити само од приватних пружалаца услуга у 
области образовања.

Шта год да се са тиме догоди у годинама 
које долазе, способност да се обуци лако 
приступи путем интернета представља све 
већи изазов за традиционалне границе у 
стручном образовању и обуци и за позицију 
формалних пружалаца услуга у области 
образовања из јавног сектора. Прилагођавање 
тим новим условима биће веома важно за 
установе и организације које спроводе стручно 
образовање и обуку, посебно на тржишту 
учења одраслих на радном месту, и биће 
интересантно чути примере из Европе где се 
то обавља.
 
5 КАКО ДА СЕ ПОСТАРАМО ЗА ТО ДА СЕ НОВИ 
АЛАТИ ЗА УЧЕЊЕ РАЗВИЈАЈУ И НА МАЛИМ И 
НА ВЕЛИКИМ ТРЖИШТИМА?

На свим тржиштима постоје неуспеси, па 
ни тржиште учења на радном месту није 

обуку. Чак и ако употребе свој професионални 
суд – исто као кад би бирали уџбеник – чини 
се да често губе самопоуздање преплављени 
толиким избором. Интересантно је оно што смо 
видели у пратећем блог посту, да велика већина 
компанија меша већ припремљен садржај са 
сопственим прилагођеним садржајем, што 
је један од начина на која се могу решавати 
питања квалитета и релевантности. Међутим, 
учење путем интернета такође много 
проширује могућности за самостално учење. 
Како ученици у таквом окружењу могу да буду 
сигурни да добијају релевантно и квалитетно 
образовање?

Овде може бити од помоћи развој 
репутационих могућности на интернету. Када 
одседнете у неком хотелу, добијате позив да 
објавите рецензију на интернету. Када нешто 
купите на интернету, добијате позив да то и 
оцените. Можда треба развити такве „тржишне 
механизме“ и за учење на интернету - можда 
„LearningAdviser“, сличан као што је „TripAdvi-
sor“? А можда би други механизми били још 
бољи?
 
3 КО ТРЕБА ДА ПРИЗНА УЧЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ И 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СТАНДАРДА?

Учење на интернету такође отвара и 
питање ко признаје учење и у односу на 
које стандарде. Учење на интернету брише 
границе између формалног и неформалног 
стручног образовања и обуке. Јављају се 
алтернативни начини признавања учења, као 
што су „дигитални беџеви“. Али шта они значе 
за ученика у односу на квалификације које 
признају и валидирају држава и социјални 
партнери?

Одговор на такав изазов може бити различит 
у различитим земљама. Тамо где су системи 
признавања одавно успостављени и дубоко 
укорењени и друштвено и економски, 
прихватање нових метода за признавање учења 
може бити тешко. Насупрот томе, земље које 
индивидуализују усмерење у учењу и користе 
могућности за признавање претходног учења, 

ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ШЕСТ КЉУЧНИХ ИЗАЗОВА

https://www.oecd.org/fr/innovation/innovating-education-and-educating-for-innovation-9789264265097-en.htm
https://www.oecd.org/fr/innovation/innovating-education-and-educating-for-innovation-9789264265097-en.htm
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-inspiring-examples-europe
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изузетак. Неки сектори пословања су премали 
како би развој учења на интернету и дигиталних 
алата били комерцијално одрживи. Исто важи 
и за језике које говори компаративно мали број 
људи. Међународни комерцијални пружаоци 
производа и услуга радиће на доминантним 
језицима како би максимизирали продају. Да 
ли је потребан неки облик јавне интервенције 
како би се обезбедила корист за све секторе 
и државе? Отворен приступ ресурсима и 
способност наставника и лица која пружају 
обуку да прилагоде ресурсе за учење својим 
потребама можда могу да представљају неке од 
алата који би могли да помогну свим секторима 
и лингвистичким групама да на најбољи могући 
начин искористе нове технологије за учење.
 
6 МОЖЕ ЛИ ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ ВОДИТИ ВЕЋОЈ 
НЕЈЕДНАКОСТИ У УЧЕЊУ?

Морамо да се суочимо са могућношћу да 
дигитално учење има непланиране последице 
у виду повећања јаза између људи који уче као 
одрасли и оних који то не чине. Овде је присутна 
неповољна логика…

Питање: Ако се учење на интернету отвори више 
и уколико људи имају повољније могућности да 
уче (не само кроз самостално учење), за кога 
је највероватније да ће имати највише користи 
од тога?

Одговор: Они који и сада имају највеће 
могућности за учење, тј. они који су и друштвено 
и економски већ у повољнијем положају.

То је забрињавајуће и самим тим што у Европи 
већ постоје многе друштвене поделе. Већ 
знамо да постоји „дигитална подељеност“: иако 
је смањена у Европи, она је и даље присутна. 
Немогућност приступа дигиталној технологији 
је најизраженија међу онима који имају 
најниже образовне квалификације. Када се 
томе придода и лош приступ могућностима 
за дигитално учење, јасно је да се јавља изазов 
којим доносиоци одлука хитно морају да се 
позабаве.

ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ШЕСТ КЉУЧНИХ ИЗАЗОВА

 
СИГУРНО ПОСТОЈЕ И ДРУГИ ИЗАЗОВИ

Ово је само шест изазова у дигиталном 
учењу на радном месту које сам препознао. 
Сигуран сам да их има још. Зашто не бисте 
поделили своја размишљања у делу за 
коментаре у оригиналном блогу који можете 
пронаћи уз помоћ линка на почетку текста?

Ендру Мекошен бави се образовањем и обукама више 
од 30 година. Више од 15 година спроводио је студије и 
евалуације за ЕУ, а пре тога је био консултант у Великој 
Британији. Ендру је сада члан тима експерата ECVET 
Велике Британије, независни истраживач и консултант, 
као и виши научни сарадник у Центру за проблеме у 
образовању на Универзитету у Даблину у Ирској.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
https://ec.europa.eu/epale/en/users/andrew-mccoshan
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ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ИНСПИРАТИВНИ 
ПРИМЕРИ ИЗ ЕВРОПЕ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Andrew McCoshan.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-inspiring-examples-europe.

Дигиталне технологије имају огроман потенцијал за подстицање учења одраслих на радном месту. 
Тематски координатор EPALE Ендру Мекошен сарађивао је са државама чланицама ЕУ у оквиру ET 
2020 Радне групе за стручно образовање и обуку како би испитао постојеће могућности и изазове. 
У овом блог посту разматрају се могућности, а пратећи чланак усредсређен је на изазове.

Примена дигиталних технологија за учење 
на радном месту је у порасту. Недавни 
извештај LinkedIn Learning-а, показује да скоро 
две трећине људи који се баве „развојем 
талената“ у компанијама троши већи део свог 
буџета на учење путем интернета него 2017. 
Више од једне трећине троши мање на обуке 
које воде инструктори. До тога не би дошло да 
дигитално учење не нуди нове могућности и 
предности у односу на традиционалне начине 
учења. Које су онда могућности и у ком делу 
дигиталне технологије имају предност над 
другим методама?

Државе чланице Европске уније тренутно 
заједно испитују та питања кроз Радну групу за 
стручно образовање и обуку у 2020. години, уз 
подршку Европске комисије. Извештај ће бити 
предат следеће године, али већ даје неповољне 
наговештаје о врстама искустава са учењем 
које се уводи на радном месту како би се 
испунили захтеви за развојем нових вештина.
 

ДРУГАЧИЈИ ПРИСТУП

Добро је познато да дигиталне технологије 
значе да можемо да предајемо и да учимо 
другачије него раније, нудећи могућност 
запосленима и послодавцима да приступе 
могућностима за учење кад и где то сами 
изаберу.

И више од тога, постојеће иновације у 
образовању и обуци су толико фундаменталне, 
да оне одговарају раним стадијумима 
револуције у учењу. Образовање и обуке 
попримају разорне и радикалне облике 
иновација – а не само спору, постепену 
промену – повезане са једне стране са 
новим технологијама, а са друге стране са 
јављањем потражње за новим вештинама 
због дигитализације на тржишту рада.

Дигиталне технологије су посебно погодне 
за подршку педагошким приступима као 
што су искуствено учење, мешовито учење и 
учење засновано на игрицама, како показују 
примери у наставку.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/andrew-mccoshan
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-inspiring-examples-europe
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-six-key-challenges
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://ec.europa.eu/education/policies/european-policy-cooperation/et2020-working-groups_en
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/81824/Skills+and+Smart+Specialisation+The+role+of+Vocational+Education+and+Training+in+Smart+Specialisation+Strategies/3bf420ed-c7f6-4507-aabe-a9a2a60901d6
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/81824/Skills+and+Smart+Specialisation+The+role+of+Vocational+Education+and+Training+in+Smart+Specialisation+Strategies/3bf420ed-c7f6-4507-aabe-a9a2a60901d6
https://techblog.constantcontact.com/software-development/types-of-innovation
https://techblog.constantcontact.com/software-development/types-of-innovation


КАКО ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ МОЖЕ ДА ПОДРЖИ…

…ИСКУСТВЕНО УЧЕЊЕ?

• Недавни извештај Европске фондације 
за обуку показује да је израда видео 
материјала веома делотворна када се 
комбинује са приступом искуственог 
учења, јер иницира, проширује и подстиче 
процесе размишљања. Израда видео 
материјала помаже да се представе 
искуства ученика: они могу да сниме своја 
искуства и да онда активно уче из видео 
записа на низ различитих начина. Рецимо, 
наставници могу да се снимају на послу, а 
да онда сами процењују своју праксу или 
да је размењују са групом за проучавање 
видео материјала или чланови могу да 
процењују своју заједничку праксу.

…МЕШОВИТО УЧЕЊЕ?

• У Финској постоји Omnia, а то је заједнички 
надлежни орган у области образовања 
за регион Еспо, који деле три општине, и 
пионир је у области стручног образовања 
и обуке на интернету. Представља 
регионални центар за развој образовања 
са пет кампуса и 860 запослених који су на 
располагању ученицима којих има 40.000, 
укључујући и 10.000 ученика у области 
стручног образовања и обуке. Један од 
иновативних приступа је и Edutech Boot-
camp, који омогућава интензивно мешовито 
учење у коме су ученици у области стручног 
образовања и обуке слободни да постављају 
питања, испробавају ствари и уче кроз 
мешавину колаборативног, практичног и 
учења на интернету. Наставници који се 
баве стручним образовањем и обуком 
сарађују путем друштвених медија и услуга 
на бази „cloud“-а како би потпомогли 
учење, али и креирали и делили садржај.

…УЧЕЊЕ НА КРОЗ ВИДЕО ИГРЕ?

• GVETS је двогодишњи пројекат Еразмус+ 
за развој учења на основу игрица (или 
гејмификација) за нове пословне људе који 
раде са децом из мигрантских средина 
чији је циљ да ојача капацитет тих стручњака 

у смислу њихове улоге у заштити деце. 
Знање, искуство и експертиза свих седам 
партнерских организација на пројекту 
биће обједињени, усредсређујући се на 
интегрисање елемената гејмификације 
у садржај који се односи на миграције, 
децу и интеркултурално образовање у 
циљу стварања могућности за обуку кроз 
употребу технолошких алата.

УПОТРЕБА РЕСУРСА И ПРОГРАМА НА 
ИНТЕРНЕТУ

Последњих година се број могућности за 
учење на интернету константно повећава. 
Наставници, лица која пружају обуку и 
ученици могу слободно да копирају отворене 
образовне ресурсе и отворене курсеве. 
Mасовни отворени онлајн курсеви (MOOC) 
привукли су велику пажњу, посебно у високом 
образовању, док у стручном образовању и 
обуци нису до сада били толико присутни. Све 
је више и других комерцијалних платформи 
које могу да подрже учење, као што су YouTube, 
Google+ заједнице, и платформе за размену 
датотека, као што је Dropbox. Интересантно 
је да изгледа да је најчешћи приступ међу 
запосленима у компанијама који се баве 
обукама не да једноставно користе слободно 
доступне садржаје на интернету, већ да радије 
мешају такав „већ припремљен“ садржај са 
садржајем који је интерно креиран у самој 
компанији.

У Шпанији Национални институт за нове 
технологије и обуку наставника (INTEF) нуди 
свеобухватан пакет иновативних могућности за 
учење на интернету наставницима и лицима 
која пружају обуку како би унапредили своје 
вештине. Tо обухвата:

• Mасивне отворене онлајн курсеве (MOOC), 
од којих сваки има своју групу на Фејсбуку 
и ознаку на Твитеру, како би се наставници 
повезивали и помагали једни другима.

• NANO отворени онлајн курсеви (NOOC), 
који нуде могућности за учење, од 1 до 20 
сати усмерених на одређене области 
компетенција.

10

ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ИНСПИРАТИВНИ 
ПРИМЕРИ ИЗ ЕВРОПЕ

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/video-pedagogy-vocational-education-overview-video-based
https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/video-pedagogy-vocational-education-overview-video-based
https://www.omnia.fi/internationalomnia/facts-about-omnia
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124177/Vainio_Oksanen-Ylikoski_Ylikoski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/124177/Vainio_Oksanen-Ylikoski_Ylikoski.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.diversitygroup.lt/files/projects/gvets/GVETS_Newsletter_1_2018.pdf
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://learning.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/amp/learning-solutions/images/workplace-learning-report-2019/pdf/workplace-learning-report-2019.pdf
https://enlinea.intef.es/
https://enlinea.intef.es/
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ДИГИТАЛНО УЧЕЊЕ НА РАДНОМ МЕСТУ – ИНСПИРАТИВНИ 
ПРИМЕРИ ИЗ ЕВРОПЕ

• EduPills, апликација која нуди могућност да 
се науче односно развију дигиталне вештине 
кроз лекције које трају од 3 до 8 минута.

• Insignias INTEF Open Badge Backpack, која 
чува, увози, преузима и дели на друштвеним 
медијима дигиталне беџеве који се односе 
на обуку у области компетенција.

 
Појава паметних телефона и таблета 
драматично је проширила потенцијал за 
мобилно учење. Tи уређаји имају огроман 
потенцијал да повећају приступ образовању, 
посебно изван традиционалног школског 
окружења, и да повежу места на којима се учи и 
радна места. Пројекат REACH, који финансира 
ЕУ, израдио је мултимедијске јединице за 
учење на теме основних вештина и бриге о 
потрошачима како би повећао мотивацију и 
учешће младих ученика у обуци на радном 
месту преко мобилних уређаја у Италији, 
Норвешкој, Шпанији и Турској. Пројекат је био 
усмерен на низ сектора: туризам, здравство, 
грађевину и производњу хране.
 
ПРАВА РЕВОЛУЦИЈА У УЧЕЊУ ПОЧИЊЕ… ?

Док је управо описано дигитално учење 
проширило распон и флексибилност 
могућности, много већи потенцијал да се 
трансформише учење у целини лежи у  
проширеној стварности (AR) и виртуелној 
стварности (VR) које могу да редефинишу 
интерфејс између едукатора, ученика и 
машина. Симулације у виртуелној реалности 
присутне су већ неко време, али су раније 
биле ограничене на секторе у којима би 
користи могле да надоместе велике трошкове 
развоја, нпр. симулација летења у авионској 
индустрији. Ипак, напредак у технологији их је 
учинио много доступнијим.

Не само да проширена и виртуелна стварност 
омогућавају репликацију активности из стварног 
света, већ могу и да унапреде процес учења. 
На пример, неки симулатори за фарбање у 
виртуелној стварности, који се рецимо могу 
користити у аутомобилској индустрији, могу да 
прикупљају податке о дубини и размазивању 
боје, омогућавајући процену вештина ученика 
да буду детаљнији и доследнији него што су били. 

Проширена стварност нуди интерактивно 
искуство реалног окружења, рецимо 
омогућавајући да 3Д модели буду унапређени 
помоћу перцептивних информација које 
ствара компјутер. Апликације из области 
проширене стварности на мобилним 
телефонима су такође све присутније, 
омогућавајући ученицима да, рецимо, 
разумеју геометрију у 3Д и да уче о животним 
циклусима биљака. Постоји и софтвер који 
омогућава стварање сопствених апликација у 
проширеној стварности.
 
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗНАМО ВИШЕ!
Изгледа да смо тек на почетку дигиталне 
револуције у учењу. Постоје нове могућности 
за „микро учење“ и социјално учење, са новим 
потенцијалном да се поделе могућности учења на 
мале јединице и да се споје људи са заједничким 
интересима када је учење у питању, ма где се 
налазили. А нове технологије нуде могућности и 
за нове педагошке приступе. Многе компаније 
већ увиђају предности, и то не само у смислу 
мањих трошкова и већих користи. Треба да 
разумемо боље типове дигиталних иновација које 
се дешавају у учењу на радном месту. У овом 
блогу представљено је само неколико примера: 
заједници образовања одраслих потребно је 
више! Зашто их не бисмо поделили у делу за 
коментаре у оквиру оригиналног чланка који 
можете пронаћи помоћу линка на почетку текста?
А у пратећем блог посту у овој „мини серији“ 
детаљније разматрамо нове изазове које нам 
доноси дигитализација у учењу на радном месту 
и како се можемо опремити како бисмо се 
изборили са њима.

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://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/7056
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/de/publication/download/7056
https://www.mimbus.com/en/portfolio/simspray-en/#product-sheet-quote
https://vrmath.co/
https://www.youtube.com/watch?v=TNQedwQiu8A
https://www.youtube.com/watch?v=TNQedwQiu8A
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/digital-learning-workplace-six-key-challenges
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НЕ ЖЕЛИМ ДА УЧИМ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Gina Ebner.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/i-dont-want-learn.

Чак и они који најватреније подржавају образовање одраслих понекад имају отпор према учењу. Како 
да учинимо образовање на радном месту и генерално образовање одраслих поново привлачним за 
ученике? Ђина Ебнер дели своја размишљања.

На почетку сам желела да напишем нешто о 
Европској недељи стручних вештина (EVSW) у 
Хелсинкију. Онда ми се десило нешто чудно на 
једном од тих догађаја, и помислила сам да би 
било добро да то поделим са вама.

Кратак увод: бавим се образовањем одраслих 
неких 25 година, и учење је саставни део мог 
живота. Већину представља неформално и 
информално образовање, што је сјајно. Имам 
„дугме“ са Платформе за целоживотно учење 
на коме пише „И даље учим“.

Да се вратим на догађај са EVSW: водио се 
разговор о вештинама за будућност (уз јак 
нагласак на дигитализацију, аутоматизацију 
и вештачку интелигенцију). У једном тренутку 
су нас замолили да путем наших паметних 
телефона покажемо да ли сматрамо да 
поседујемо све вештине за будућност. Као и 
многи други, и ја сам одговорила да делимично 
поседујем вештине или неке од њих. Онда је 
неко на панелу рекао, у најбољој намери, без 

сумње, да ћемо ми (и сви они који су навели 
да немају вештине за будућности) морати 
много да учимо како бисмо били спремни за 
тржиште рада будућности.

И ту почиње мој чудни доживљај. Имала сам 
директну и скоро физичку реакцију на ту 
реченицу, конкретно сам на тренутак престала 
да дишем и прво сам помислила „Али ја не 
желим да учим“, а онда и „Моја будућност 
на тржишту рада је ограничена“ (имам 55 
година), и на крају „Ко још има времена“. Била 
сам помало престрављена. То је био први пут 
у животу да нисам желела да учим (било је 
ситуација када нисам хтела да идем у школу, 
али то је нешто сасвим друго). Моја прва 
анализа била је да сам већ једном ногом у 
гробу. Да сам све ближа годинама када људи 
кажу да више не треба да уче – људи које ми 
покушавамо да убедимо да је учење корисно 
и забавно.

То заправо није истина. Управо сам почела 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/gina-ebner
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/i-dont-want-learn
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Ђина Ебнер је генерални секретар 
Европског удружења за образовање 
одраслих (EAEA) и тематски координатор 
EPALE за подршку ученицима.

да похађам обуку о фотографисању 
природе, која ће трајати две године. 
Размишљам и да се упишем на још један 
курс о слепим мишевима (волим слепе 
мишеве). Направила сам дугачак списак 
ствари којима бих волела да се бавим (нпр. 
информално образовање) и да научим 
када будем имала времена: да читам 
књиге Роберта Мусила, научим руски језик, 
волонтирам (можда нешто са слепим 
мишевима?), научим холандски језик, а 
можда и почнем да певам по први пут након 
што ми је породица прилично убедљиво 
рекла да немам појма са певањем када 
сам имала шест година.

Зашто је онда моја реакција била тако 
интензивна и тренутна? Након даљег 
размишљања, дошла сам до закључка да је 
то била реч „морати“ у реченици. Морамо 
да будемо у току. Морамо да се додатно 
усавршавамо и усвајамо нове вештине. 
Морамо да поседујемо све неопходне 
вештине. А ја сам реаговала са гласним 
(у себи): „Не, ја не морам“. Попут многих 
других људи, и ја сам заузета. Радим, путујем, 
обављам послове, бавим се иритантним 
стварима као што је преговарање са 
осигуравајућим кућама; покушавам да 
вежбам; припремам здраву храну; водим 
мачке код ветеринара, а оне баш и не 
уживају у томе. Списак нема краја, тек што 
решите једну ствар, јавља се следећа. Због 
тога већ имате мање времена за ствари 
које волите да радите, као што су сусрети 
са пријатељима, одлазак у позориште или 
биоскоп, итд. Где да уклопим учење којим 
МОРАМ да се бавим?

За мене учење је одједном дошло на ниво 
иритантних ствари које морам да радим 
– осигурање, хипотеке, пореска пријава, 
вежбање. И одједном сам савршено 
разумела шта многи људи мисле о учењу. 
Већ смо презаузети, не дајте нам још  један 

задатак који МОРАМО да обавимo. А још је 
горе уколико не видите никакве користи. Да 
ли ћу добити унапређење? Да ли ћу моћи да 
пређем на боље плаћени посао? Много је 
људи који неће (одмах) имати користи. Није 
чудо што одговарају одлучним НЕ.

Сада када сам вас удавила својим 
искуством, ево и неколико рационалнијих 
мисли:
Хајде да променимо причу о континуираном 
стручном образовању и обуци, и образовању 
одраслих. 

Хајде да престанемо да говоримо људима 
да морају да уче/похађају обуке/додатно 
се образују/преквалификују се. Хајде да 
на радном месту говоримо о сјајној шанси 
коју ће планирано образовање омогућити, 
а не о томе да „морамо да похађамо 
обуку“. У ствари, хајде да омогућимо више 
образовања на радном месту током радног 
времена како бисмо смањили притисак на 
запослене.

Хајде да променимо аргументе који се 
односе на то колико радости образовање 
може да донесе; колико има користи, чак и 
ако нису финансијске; то није задатак, већ 
интересантна и инспиративна активност.

Хајде да уживамо и промовишемо све 
облике учења.

Учење вас може усрећити.

https://epale.ec.europa.eu/en/users/gina-ebner
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Ричард Хазелдин (Richard Hazledine).
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/using-maslows-hierarchy-needs-en-
gage-young-adults-furthest-labour-market.

Власник и директор ConnectMore Solutions-а, Ричард Хазелдин (Richard Hazledine), поделио је са 
EPALE-ом како је пројекат ‘Млади и успешни’ (YaS) помогао младим пунолетним људима удаљеним 
од тржишта рада да пронађу посао.

Године 2014. добио сам задатак да водим 
процену пројекта запошљивости у Уједињеном 
Краљевству који је осмишљен да „би се тестирало 
и научило“ шта је то што функционише када је 
у питању пружање подршке младим људима 
који су најудаљенији од тржишта рада како би 
изградили своју запошљивост.

Пројекат је познат под именом „Млади и 
успешни“ (YaS) и представљао је део програма 
„Фонд велике лутрије за проналазак талената“.
 
ВЕЗА ИЗМЕЂУ УДАЉЕНОСТИ ОД ТРЖИШТА 
РАДА И МАСЛОВЉЕВЕ ХИЈЕРАРХИЈЕ ПОТРЕБА

У току процеса оцене пројекта, постало је 
очигледно да постоји потенцијална веза између 
понашања младих људи најудаљенијих од 
тржишта рада и Масловљеве хијерархије потреба.

Незванични докази указивали су на то да уколико 
основне животне потребе младих људи нису 
задовољене, тешко им је да се фокусирају на то 
како могу да наставе развој своје запошљивости.
Ово првобитно запажање је донекле било 
у складу са размишљањима Абрахама 
Маслова који је осмислио хијерархију потреба 
да би објаснио људско понашање.

Маслов (1943, 1954) је рекао да су људи 
мотивисани да задовоље одређене потребе и да 
неке потребе имају предност у односу на друге. 
Наша основна физичка потреба је опстанак и 
то је прва ствар која мотивише наше понашање. 
Једном када се тај ниво оствари, следећи ниво 
је оно што нас мотивише, и тако даље.

Чини се да се млади људи који не испуне 
основне потребе у смислу становања, 
безбедности и хране нужно немају добар 
однос према самим мерама запошљивости. 
Уместо тога, испуњавање основних потреба 
постао је њихов главни животни фокус.

КОНЦЕПТУАЛНИ МОДЕЛ ЗА ОБЈАШЊЕЊЕ 
АФИНИТЕТА ИЗМЕЂУ МАСЛОВЉЕВЕ ХИЈЕРАРХИЈЕ 
ПОТРЕБА И МЛАДИХ ПУНОЛЕТНИХ ЉУДИ 
НАЈУДАЉЕНИЈИХ ОД ТРЖИШТА РАДА

Као одговор на ова запажања, радио сам 
са тимом Horizon 2020 Enliven пројекта 
(Подстицање целоживотног учења за 
инклузивну и енергичну Европу) на Универзитету 
у Нотингему на развијању концептуалног 
модела за илустрацију како животне околности 
младих људи који су најудаљенији од тржишта 
рада могу бити усклађене са сваком од пет 
фаза Масловљеве хијерархије (види Слику и 
текст испод).

https://epale.ec.europa.eu/en/users/richard-hazledine
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/using-maslows-hierarchy-needs-engage-young-adults-furthest-labour-market
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/using-maslows-hierarchy-needs-engage-young-adults-furthest-labour-market
https://epale.ec.europa.eu/en/users/richard-hazledine
https://h2020enliven.org/
https://h2020enliven.org/
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РАЗВОЈ ЗАПОШЉИВОСТИ МЛАДИХ ЉУДИ 
У КОНТЕКСТУ МАСЛОВЉЕВЕ ХИЈЕРАРХИЈЕ 
ПОТРЕБА

Поглед на само-остварење
Управо ми је понуђен први посао! Не могу 
да верујем! Ја ћу, заправо, почети да радим! 
Било је тренутака када сам мислио/ла да се 
то никада неће догодити.

Потреба за побољшањем самопоуздања
Рад са ментором ми је помогао да побољшам 
самопоуздање. Сада имам план и учим како 
да разговарам са послодавцима. 
Сазнао/ла сам доста о новим могућностима 
о којима нисам раније знао/ла.

Потреба за припадношћу
Пројекат ми даје место где припадам и где могу 
бити свој. Делује тако тешко да се добије посао. 
Надам се да ће ми ово помоћи да побољшам 
самопоуздање и да развијем вештине.

Потреба за сигурношћу
Станујем са мамом и татом, али немам 
појма како ћу да пронађем посао. Уморио/
ла сам се од одбијања, а  мама и тата су се 
уморили од тога да ме гледају снужденог.
Незгодно је викендима пошто немам новца 
за изласке са пријатељима. 

Физиолошке потребе  Не осећам се добро у 
вези са животом. Заправо нисам сигуран/на где 
ћу спавати вечерас. Већ неко време се мучим. 
Понекад немам довољно новца за храну.

Не могу да размишљам трезвено и ствари 
ме депримирају. Нико ме не разуме.

(Текст десно вертикално) Млади људи 
побољшавају своју запошљивост, 
самопоуздање и вештине када се 
појединачне препреке и потребе решавају.

ПОМОЋ МЛАДИМ ЉУДИМА ДА НАПРЕДУЈУ 
У ХИЈЕРАРХИЈИ ПОТРЕБА И ДА СЕ ПРИБЛИЖЕ 
ЗАПОСЛЕЊУ

Модел је првобитно помогао у илустровању 
како је пројекат „Млади и успешни“ 
настојао да створи окружење које помаже 
младима да реше препреке и да напредују 
у хијерархији.

Знамо на основу искуства из стварног 
живота да многи млади не испуњавају 
своје „физиолошке потребе“ и „потребе 
за сигурношћу“ у тренутку приступања 
услузи (фазе један и два). Осим у случају 
да план није успостављен тако да помогне у 
испуњавању ових потреба, онда се показало 
као веома тешко укључити младе људе у 
шире услуге.
 
ГРАЂЕЊЕ ОСЕЋАЈА ПРИПАДНОСТИ КАКО 
БИ СЕ ПОМОГЛО МЛАДИМ ЉУДИМА У 
ТРАНЗИЦИЈИ ИЗМЕЂУ ОБРАЗОВАЊА И 
ЗАПОСЛЕЊА

У знак препознавања ових изазова, свакој 
младој особи на пројекту додељен је 
посвећени ментор од самог почетка како 
би помогао у решавању појединачних 
препрека. У суштини, ментор је помогао у 
пружању „сигурног простора“ где би млада 
особа могла да „припада“ (фаза 3).
Овај осећај припадности се показао 
кључним за ове младе људе током њиховог 
кретања кроз непознате путеве транзиције 
од образовања до запослења. Ментор је 
пружио кључну функцију подршке како би 
помогао свакој младој особи да осмисли 
акциони план који се може спровести, 
а истовремено помогао да се избегну 
негативни утицаји изгубљеног самопоуздања, 
анксиозности или депресије.



16

УПОТРЕБА МАСЛОВЉЕВЕ ХИЈЕРАРХИЈЕ ПОТРЕБА КАКО 
БИ СЕ АНГАЖОВАЛИ МЛАДИ ПУНОЛЕТНИ ЉУДИ КОЈИ СУ 

НАЈУДАЉЕНИЈИ ОД ТРЖИШТА РАДА

ПОВЕЋАЊЕ САМОПОУЗДАЊА И 
САМОПОШТОВАЊА МЛАДИХ ЉУДИ

У периоду од неколико месеци, млади људи су 
обично радили са менторима на развијању плана 
за запошљавање оријентисаног на особу, како 
би дефинисали кључне радње које су морали 
да предузму да би развијали запошљивост и 
решавали препреке до тржишта рада. Када је 
овај процес спроведен, млади су постепено 
улазили у четври ниво хијерархије потреба, где 
су њихово самопоуздање и самопоштовање 
почели да расту.

Како се процес наставио, млади су добили 
подршку да конкуришу за послове. Кључно 
је то да је ментор такође помагао младим 
људима да примене рефлективно учење у 
случају неуспешног конкурисања за посао. 
Ово је кључно – будући да  многи послодавци 
не поседују способност да пруже детаљне 
повратне информације о наступу кандидата, 
постоји опасност да ће млади људи веома брзо 
изгубити ентузијазам да наставе процес трагања 
за послом.

ТРАНСФОРМАЦИОНИ МОМЕНАТ ПРВОГ ПОСЛА У 
ЖИВОТУ: ПОГЛЕД НА САМО-ОСТВАРЕЊЕ

Кроз процес рада са менторима, око 33% младих 
на пројекту је подржавано све до запослења. 
Други млади људи су се вратили образовању и 
усавршавању или су се укључили у могућности 
радног искуства или волонтирања. За многе 
младе људе који су обезбедили прво запослење, 
ово је представљало тренутак који мења живот 
јер су схватили да је запослење заправо 
достижан животни стил. Овај део хијерархије је 
преименован у „поглед на само-остварење“ 
будући да млади људи који обезбеде себи прво 
запослење почну да схватају да је запослење 
достижан животни стил. До овог тренутка, наше 
искуство је било такво да су многи млади људи 
почели да сумњају да ће икада пронаћи посао.

Мајклова прича (видети испод) помаже у 
приказивању неких од ових принципа модела 
услуга на пројекту „Млади и успешни“ и пут који 
млади људи пређу до ситних детаља.

Погледајте Мајклову причу овде (3 минута 25 
секунди)

Наше искуство је показало да се, у 
стварности, не ради само о напредовању 
младих људи кроз хијерархију линеарним 
путем. Наше искуство је открило да, како 
се стварни живот одвија, млади људи могу и 
морају да напредују и назадују у хијерархији 
као одговор на спољашње факторе.

ТЕСТИРАЊЕ МАСЛОВЉЕВОГ КОНЦЕПТУАЛНОГ 
МОДЕЛА

Како бисмо тестирали концептуални модел 
који је осмишљен, радили смо са тимом 
пројекта Enliven на Универзитету у Нотингему.

Кроз дискусије са тимом Enliven-а, одлучили 
смо да ћемо користити анализу стабла 
одлучивања кроз скуп података пројекта за 
откривање најјачих предиктора да ће млада 
особа обезбедити посао као исход. Ова 
анализа открила је да ће млади људи заједно 
пре обезбедити посао као исход пројекта 
ако имају:

• Добaр ниво самопоуздања,
• Добaр ниво менталног здравља,
• Радно искуство.

Овај резултат је био интересантан зато што 
је оправдано могло да се претпостави да ће 
млади људи, који нису у стању да доследно 
задовоље своје основне физиолошке 
потребе и потребе за сигурношћу, такође 
бити подложнији губитку самопоуздања и 
проблемима менталног здравља. На пример, 
ако сте живели у нестабилном стамбеном 
окружењу неколико месеци, оправдано се 
може очекивати да ће то имати негативан 
утицај на изгледe просечне младе особе. У 
овим ситуацијама, млада особа се може 
осећати мање сигурном у своју будућност и 
способност да напредује у животу.

ЗНАЧАЈ РАНИЈЕГ РАДА

https://videopress.com/v/p1kjjBc6
https://h2020enliven.org/
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Анализа је открила да је најјачи предиктор да 
ће млада особа обезбедити запослење ако 
је раније радила. Као што се може уочити у 
дијаграму испод, ‘ранији рад’ је изнад других 
варијабли пројекта. Овај тренд је био тако 
упечатљив да је овај дијаграм називан „Ајфелов 
торањ“ у целом пројектном тиму!

Процена значаја предиктора
Процене (вертикално)
Предиктори (хоризонтално):

(Има децу, Послодавац разуме вештине, 
Посебне вештине, Прикладна одећа, 
Постављање циљева, Управљање осећањима, 
Самопоуздање, Дрога и алкохол, Ментално 
здравље, Има ограничавајући инвалидитет, 
Има завршен нижи ниво средњошколског 
образовања, Радно искуство)

Овај тренд такође је кључан зато што почиње да 
открива важну истину о улози радног искуства. 
Уколико је ранији рад тако јак предиктор будућег 
запослења, шта се дешава са младима који 
никада раније нису радили? Како они могу 
на лак начин да реше ово питање, надоместе 
јаз у искуству и обезбеде запослење? Докази 
сугеришу да овај јаз појачава потребу за 

приступом базираном на ментору како би се 
помогло младим људима да имају приступ 
могућностима одговарајућег запошљавања, 
приправничког рада или шемама учења 
заснованог на раду.

На основу првобитне замисли пројекта 
„Млади и успешни“, сматрало се да је 
улога ментора суштински неопходна како 
би помогла свакој младој особи која никада 
раније није радила да одржи неопходну 
фокусираност. То се сматрало неопходним 
како би се помогло свакој младој особи да се 
креће кроз изазове подношења апликација 
за посао и, уколико је безуспешно, да се 
носи са одбијањем од стране послодавца. 
Улога ментора служи да помогне младима 
да размисле о својим искуствима и науче из 
изазова са којима се суочавају.
 
СХВАТАЊЕ ЗАПОСЛЕЊА КАО ДОСТИЖНОГ 
СТИЛА ЖИВОТА

Пресудно је то што ментор зна да је 
запослење достижан резултат упркос борби. 
Младој особи суоченој са константним 
искуством одбијања, запослење можда не 
делује као достижно. Ово је разлог зашто 
сматрамо да је заправо добијање првог 
посла у животу кључни трансформациони 
моменат у животу младе особе; верујемо 
да се може сматрати „погледом на само-
остварење“.

Како изазови незапослености младих 
настављају да се јављају широм Европе, 
питам се да ли треба да више енергије 
уложимо у осмишљавање модела који би 
помогли организацијама које побољшавају 
запошљивост, повереницима, креаторима 
политика и образовним институцијама да 
детаљније разумеју животне изазове са којима 
се млади људи суочавају када прелазе из 
фазе образовања у фазу запослења?
 
ЗАКЉУЧАК

У Уједињеном Краљевству, ми још увек имамо 
доста тога да научимо када је у питању рад 
са младима који су најудаљенији од тржишта 
рада. Докази указују на то да су организације 
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УПОТРЕБА МАСЛОВЉЕВЕ ХИЈЕРАРХИЈЕ ПОТРЕБА КАКО 
БИ СЕ АНГАЖОВАЛИ МЛАДИ ПУНОЛЕТНИ ЉУДИ КОЈИ СУ 

НАЈУДАЉЕНИЈИ ОД ТРЖИШТА РАДА

које побољшавају запошљивост успешније у раду 
са клијентима који су од старта најзапошљивији. 
На пример, погледајте независну процену 
Програма рада који финансира влада:

„Програм рада, иако омогућава „прихватљиве“ 
резултате за типичне тражиоце посла, изневерио 
је оне који су најудаљенији од тржишта рада. Док 
ће један од пет тзв. типичних тражилаца посла исти 
пронаћи кроз програм, само један од двадесет 
оних са сложенијим потребама ће успети да 
пронађе запослење. Чак и организације које 
су најефективније у пружању подршке онима 
који траже посао, делују као да не знају како да 
оцењују оне са сложенијим потребама.“

Извор: Институт за истраживање јавних политика 
(IPPR) Север. Програм рада – Добар за неке? 
Поправљање програма рада на локалном 
нивоу (2014)

Имајући у виду размере незапослености 
омладине широм Европе, такође се јавља потреба 
да сектор за образовање одраслих поново 
размотри свој приступ учењу оријентисаном 
ка раду у раном добу. Из искуства оцењивања 
пројекта „Млади и успешни“, јасно је да млади 
људи најудаљенији од тржишта рада имају велике 
користи од изложености окружењима радних 
места која, у супротном, делују недостижно, 
непријатељски и неприступачно. Сведочења 
сугеришу да млади људи могу да науче једино 
од константног похађања радионица за писање 
CV-а и од тражења посла, на пример. Насупрот 
томе, само искуство са радног места пружа 
младим људима значајну могућност да развијају 
своје вештине запошљивости, и истовремено 
пружа опипљиво искуство које помаже у 
промовисању њихових вештина потенцијалним 
послодавцима. Искуство „претходног рада“ је 
стварно кључно!

 

ШТА ВИ МИСЛИТЕ?

• Да ли ваша искуства са незапосленошћу 
младих у вашој земљи одражавају 
Масловљев приступ?

• Да ли мислите да се млади људи искључују 
из програма за запошљавање када осете 
да ће основни нивои њихових потреба бити 
игнорисани и нерешени?

• Да ли би добављачи, повереници, креатори 
политика и образовне институције у будућности 
могли да осмисле ефективније пружање 
запошљивости кроз Масловљев приступ?

Бесплатан примерак коначног извештаја о 
процени пројекта „Млади и успешни“ са више 
детаља о развоју Масловљевог модела може 
се преузети са www.yasevaluation.com.

Ричард Хазелдин (Richard Hazledine) оцењивао је 
пројекат „Млади и успешни“ у периоду од 2014. до 
2018. године. Он је власник и директор Connect-
More Solutions – фирме за управљање пројектима 
са седиштем у Уједињеном Краљевству, која је 
осмишљена за подршку организацијама трећег 
сектора, и за позитиван допринос осмишљавању 
и спровођењу јавно финансираних пројеката. 
За више информација погледати на www.con-
nectmore.org.uk.
 
О ПРОЈЕКТУ „МЛАДИ И УСПЕШНИ“

Пројекат „Млади и успешни“ одвијао се од 2014. до 
2018. године и пружио је преко потребну подршку 
младим пунолетним људима (између 18 и 24 
године) који су живели у неким од најугроженијих 
подручја Дарбија, Дарбишира, Нотингема и 
Нотингемшира (Д2Н2).

Квантитативни подаци прикупљени на пројекту 
део су Заједничког оквира података (Common 
Data Framework - CDF) успостављеног од стране 
евалуатора Националног програма проналажења 
талената (Универзитет Халам у Шефилду).

У том периоду, пројекат „Млади и успешни“ 
водио је Groundwork Greater Nottingham.

http://www.yasevaluation.com/
https://epale.ec.europa.eu/en/users/richard-hazledine
http://www.connectmore.org.uk/
http://www.connectmore.org.uk/
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Mark Ravenhall.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/middle-managers-professionals-look-
ing-down-looking-and-looking-out.

менаџерске и лидерске капацитете 
за подстицање висококвалитетног 
професионалног развоја“, нарочито у 
контексту менаџера средњег нивоа.

ИДЕНТИТЕТ МЕНАЏЕРА СРЕДЊЕГ НИВОА: 
КРИЗА ИЛИ СЛАВЉЕ?

Јасно је било на основу тог догађаја да су 
менаџери средњег нивоа позиционирани 
у простору између лидера и практичара, 
где делују као посредници, модератори 
или брокери. „Тренирање“, „менторство“, 
„сарадња“, „иновација“, „размишљање“, 
„културни капитал“, „раст“ и „ангажовање 
послодаваца“ били су део њихове приче.

Испоставило се да се од представљених 
менаџера очекује да буду веома прилагодљиви 
у окружењу које се брзо мења и које је лоше 
дефинисано. Healthy Wealthy и Wise (Здрави, 
богати и мудри) такође су изложили друге 
просторе у којима организације комуницирају 
и у којима агенције удружено раде. У овим 
контекстима се од менаџера средњег нивоа 
очекује да делују изван њихових организација 
и да разумеју перспективе других који раде на 
подршци образовању одраслих. Они морају 
бити експерти на својим предметима, искусни 
наставници, али такође морају да развијају 
потребу за разумевањем професионалних 

Овај блог резимира лична размишљања 
о једном дану професионалног развоја 
проведеном са менаџерима средњег нивоа 
са три колеџа за образовање одраслих, 
посматрајући „развој културе изврсности 
кроз сарадњу“. Догађај су омогућили Сју 
Кинан (Sue Keenan) са Мајерскоу колеџа, 
Стеф Вилкинсон (Stef Wilkinson) са Барнзлија 
и Тем Бриз (Tam Breeze) са колеџа Кендал, 
који су спровели учеснике кроз истраживање 
курикулума, од организационе стратегије до 
значаја културе.

Импликације су се појавиле у пракси самих 
менаџера, оних који су их подржавали и 
њихових партнера унутар и изван њихових 
организација.

Ова сесија професионалног развоја 
натерала ме је да се вратим на многе 
појмове унутар чланка „Разумевање 
дуалног професионализма: ограничења 
и могућности“, нарочито размишљајући о 
позиционирању менаџера средњег нивоа у 
окружењима за образовање одраслих.

У току овог преиспитивања, нарочито се 
фокусирам на изазове: „пружити заштићено 
време и простор едукаторима одраслих 
да заједно конструишу могућности 
професионалног развоја“ и да „изграде 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/msrk-ravenhall
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/middle-managers-professionals-looking-down-looking-and-looking-out
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/middle-managers-professionals-looking-down-looking-and-looking-out
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приоритета спољних партнера са којима 
међусобно делују.

У таквим окружењима, очекивања од менаџера 
средњег нивоа делују као да су изузетно велика. 
Од њих се очекује да утичу на друге, и на своје 
колеге и на спољне сараднике, али се они не 
доживљавају као „лидери“. Њихов идентитет се 
може повезати са идентитетом „лидера“, поготово 
када они делују као „мултипрофесионалци“, 
неопходни као подршка спровођењу препорука 
Healthy Wealthy и Wise-а о развоју радне снаге.

Јачање капацитета менаџера средњег нивоа 
може да се фокусира на схватање „храброг 
лидерства“ Стефа Вилкинсона (Барнзли Колеџ) 
(видети нпр. Davis 2018). Stef наглашава да тај 
концепт има потенцијала да подстиче сарадњу 
кроз оданост сопственим вредностима, 
као и подржавањем активног ангажовања 
са спољним окружењем. Овај ангажман 
захтева редефинисање културних норми, а у 
контекстима са пуно субјеката, ове норме се 
вероватно неће узајамно подржавати. 

ПРОМЕНА ФОКУСА

У многим окружењима у којима се одвија 
образовање одраслих, менаџери средњег 
нивоа имају значајне задатке у вези курикулума, 
у комбинацији са надгледањем подучавања 
и учења. Међутим, Тем Бриз са Кендал колеџа 
је позвала групу менаџера средњег нивоа да 
размотре колико времена је проведено на 
подучавању и учењу. Сагласни су били да је 
то 10%. Оно што је у основи овог дефицита је 
чињеница да менаџери средњег нивоа често 
морају да реагују када одговарају на хитне 
проблеме, а не да имају заштићени простор за 
подршку наставе и учења. Ипак, група је показала 
велико разумевање тога шта „изврсност“ значи 
за њих, њихове колеге и њихову организацију. 
Стратегије подучавања и учења оживеле су на 
смислене начине.

Акценат на наставном програму вероватно 
ће бити додатно појачан Офстедовим новим 
приступом надзору. На том догађају, Сју Кинан 

са Колеџа Мајерскоу истраживала је Оквир 
за инспекцију образовања (Education Inspec-
tion Framework - EIF) неколико недеља након 
његове имплементације. Сју је створила моћну 
и аутентичну слику о томе како „Намера“, 
„Имплементација“ и „Утицај“ изгледају у 
стварности. Оквир за инспекцију образовања 
уводи нова очекивања у игру за менаџере 
средњег нивоа. Постоји спољни елемент ове 
приче где се очекује да наставни програми 
имају смисла и у контекстима учења и 
запошљавања.
 
ШТА УЧИНИТИ ДАЉЕ?

Размишљајући о том дану, пало ми је на памет 
да атрибути „Идентитета“, „Аутономије“ и 
„Ауторитета“ карактеришу позиционирање 
менаџера средњег нивоа. Сами менаџери 
вероватно неће схватити све или неку од ових 
области. Ипак, широко разумевање њихових 
улога, награда и изазова се родило у њима. 
Нове интеракције су створене, а постојеће 
везе учвршћене. Заједничке вредности и визије 
Стеф, Сју и Тем креирале су услове који су 
подстакли стварање разноликог и живописног 
схватања „изврсности“. Дан је подстакао 
обимну изградњу капацитета и служио је као 
пример опсежног професионалног развоја.

Др Колин Форест је почасни гостујући истраживач 
на Универзитету Тринити у Лидсу (Leeds Trinity 
University), где повремено предаје на мастер 
студијама из образовања. Тренутно сарађује са 
Фондацијом за образовање и оспособљавање 
која подржава програме техничког и стручног 
образовања. Члан је управног одбора на Колеџу 
Нордерн (Northern College).
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Линк ка оригиналном чланку:
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По мишљењу Симона Брука, како би се подржало учење на радном месту, стручњаци који се баве 
образовањем одраслих не могу само да буду пружаоци услуга образовања. Коју улогу могу да играју 
стручњаци који се баве образовањем одраслих у унапређењу учења на радном месту? Прочитајте 
овај чланак да бисте то сазнали.

Организационо понашање у подстицању учења 
на радном месту 

Последњих година се све више истражује и 
анализира улога организационог понашања у 
подстицању учења на радном месту.

У том контексту, организационо понашање се 
односи на то како су организације организоване; 
како распоређују радне задатке, осмишљавају 
радна места, бирају запослене и вреднују нове 
вештине.

Истраживања (погледајте рецимо пројекат ENLIV-
EN) показују да понашање организација може да 
подстакне или отежа учење на радном месту. Чак 
и у истом привредном сектору организације могу 
да се знатно разликују по начину на који обезбеђују 
стимулативно и богато окружење за учење.  

Организационо понашање може да има општи 
утицај на учење, али такође утиче на то који ученици/
радници су циљне групе политика обуке и које 
врсте образовања су подржане. Начин на који нека 
организација поступа може да подстакне учење у 
одређеној групи радника, а да обесхрабри друге, 

као што су они на пословима који захтевају ниске 
нивое квалификација, а може и да подстакне 
одређене типове образовања – рецимо, кратке 
обуке оријентисане на одређени задатак уместо 
усмерења на дугорочну формалну обуку.

Организације често нису ни свесне тога како 
њихова организациона култура и понашање 
утичу на потенцијал за учење. То може да наведе 
организације да нуде могућности обуке и да чак 
обавезују своје раднике да учествују, што једва 
да има било каквог ефекта у смислу повећања 
нивоа квалификација, задовољства међу 
запосленима и иновативног размишљања. 
Као последица тога образовање се посматра 
као терет за организацију, а не предност. 
 
АСПЕКТИ КОЈИ УТИЧУ НА ОРГАНИЗАЦИОНО 
ПОНАШАЊЕ – ПОТРЕБА ЗА СТРАТЕШКОМ 
ОРИЈЕНТАЦИЈОМ

Неки аспекти утичу на понашање организација 
у погледу подстицања образовања. Овде 
помињем само неколико димензија:

• Да ли је подела рада подстицајна за учење? 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/nbroesmo
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/what-role-can-adult-learning-providers-play-workplace-learning
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Рутински задаци мање су подстицајни за учење 
од разноврсније понуде задатака.

• Да ли услови рада и зараде мотивишу 
запослене да улажу у своје занимање и развој 
вештина?

• Да ли је организација отворена да мења и 
унапређује начин на који се обављају послови? 
Организације имају – често имплицитне – 
стилове руковођења који подстичу или ометају 
запослене да се професионално развијају и 
да даље доприносе развоју организације.

Стога је за претварање организација у организације 
у којима се образује потребна стратешка и 
свеобухватна оријентација у којој се узимају у обзир 
природа посла, стилови руковођења, сарадња 
са другим организацијама, размена знања у 
оквиру организације, услови рада и зараде, као и 
могућности образовања.

То такође значи да и пружаоци услуга у области 
образовања одраслих треба да размотре 
своју улогу у тој стратешкој оријентацији. Када  
пружаоци услуга у области образовања одраслих 
играју традиционалнију улогу и поступају само 
као „добављачи“ обука на основу потражње 
компаније/организације, то их чини саучесницима 
у неделотворној култури образовања.
 
КАКО ПРУЖАОЦИ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ МОГУ ДА УСПОСТАВЕ 
КУЛТУРУ УЧЕЊА И ДА ПРОМЕНЕ ПОНАШАЊЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈА КАДА ЈЕ У ПИТАЊУ УЧЕЊЕ?

Како би играли улогу у стратешкој оријентацији 
организација и указали им на могуће 
организационе препреке за делотворно учење, 
пружаоци услуга у области образовања одраслих 
не треба да заснивају своје услуге само на 
потребама које су изразиле организације или 
чак и сами запослени. Они такође треба да 
размисле о пружању услуга у организационом 
контексту: који аспекти организације треба да се 
размотре како би обука делотворно допринела 
развоју индивидуалних вештина, примени нових 
вештина у организацији, и на крају – иновацијама и 
унапређењима у организацији.

Пружаоци услуга у области образовања одраслих 
чине кораке у том правцу. Пример из Словеније 
показује да компаније добијају смернице кроз 
пројекат подржан од стране ESF (Европског 
социјалног фонда) за подстицање сарадње између 

образовања одраслих и бизниса (пројекат 
Каријерне платформе за запослене). У оквиру тог 
приступа, пружаоци услуга у области образовања 
одраслих баве се предвиђањем потреба за 
вештинама (сектори, компаније, тржиште рада), 
одређују које вештине недостају, премошћавају 
недостатке који се односе на постојећу понуду у 
области стручног образовања и обуке и израђују 
прилагођене програме који задовољавају 
потребе за вештинама. Пројекат консултује 
компаније по питању одређивања дугорочних 
циљева и потреба за вештинама запослених у 
компанијама. Он такође пружа подршку особљу 
кадровске службе да развије планирање каријере 
(видети слику). Методологија овог пројекта се већ 
шире примењује у центрима компетенција за 
развој људских ресурса и подржава 91 компанију 
у развоју људских ресурса и 21.160 запослених 
у развоју њихових професионалних каријера, 
обуке и образовања.

Како компаније спроводе Планове каријере?
(Дугорочни пословни циљеви компаније. Развој 
могућности за запослене у компанији. Припрема 
запослених и руководилаца кадровске службе 
за развој планирања каријере. Припрема Плана 
каријере на основу разговора са запосленима 
и руководиоцима)

Поступају као партнери, деле одговорности за 
обуку и професионални развој

Да закључим, како би организације које се 
баве образовањем одраслих имале своју 
улогу, неопходно је да функционишу пре као 
организациони консултанти и вође, него као 
пружаоци услуга у области обука. Они су мање 
„добављачи вештина“ а више „важни пријатељи“ 
и „партнери“ у организационом развоју и 
пружању услуга у области вештина. Пружаоци 
услуга у области образовања одраслих 
такође треба да изграде дугорочне односе са 
организацијама које подржавају и да науче да 
говоре језиком тих организација. 

КОЈУ УЛОГУ ПРУЖАОЦИ УСЛУГА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 
МОГУ ДА ИМАЈУ У УЧЕЊУ НА РАДНОМ МЕСТУ?
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Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Simon BROEK.
Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adults-apprenticeships-driver-change.

У овом блогу, Симон Брук (Simon Broek) пише о томе како учење одраслих кроз праксу може 
створити окружење у којем предузећа постају организације за учење, a запослени постају ученици 
који учествују у целоживотном учењу.

УЧЕЊЕ ОДРАСЛИХ НА РАДНОМ МЕСТУ И ПОТРЕБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА УЧЕЊЕ

Европа мора да се постара да њена радна снага буде спремна да одговори на захтеве привреде 
који се све брже мењају тако што ће омогућити радницима да побољшају и прошире своја 
знања и вештине током живота. Ово би омогућило радницима да активно доприносе иновативној 
привреди, при том креирајући радна места будућности. Како би до овога дошло, сви морају да буду 
непрестано укључени у учење, јер то игра кључну улогу при омогућавању радницима да се снађу 
приликом промена на радном месту (или приликом промене посла). 

Учење нових вештина на радном месту може у целини побољшати лични развој одраслих (економска 
корист, благостање, веће ангажовање); ово повољнo утиче и на послодавце (иновација, лојалност 
радника, смањен број инцидената на радном месту), као и на друштво у целини (прилагодљивост, 
социјална инклузија). 

Учење одраслих на радном месту може се организовати на различите начине. Учење засновано на 
раду може се односити на учење кроз праксу, стажирање и оспособљавање уз рад (тј. континуирано 
професионално усавршавање). Следећа табела пружа концизан преглед различитих врста учења 
заснованог на раду. 

https://epale.ec.europa.eu/en/users/nbroesmo
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/adults-apprenticeships-driver-change
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(Учење засновано на раду може бити: 

Део формалног система високог и стручног 
образовања и усавршавања у циљу стицања 
квалификација

-      Симулације радне праксе током школовања
-    Учење кроз праксу
- Стажирање 1) Стажирање које је део стручног/
академског наставног програма или је 
(обавезни) део професионалне обуке

Oрганизовано од стране Националне службе 
за запошљавање

- Стажирање 2) Стажирање повезано са 
активним политикама тржишта рада

Организовано од стране послодаваца, 
запослених и секторских организација
-Стажирање 3) Стажирање на отвореном 
тржишту
-Учење засновано на раду у контексту 
континуираног професионалног усавршавања)

Уз све ове различите врсте учења заснованог 
на раду у којем одрасли учествују, постоје 
и различите политике које се баве учењем 
одраслих на радном месту (политике 
стручног образовања и усавршавања, вишег 
образовања, тржишта рада, секторске 
политике, итд.). 

Централни елемент који повезује све ове 
политике је чињеница да радно место мора да 
постане инструмент учења. У идеалном свету, 
организације би се стратешки преусмериле 
на то да постану организације за учење. Овај 
подухват захтева дугорочну посвећеност, 
а организације такође треба да заснују 
партнерства са другим организацијама и 
пружаоцима услуга учења, као и да поделе 
задужења за развој вештина између компанија 
и институција за стручно образовање и 
усавршавање. Управо ту може лежати снага 
учења кроз праксу. 
 
УЧЕЊЕ КРОЗ ПРАКСУ ОДРАСЛИХ 

Учење кроз праксу, као и учење кроз праксу 
одраслих, приоритет су на дневном реду 
Европе последњих година. Иако се велики 
број истраживања бавио учењем кроз праксу 
као целином, мање пажње се посвећивало 
учењу кроз праксу одраслих. Последњих 
година, Европски центар за развој стручног 
оспособљавања (Cedefop) и Организација за 
економску сарадњу и развој (OECD) се труде 
да попуне ову празнину, али још много тога је 
остало истражити.
 
ДЕФИНИСАЊЕ УЧЕЊА ОДРАСЛИХ КРОЗ 
ПРАКСУ 

Недавно објављена Cedefop студија (2019) 
фокусирала се на проналажење разлика 
између учења кроз праксу младих и одраслих. 
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Извор: Национална статистика и Мулман С. (Muehlemann, S), Економија учења кроз праксу одраслих, објавила Организација 
за економску сарадњу и развој; Напомена: Одрасле особе су особе изнад 25 година, осим у Аустрији (21+) и Немачкој (24+). 
Укључено у презентацију Организације за економску сарадњу и развој током Европске недеље професионалних вештина 
2019. године у Хелсинкију.

Дошли су до закључка да се учење кроз праксу 
одраслих тренутно не сматра засебном врстом 
учења кроз праксу. Тешко је јасно дефинисати 
учење кроз праксу одраслих, али је студија 
узела у обзир пређашње искуство одраслих, 
а ова врста учења дозвољава ученицима да 
стекну формалне квалификације стручног 
образовања и усавршавања, као и високог 
образовања (у складу са карактеристикама 
учења кроз праксу).
 
СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ СУ ОСКУДНИ 

Организација за економску сарадњу и развој 
пружа одређене прегледе статистичких 
података. Иако се често оспоравају из 
статистичких разлога, ови прегледи врше поделу 
учења кроз праксу одраслих по годинама 
старости: одрасле особе су особе које имају 
преко 25 година. Слика испод показује да 
постоје велике разлике у расподели учења 
кроз праксу у зависности од старости и земље. 
Остали подаци које је изнела Организација за 
економску сарадњу и развој показују да се у 
већини земаља повећао број одраслих који су 
део процеса учења кроз праксу. На пример, 
у периоду између 2008. и 2019. године, број 
полазника се готово удвостручио у Данској. 

Cedefop-ова студија је такође открила да 
одрасли све више учествују у учењу кроз праксу 
захваљујући променама политика и мера које 
су отклониле препреке и пружиле подстицај. 
 
ОРГАНИЗАЦИОНИ УТИЦАЈ УЧЕЊА КРОЗ ПРАКСУ 
ОДРАСЛИХ 

Раније студије, на пример оне које су спровели 
Фулер и остали (Fuller et al) (2015) наговештавале 
су улогу коју учење одраслих кроз праксу има 
у креирању културе континуираног учења на 
радном месту која укључује све запослене, 
независно од старости. Ова култура је кључна 
како би се обезбедила радна снага довољно 
стручна за испуњавање пословних циљева и 
опстанак пословања. 

Управо ова чињеница је и привукла моју пажњу! 
Да ли је учење одраслих кроз праксу само још 
једна врста учења заснованог на раду или је 
више од тога?

Још два питања ми падају на памет: 

1. Да ли ће организације развијати у континуитету 
усавршавање и културу учења када се њихови 
запослени укључе у учење на дуже стазе у 
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односу на организације у којима запослени 
учествују у импровизованим радионицама и 
кратким курсевима? 

2. Да ли ће компаније и организације имати 
већу улогу у развоју и обнови формалних 
квалификација стручног образовања и 
усавршавања и вишег образовања када 
буду више укључене у обуке које за циљ имају 
ове квалификације? 

Вероватно је прерано доносити било какве 
закључке јер још увек није спроведено 
довољно истраживања на ову тему, али 
можда следећи подаци подробније објасне 
ситуацију: 

1. Што се развоја културе учења тиче: 
Организациони модели учења и развоја 
често се позивају на моћ комбиновања 
различитих метода учења. На пример, 
консултантска фирма McKinsey истиче једну 
од девет димензија које доприносе снажној 
функцији учења и развоја. Ова димензија 
омогућава оквир учења у односу 70:20:10. Ово 
је оквир где се 70% учења одвија на послу, 
20% кроз интеракцију и сарадњу, док се 10% 
одвија током формалног учења, нпр. обука у 
учионици и дигиталних наставних програма. 
Ово се добро уклапа у структуирано учење 
кроз праксу и пружа ученицима формалне 
квалификације које имају друштвени значај и 
ван организације. Поред тога, организације 
ће морати да размотре могу ли да олакшају 
учење у складу са наведеним циљевима 
учења: могу ли одрасли ученици извршити 
тражене активности унутар компаније? Да ли 
су им доступни алати и опрема? 

2. Што се тиче укључивања предузећа у 
развој квалификација: Предстојећа Cede-
fop студија о улози коју исходи учења имају 
у подршци дијалога између тржишта рада, 
образовања и обуке показала је да учесници 
у тржишту рада могу да промене пружање 
стручног образовања и усавршавања када су 
у директном контакту са пружаоцима услуга 

стручног образовања и усавршавања и 
да не морају да се сасвим ослањају на 
компликоване механизме за повратне 
информације како би се квалификације 
ускладиле са њиховим потребама. 
Системи учења кроз праксу су један од 
начина да се пружање услуга стручног 
образовања и усавршавања прилагоди 
њиховим новонасталим потребама. Ово 
је посебно важно за одрасле који уче кроз 
праксу, а постаје још важније када се 
квалификације не подударају са стварном 
радном праксом. 

УЧЕЊЕ ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРАКСУ: ПОКРЕТАЧ 
ПРОМЕНА 

Учење одраслих кроз праксу може бити 
покретач промена када се ради о односу 
формалних квалификација стручног 
образовања и усавршавања/вишег 
образовања, послодаваца и ученика 
који учествују у целоживотном учењу. 
Под утицајем новонасталих система за 
учење одраслих кроз праксу, формалне 
квалификације стручног образовања и 
усавршавања/вишег образовања могле би 
боље да се прилагоде новим променама; 
послодавци могу да постану више укључени 
у обнављање квалификација; послодавци 
могу да развију снажније културе учења; 
и коначно, одрасли можда одлуче да се 
упусте у дугорочније учење. 

Симон Брук (Simon Broek) je учествовао у неколико 
европских истраживачких пројеката о образовању, 
проблемима тржишта 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 In-
stitute of Policy Support).

УЧЕЊЕ ОДРАСЛИХ КРОЗ ПРАКСУ КАО ПОКРЕТАЧ ПРОМЕНА



27

ЧЕТИРИ КОРАКА КA КУЛТУРИ УЧЕЊА НА РАДНОМ МЕСТУ

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је: Markus Palmén.
Линк ка оригиналном чланку:
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/four-steps-towards-learning-culture-work.

Како у четири корака неговати културу учења на 
радном месту? Тематски координатор Маркус 
Палмен дели савете који су му помогли да му 
учење постане навика у каријери.
 
Када неко крене на пут учења, то обећава лични 
раст, али исто тако подразумева и недостатак 
одређеног знања или способности. Ако желим 
да научим нешто ново, признајем да тренутно 
немам то знање или способност.

Ово звучи као неспретна таутологија, али је, у 
ствари, први кључни увид у стварању позитивне 
атмосфере за учење на радном месту (или 
било где другде). У овом блогу делим праксе 
које су ми помогле на мом путу учења на 
радном месту.

У радним колективима често морамо 
да пројектујемо ауру непоколебљивог 
професионализма. Оптерећени нашим 
(неутемељеним) синдромима уљеза, можда 

ћемо невољно признати да нам недостају неке 
вештине у одређеним аспектима нашег рада. 
Признати то својим колегама и надређенима 
може деловати чак као лудост.

1. Борба против стигме незнања

Један од темеља организације за учење 
представља постепено одстрањивање стигме 
незнања. Усвојите навику да своје потребе 
за учењем делите са колегама (на пример, 
на недељним састанцима) да бисте видели 
да ли можете да обучавате једни друге. Ово 
је вероватно лакше рећи него урадити, али 
побрините се да овај процес започнете 
неформално и без шефа!

2. Размењујте вештине

Следећи корак природно произилази из првог. 
На једном од мојих претходних радних места 
периодично смо износили своје потребе за 
обуком и спајали их са вештинама које су нам 
интерно биле доступне. „Научићу вас како да 

https://ec.europa.eu/epale/en/users/markus-palmen-0
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/four-steps-towards-learning-culture-work
https://en.wikipedia.org/wiki/Impostor_syndrome
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користите тај софтвер за уређивање, ако ми 
покажете основе рачуноводства.“ Овај приступ 
се најбоље примењује на техничке вештине које 
се релативно брзо науче, али и то је почетак!

3. Поделите оптерећење

Трећи корак се такође ослања на неформалну 
сарадњу. Поделите радно оптерећење које је 
усмерено на праћење стручне литературе и 
медија, догађаја, семинара и курсева даље 
обуке. На једном од претходних радних места 
експериментисали смо са кругом читања, 
одабрали смо најзанимљивије нове књиге из 
наше области и поделили задатке за читање. 
Сваки колега је морао да прочита једну књигу и 
сумира је за остале на састанку. Исти систем 
функционише за било коју врсту материјала за 
учење или за даљу обуку.

4. Покупите знање од различитих људи

Разговори са колегама су најбољи начин 
преношења прећутног знања на радном месту. 
Додатно бих вас охрабрио да се обратите 
људима који не очекују да им се јавите! То 
подразумева људе који вас инспиришу, попут 
аутора књиге, истраживачког рада или интервјуа 
које сте управо прочитали. На свом послу на 
позицији партнера у продукцијској компанији, 
овај приступ смо изабрали као свесну стратегију 
учења. Редовно зовемо занимљиве људе из наше 
области и позивамо их на ручак, да разменимо 
мишљења о трендовима и темама. Увек се 
појави неки нови поглед на ствари и могућности 
сарадње!

Ова четири корака су само предлози, опробани 
пут за учење на радном месту. Поделите своја 
искуства у одељку за коментаре у оквиру 
оригиналне објаве коју можете пронаћи уз помоћ 
линка на почетку текста!

Маркус Палмен (Markus Palmen) је новинар, 
писац и аудио-визуелни продуцент и 
фриленсер. Од августа 2017. године тематски 
је координатор EPALE за област политика. 
Осам година Маркус је био шеф деска и 
главни и одговорни уредник у часопису Euro-
pean Lifelong Learning Magazine.

ЧЕТИРИ КОРАКА КA КУЛТУРИ УЧЕЊА НА РАДНОМ МЕСТУ

https://epale.ec.europa.eu/en/users/markus-palmen-1
http://www.elmmagazine.eu/
http://www.elmmagazine.eu/
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