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Ова публикација је настала као резултат спровођења пројекта ОШ „Свети
Сава“ „Целоживотно учење као образовање за будућност“ у оквиру програма
Европске комисије „Еразмус+“, а који на територији Републике Србије спроводи
фондација „Темпус“.

Предговор
Овај приручник је настао као резултат вишегодишњег рада Функционалног основног
образовања одраслих у нашој школи и спровођења пројекта „Целоживотно учење као
образовање за будућност“, којим је наша школа конкурисала код Фондације Темпус у
оквиру програма Европске комисије „Еразмус+“.
Овај приручник је намењен како наставницима и стручним лицима која раде у
ФООО, тако и полазницима, првима да олакша рад у образовању одраслих и евентуално им
помогне да унапреде своја знања у овој области, а другима да олакша свакодневни долазак
у школу и мотивише их да заврше основну школу, али и промене свест о важности
целоживотног учења и образовања.
Тим за ФООО ОШ „Свети Сава“

1. Увод
О школи
Основна школа „Свети Сава“ из Пожаревца је школа са дугогодишњом традицијом
основана 1911. године доброчинством угледног пожаревачког трговца Саве А. Јовановића
и његове супруге Персиде. Данас нашу школу похађа 597 ученика од првог до осмог
разреда, којима наставу држи 46 наставника. Настава се реализује у централној школи у
Пожаревцу, као и у издвојеном одељењу у оближњем селу Ћириковац, где постоје четири
одељења ученика од првог до четвртог разреда. У школи постоји и једно комбиновано
одељење ученика са сметњама у развоју, као и девет одељења полазника Функционалног
основног образовања одраслих. Укупан број полазника ООО је 121, а наставника
запослених у ООО је 16. Према школи гравитирају становници 4 месне заједнице:
"Булевар", "Сопот", "Ћириковас" и "Радна Мала", а посебно је Радна Мала део града
насељеног претежно Ромском популацијом, тако да велики број ученика школе и полазника
ООО чине Роми, као и деца из материјално и социјално угрожених породица. Наша школа
је једина у граду која реализује основно образовање одраслих, па су наши полазници са
територије града са широм околином. "Ми смо школа која уважава потребе својих ученика
и полазника за личним и социјалним развојем, и излази им у сусрет кроз квалитетне
програме за подршку у процесу учења и образовања у безбедном окружењу. Негујемо
професионално понашање запослених и сарадничке односе са свим заинтересованим
странама“ (Мисија школе, Школски развојни план 2017-2022).

О пројекту
У мају месецу 2018. године смо обавештени да је наш пројекат „Целоживотно учење
као образовање за будућност“ позитивно оцењен и одобрен за финансирање од стране
фондације „Темпус“. Нама је то био други пројекат у низу који нам је одобрен у оквиру
програма „Еразмус+“, и с обзиром на искуство из првог пројекта („Културна свест у
савременом добу“), знали смо колико нас посла чека у спровођењу овог. Напоменули бисмо
и да смо ми једина школа са територије града Пожаревца којој су две године заредом
одобрени пројекти у оквиру „Еразмус+“ програма.
Пројектом је предвиђен низ активности за полазнике ФООО, манифестације,
предавања, посета културно – историјским локалитетима, контакти са школама из
иностранства, итд. С обзиром да наша школа има 4 одељења ФООО у централној школи и
још 5 укупно у издвојеним одељењима у КПЗ „Забела“ и КПЗ „Женски затвор“ у
Пожаревцу, наишли смо на неке препреке у спровођењу пројекта, пре свега логистичког
типа, али смо некако успели да и њих превазиђемо, а како бисмо и наше полазнике у
затворским јединицама укључили у овај пројекат. Генерално гледано, повратна
информација наших полазника је јако добра, свиделе су им се новине имплементиране у
настави, тако да је то све добар показатељ спровођења овог пројекта.

Координатори пројекта Душан Радовановић и Петар Пантић

2. Очекивани општи исходи, односно кључне компетенције
Наставни план и програм основног образовања одраслих намењен је свим одраслима
који су прекинули своје основно образовање или га, из било којих разлога, нису никада ни
започели, а старији су од 15 година живота.
Општи циљ ФООО јесте: стицање и унапређивање знања, вештина, вредности и
ставова неопходних за проактивно и конструктивно решавање проблема и суочавање са
изазовима у свакодневном животу, унапређивање породичних и личних услова живота,
обављање једноставних послова и адекватно поступање у радним ситуацијама и радном
окружењу, даље образовање и активно учешће у друштвеној заједници.
Очекивани општи исходи, односно кључне компетенције које се стичу остваривањем
Наставног плана и програма основног образовања одраслих, као интегрисане целине, јесу:

ЈЕЗИЧКА ПИСМЕНОСТ

Способност да се изразе идеје, осећања, чињенице и
мишљења у усменом и писаном облику на матерњем језику у
различитим друштвеним, културним и комуникацијским
контекстима (рад, породица, друштвено окружење и слободно
време). Ова способност обухвата и комуникацију на страном
језику у областима слушања, говора, читања и писања.

МАТЕМАТИЧКА
ПИСМЕНОСТ

Коришћење математичког размишљања и основних
математичких операција у решавању проблема у ситуацијама
у свакодневном животу.

ОСНОВЕ НАУЧНЕ
ПИСМЕНОСТИ

Коришћење стечених знања, вештина и умења у уочавању,
разумевању и објашњавању природних појава.

УПРАВЉАЊЕ
СОПСТВЕНИМ
УЧЕЊЕМ

Способност организовања сопственог учења, самостално или
у групи, и спремност за целоживотно учење у различитим
ситуацијама. Укључује и умешност у отклањању и савладавању препрека успешном учењу.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Препознавање, објашњавање и решавање проблема уз коришћење знања и вештина из различитих области.

СОЦИЈАЛНЕ
ИНТЕРАКЦИЈЕ И
САРАДЊА СА ДРУГИМА

Свако понашање које је у служби ефикасне и конструктивне
комуникације у друштвеном животу појединца и у циљу
ненасилног решавања конфликата.

ГРАЂАНСКА
ОДГОВОРНОСТ ЗА
ДЕМОКРАТИЈУ

Активно и одговорно учешће у грађанском животу засновано
на знању о друштвеним и политичким вредностима,
концептима и структурама.

ГРАЂАНСКА
ОДГОВОРНОСТ ЗА
ДЕМОКРАТИЈУ

Активно и одговорно учешће у грађанском животу засновано
на знању о друштвеним и политичким вредностима,
концептима и структурама.

ЗДРАВСТВЕНЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Преузимање одговорности за сопствено здравље и здравље
породице, чување здравља и препознавање утицаја различитих начина живота и животних навика на одржавање и
унапређивање здравља.

ЕКОЛОШКЕ
КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Активан однос према очувању и унапређењу околине.

ИНИЦИЈАТИВНОСТ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Спремност да се идеја преточи у активност, да се покрене
промена, да се прилагоди иновацијама, да се преузме ризик,
да се планира и управља активностима ради остварења
постављених циљева.

Осетљивост, прихватање постојања и позитивно вредновање
КУЛТУРНА СВЕСТ,
МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ различитости у социјалном, културном, етничком, религијском и стваралачком домену, уз разумевање значаја и уважаИ КРЕАТИВНОСТ
вање креативног изражавања идеја, искустава и емоција кроз
различите медије (музика, покрет, литература и визуелне
уметности).

Елаборат о верификација ФООО у ОШ „Свети Сава“ Пожаревац

3. ФООО у ОШ „Свети Сава“
 Организација рада
У нашој школи се већ седам година успешно спроводи ФООО. У почетку је то било
кроз пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Друга шанса“, док је
од 2013. пројекат прерастао у ФООО, у складу са Законом о основном образовању одраслих
("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон и 27/2018 - др. закон). Као што каже Закон
у члану 4., циљ образовања одраслих јесте побољшање образовне и квалификационе
структуре и унапређивање могућности запошљавања становништва; стварање основе за
одрживи друштвено-економски развој Републике Србије; повећање професионалне
мобилности и флексибилности радно активног становништва; смањење сиромаштва,
остваривање једнакости, социјалне укључености и међугенерацијске солидарности;
унапређивање квалитета живота - личног, породичног, природног и социјалног окружења;
развој демократије, интеркултуралности и толеранције; интеграција у европски друштвени
и економски простор уважавањем европских оквира образовања.1 Сви ови циљеви Закона
су и наши циљеви и колеге које раде у ФООО се труде да их у потпуности испуне. Препрека
има много, од недосласка полазника на часове, до немогућности приступа интернету у
затворима за жене и мушкарце, али се трудимо да их превазиђемо и колико – толико нашим
полазницима омогућимо квалитетно образовање у одраслом добу.
У школској 2018/2019. години смо имали 121 полазника ФООО, и то:
 у централној школи 4 одељења, по једно I и II циклуса и два одељења III циклуса;
 у „КПЗ за жене“ по одељење I и III циклуса, и
 у КПЗ „Забела“ по одељење у свакоме од три циклуса.
У току године неколико полазника је одустало од похађања школе, неколицини је
ускраћено због нередовног доласка, а у затворима смо имали ситуацију да се наши
полазници премештају у друге објекте, или евентуално излазе на слободу, па су због тога
прекинули своје образовање. То је чињеница која нам се дешава редовно, из објективних
околности на које ми као школа немамо утицаја. Оно што је до нас, а то је редовно похађање
већине полазника који се школују у централној школи, и ми се трудимо да о томе водимо
рачуна.
Координатор тима за ФООО јесте Душица Ковачевић, андрагошки асистент, а поред
ње у тиму су и сви наставници у ФООО, као и директор и педагог школе. Тим се састаје
минимум једном у два месеца, најчешће због прављења распореда часова услед неједнаког
фонда различитих предмета, али и других текућих питања. Код прављења распореда часова
узима се у обзир у колико школа раде наставници који предају и у ФООО, па се прво онима
који раде у две и више школа прави распоред, док се сви остали уклапају према њима.
Сви наши наставници су прошли барем једну од две врсте обука. Прва група
наставника је на самом почетку ФООО прошла обуку за основне андрагошке вештине, и то
2014. године у Београду, док је друга група наставника прошла обуку заједно са још 15
колега из Смедерева и Лозовика у току децембра 2018. године. Тако су сви наши наставници
потпуно обучени за рад са полазницима ФООО, а руку на срце, сви они и раде у образовању
одраслих, неко дуже, неко краће, тако да ипак имају искуства у раду са полазницима. При
Закон о основном образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017 - др. закон и 27/2018 - др.
Закон)
1

избору наставника за предмете водимо рачуна да наставници предају предмете за које су се
школовали, односно, да предају сродне и компатибилне предмете.
Поред централне школе, где се изводи настава у ФООО, наше учионице су и Казнено
– поправним заводима „За жене“ и „Забела“. Од круцијалне важности је добра сарадња
између директора школе и управника ових Завода, и управо та добра сарадња резултира
великим бројем полазника у затворима. И у затвору за мушкарце и у затвору за жене постоји
велика база особа које немају завршено основно образовање, али не могу сви одједном да
похађају наставу, што из логистичких разлога (непостојање довољног броја учионица, или
мањак чувара у затворима), што из безбедносних разлога (допуштење за полазак/наставак
школовања осуђеника је углавном резултат њиховог доброг понашања у затвору).

 Полазници
С обзиром да се наша школа налази у делу града који је насељен ромском
популацијом, самим тиме су и већина наших полазника припадници Ромске националне
заједнице. Штавише, скоро сви наши полазници који имају децу школског узраста су своју
децу уписали баш у нашу школу, па се дешава да исти наставници предају и родитељима и
деци; у затворима је слична ситуација, што се тиче процентуалне заступљености ромске
популације.
Што се тиче старосног узраста наших полазника, два најмлађа полазника имају 17
година, а најстарији 60. Заступљеније су жене, оне су углавном старије доби, док су
мушкарци млађи. То се делимично може објаснити неукошћу ромске популације и ставом
према образовању жена од пре 40-так година, док се незавршена основна школа млађим
мушким полазницима приписује углавном услед раног напуштања школе и одласка у
иностранство пре 5, 10 или 15 година и боравка у другим државама као азиланти. Неки од
њих су се сами вратили и одлучили да наставе школовање, док су неки враћени по
споразуму у реадмисији између ЕУ и Србије.
Полазници се углавном сами јављају нашој школи са жељом да наставе школовање,
будући да смо једина школа у околини која има образовање одраслих. Ипак, сваког јула и
августа месеца, неколико колега се запути у делове града насељене Ромском популацијом
(тзв. „махале“) и тамо у директном контакту са људима, на терену, вршимо упис полазника
у нашу школу. На тај начин смо, на пример, прошле године уписали преко 20 нових
полазника, што другог, што трећег циклуса, и уз то још петоро деце од 7 година које
родитељи нису уписали у школу, што је велики успех и бенефит, и за нашу школу, али и за
ту децу.
Ове године су тројица наших полазника – Димитрије Милић, Енвер Мурина и
Фикрет Васић су редовно уписали средњу школу, од 32 укупно свршених полазника. Њих
тројица су уједно и најмлађи полазници трећег циклуса образовања, и било је логично да
наставе редовно школовање. Остали су одлучили да не упишу средњу школу, ванредно,
барем не у јулском року. Радује нас чињеница да су двојица полазника исказала жељу да
упишу смер „Заваривач“ у Техничкој школи у Костолцу, опет на наговор наставника а у
складу са потребама тржишта рада. Такође, неколико полазница похађати курс за кројача,
а како би што лакше и брже могле да нађу запослење
Полазници су углавном незапослени, барем они млађи, док старији раде сезонске
послове, или ако је неко запослен за стално, онда они углавном раде у ЈКП „Комуналне
службе“ Пожаревац. Одличну сарадњу имамо са ЈКП „Комуналне службе“, које излазе у
сусрет својим запосленима а нашим полазницима, кад су обавезни на предавањима,

тестовима, вежбама и сл. Наши полазници раде и у оквиру КПЗ „Забела“, а тамо постоји
чак неколико лиценцираних курсева (Заваривач, Дрво-прерађивач, Пекар, итд.) које
осуђеници могу да похађају и, касније, добију сертификат, али је предуслов минимум
завршена основна школа, тако да им је то још један додатни мотив за школовање и
усавршавање.

Петар Пантић, наставник историје

4. Из угла андрагошког асистента
У ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу обављам послове андрагошког асистента, ево већ
пуних 7 година. Све је започело као пројекат Министарства просвете, науке и технолошког
развоја – „Друга шанса“, да би прерасло у Функционално основно образовање одраслих.
Током свих ових година сам стекла доста искуства у раду са одраслим полазницима (иако
се за то нисам школовала), које се трудим да пренесем на млађе колеге који тек започињу
своје наставничке каријере.
Моја задужења у школском тиму су праћење редовности полазника на настави,
контактирање полазника који одсуствују са наставе, стално мотивисање полазника да
напредују, сарадња са локалним партнерима ( Национална служба за запошљавање, Центар
за социјални рад, средње стручне школе, Дом здравља, јавна и комунална предузећа),
припрема двомесечних извештаја, вођење андрагошке свеске, убацивање података у
Документацију о спровођењу ФООО-а, пружање помоћи наставницима у свим видовима
наставе, пружање помоћи полазницима приликом пријаве на евиденцију НСЗ или приликом
подношења захтева за издавање личних докумената, као и потписивање уговора са НСЗ, и
др. Једном речју – координација у ФООО између директора школе и наставника са једне
стране, полазника са друге, и локалне заједнице са треће стране.
У овом послу и овом виду образовања има доста проблема. Прво, треба приволети
људе који су одређеним годинама да дођу и то је негде и најтежи корак – почетак поновног
школовања. Велики број наших полазника има завршен барем неки разред основне школе,
а ретко ко нема ни један. Такође, имамо и полазнике који су тек мало старији од наше
школске деце, углавном повратнике са азила из европских држава, тако да су нам циклуси
образовања разнолики, и по узрасту полазника и по националности истих. Углавном су нам
полазници ромске националности, али имамо и Срба, две Украјинке су завршиле код нас
основну школу, тако да нема правила.
Приликом евидентирања полазника за упис у ФООО сарађивала сам са родитељима
полазника који су напустили основну школу, и та сарадња са родитељима је углавном
успешна. Она мора да се настави и током школовања, и чим приметимо да полазник понекад
изгуби мотивацију и изостаје са наставе, одмах контактирамо родитеље. Приликом
разговора са полазницима, увидела сам да су страх од неуспеха и стид највећа баријера за
упис у школу, трудила сам се да истакнем важност ФООО, као и да их охрабрим,
мотивишем. Стално сам им говорила да се не плаше и стиде, већ да буду поносни на себе,
и у највећем броју случајева то је донело добре резултате
Најважнија активност у циљу спречавања полазника да напусти ФООО је
успоставити такав однос са полазником да он има у сваком тренутку поверење у мене и
помоћ полазнику да схвати колика је важност школе, а када то схвати неће је тако лако
напустити. Разговор је најбољи начин да полазник каже шта га мучи и да му помогнем да
проблем реши. Кад полазник има неколико изостанака, полазника контактирам, како бих
препознала разлог због ког полазник не присуствује настави и како бих помогла да те
разлоге успешно реше. На састанцима школског тима за реализацију ФООО-а често
разматрамо са којим потешкоћама у учењу се сусрећу наши полазници и који су могући
начини превазилажења тих потешкоћа. Настојимо да у настави уводимо у што већој мери
индивидуализовани приступ у раду са полазницима, задаци различите тежине, прилагођени
текстови (нпр. увећани за полазнике који слабије виде), прилагођена наставна средства,

прилагођен начин оцењивања. По потреби разматрамо и организовање допунске наставе.
Својим умећем у овом послу сам задовољна и драго ми је што помажем наставницима
приликом организовања и реализовања часова.
У договору са наставницима повремено понуђени материјал за рад полазника на часу
прилагодимо у складу са могућностима полазника, неке текстове упрошћујемо, неке
текстове и задатке по потреби сажимамо (или проширујемо, скидамо одређене теме са
интернета). Настојимо да на часовима обезбедимо што више наставних средстава ( посебно
на часовима физике, хемије и биологије). Понекад, кад ми колеге наставници то затраже, ја
присуствујем часовима у ФООО. Углавном је то у циљу обезбеђивања помоћи полазницима
и наставницима (помоћ полазницима који слабије напредују, нису још увек добро савладали
читање, писање...). За потребе реализације наставних и ваннаставних активности
остварујем сарадњу са локалним партнерима, као што су Ромски центар, Праксис, и сл.
Учествујем у организацији заједничких дружења полазника и наставника ( прославу нове
године, одлазак у позориште, изложбе, слободне активности где полазници у фискултурној
сали ОШ једном месечно играју одбојку, стони тенис, кошарку итд.). У току спровођења
пројекта „Целоживотно учење као образовање за будућност“ сам била укључена у скоро све
активности које су пројектом предвиђене, од обележавања Дана Рома, до обележавања
Вечери Шпаније, на којој су учествовали и ученици наше школе али и полазници ФООО.
Душица Ковачевић, андрагошки асистент

5. Из угла наставника
Основно образовање одраслих као форма образовања, полазницима, онима због
којих то образовање не значи, као изговорена синтагма, много. Тек када им се објасни
значај, предности и могућности које ово образовање доноси, они се могу одлучити за
школовање. Треба узети у обзир да одређени полазници нису имали прилику да се школују,
неки су имали прилику, али је нису из различитих разлога искористили. Веома је потресна
прича сваког полазника који због болести или проблема у породици није могао да настави
школовање. Када се сагледају све околности наших полазника (социјани статус,
финансијски статус, породица и околина, здравствено стање) мора се сагледати свест тих
људи о школи и школству.
Свест о значају образовања усађује се од детињства, али код људи, код којих то није
случај, неопходно је постепено усадити важност образовања. Основно образовање одраслих
је посебан вид образовања који код полазника који нису упућени у функционисање овог
образовања изазива стид. Прво на чему се мора константно радити јесте отклањање страха
и стида. Наиме, полазници сматрају да је ићи у школу „под старе дане“ срамота, а стварност
је таква да се они и стиде и плаше. Када неко из породице пристане да иде у школу и заврши
осмогодишње школовање, то је његов лични успех, али је то успех свих наставника који
учествовали у раду и успех школе. Показало се у пракси да, када неко из породице,
комшилука крене у школу, даје пример другима и да се и они охрабљују на тај потез.
Други корак који нам помаже да се што више људи описмени и заврши основно
образовање јесте да школа не мора значити прекид запослења. Наиме, полазници често
користе бројне изговоре да се не образују, али најчеши разлог је да морају да раде. Основно
образовање одраслих има много предности, а једно од њих јесте настава организована
према потребама одраслих, односно након радног времена у поподневним часовима. Други
разлог којисе често наводи јесте породица, односно потомци. Многе полазнице нису
завршиле школу, јер су одабрале да заснују породицу. Наш задатак је да им укажемо да деца
не могу бити препрека за образовање. Ми, као наставници и наша школа показује велику
бригу и разумевање за наше полазнице које имају децу. Оно што им стално говоримо јесте
да због њихове деце треба да се школују, да би могле да помогну својој деци у школи и
животу. Оне које су нас послушале, веома су захвалне и понављају управо ову истину - да
су се описмениле за живот и због своје деце.
Да бисмо ми, наставници били бољи предавачи и имали успеха у свом раду,
неопходно је да се наоружамо стрпљењем, саосећањем и разумевањем. Једна полазница,
жена у четрдесетим годинама ми је на питање да ли нешто разуме одговорила да је она
срећна што држи оловку. Била сам забезекнута, а онда сам добила објашњење да је она први
пут добила прилику да држи оловку код наше учитељице, јер је њен отац био против
школовања женске деце. После овог сазнања променила сам поглед на образовање
полазника, али и применила још више индивидуални приступ сваком полазнику. Не смемо
заборавити да су то одрасле особе, формиране личности, са многим проблемима, обавезама
и потребама. Образовање одраслих није пренос информација, већ примена значајних,
основних појмова у животу одраслих.
Мотивација је кључни фактор у образовању одраслих, њу морамо неговати и
непрестано мотивисати полазнике да напредују у складу са својим могућностима. Као и у
редовној настави и код полазника се издвајају они који брже и лакше савладавају садржаје,
али треба обратити пажњу и на оне којима није све лако и њих нарочито мотивисати.
Образовање одраслих почиње од искуства, а њега сви имамо, а завршава се исходима.

Настава оријентисана ка исходима нам олакшава посао, јер наставник има могућност да сам
реализује садржаје у складу са жељама и могућностима свих полазника. Наши часови
постају простор за многе радионице, експерименте, дебате, филмске пројекције...
Значај описмењавања је кључна и полазна тачка образовања одраслих и тај најтежи
део имају професори разредне наставе. Када они заврше описмењавање, то није крај, зато
што је задатак свих наставника да проширују језичку писменост на свим нивоима. Предност
образовања одраслих јесте што они имају могућност и да се дигитално описмене, јер у
21.веку је то основа скоро у сваком послу. Неки полазници стидљиво износе да користе
нове технологије, али да се и не сналазе, а да они који не знају да читају и пишу нпрм, не
користе електронску пошту, смс поруке. Долазимо до закључка да је образовање заиста
потребно и због комуникације на разним нивоима.
Оно што не треба заборавити јесу полазници на маргини, то су сви они који су због
својих поступака завршили у казнено – поправним домовима. Рад са њима је специфичан,
што због специфичних услова рада, што због ситуације у којој се они налазе. Многи су
имали тешке животе и нису ни стигли да увиде да је школа један корак до бољег живота.
Када одлуче да крену у нашу школу, свима им се промени поглед на живот, на животне
принципе. Полазници схвате да постоји и други свет, свет знања и да он може помоћи да се
живи пристојно.
Ако се приступи одлучно са циљевима који ми, као школа и као тим Основног
образовања одраслих, онда долазе само резултати и успеси. Успех је када се описмени цела
породица. Успех је када један петнаестогодишњак заврши школу по моделу Основног
образовања одраслих и даље настави школовање, упише средњу школу. Успех је када неко
положи возачки испит, јер сада зна да чита и користи рачунар. Успех је када се неко запосли,
јер сада има диплому. Успех је када неко ко је био болестан има прилику да се поново
школује. Ми смо поносни на наше одрасле, а и они су зато што су одлучили да се као
поједници промене.
Марија Марковић, наставник српског језика

6. Критичко мишљење, развој критичког мишљења код
полазника ФООО
Критичко мишљење, размишљање (такође и рационално или логичко) односи се на
доношење одлука и резоновање. Проналазак рационалног решења захтева улагање више
труда него што нам се то наизглед чини. Потребно је имати довољно података, више
различитих решења проблема и довољно времена за логичку обраду информација.
Критичко размишљање може и треба да се користи у свим могућим ситуацијама које
подразумевају управо обраду информација, решавање проблема, доношење одлука, учење.
Оно нам омогућава да се дистанцирамо од сопствених убеђења и предрасуда и да дођемо
до до добро заснованих и логичких закључака о томе у шта да верујемо и шта да чинимо.
Оно се заснива на рационалним аргументима, на критеријумима, оно коригује само
себе и осетљиво је на контекст. Овај контекст обухвата све од индивидуалног, социјалног,
културног па до контекста који је одређен облашћу чији је део дати предмет размишљања.
Још једна важна карактеристика критичког размишљања је његова заснованост на
процењивању, на вредновању према логичким и контекстуалним критеријумима. Критичко
размишљање подразумева и да смо свесни тог сопственог процеса размишљања, сазнања,
закључивања. То важи и за мотиве и емоције који су интегрални део мишљења, али ту
'личну ноту' у овом типу мишљења морамо да држимо под контролом.
Мислити критички не значи мислити искључиво негативно са предиспозицијом да
се пронађе грешка или мана. Уместо тога критичко мишљење треба бити процес неутралног
и непристрасног размишљања, ослобођеног свих облика догми како би се исправно
проверила одређена тврдња или мишљење. Без обзира да ли је та тврдња нечија или наша
сопствена.
Критичко размишљање нема намеру да учини да људи размишљају исто. Из
одређеног разлога, критичко мишљење се разликује у односу на вредности и принципе
особе која размишља. Што ће рећи да две особе које су потпуно упознате са техникама
критичког размишљања, могу доћи до потпуно различитих закључака јер се њихове почетне
премисе, принципи и вредности разликују. Додатно свему томе, увек ће постојати и разлике
у перцепцији и основним емотивним потребама које ће увек довести до тога да не мислимо
сви исто.
Критичко размишљање не угрожава индивидуалност или карактер особе. Оно нема
за циљ да мења особу већ да повећа њену објективност приликом проверавање тврдњи са
којима та особа долази у сусрет. Критичко размишљање је процес. Критичко размишљање
не подржава слепо све што је базирано на науци.
Једна од битних ствари је и разумевање тога да се човек не мора родити са талентом
или другим сличним предусловом да би био способан да критички размишља. Нико није
рођен с развијеним смислом за критичко размишљање, то се учи. Али, где? Требало би да
се учи од родитеља, али су на жалост ти родитељи често пример недостатка истог,
заокупљени пре свега политиком, религијом или традицијским предрасудама. Требало би
га развијати у школи, током вођења наставе и ваннаставних активности, нарочито код
полазника Функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту „ФООО“) јавља
се потреба за имплементациојом критичког мишљења у сваком сегменту рада.

Оно што нас интересује је: темељно, систематично, доследно, прецизно и објективно
промишљање и закључивање. Критичко мишљење има у виду да су полазници генерално
рационална бића. Оно подразумева прихватање различитих начина размишљања у циљу
доласка до решења, и да је логика та дисциплина која нуди решење – у виду концептуалних
алатки спремних за употребу. Нико није, наравно, рекао да је то лако. Ригорозно,
свеобухватно, непристрасно и дубинско размишљање захтева одређени мождани напор што
скоро увек са собом повлачи и одређени утрошак времена. На први поглед то делује као
немогућ посао: као пут ка врху планине којој се не назире врх, до којег води више стаза него
што се да побројати, свака са рамификацијама и меандрима, свака беспрекорно поплочана
клизавим и савршено немуштим логичким хијероглифима. Но, успон је свеједно могућ и
многи људи улажу велике напоре да такве помаке направе. Чак и да је до врха немогуће
доћи, напредовање је итекако вредно сваког труда.
Критичко мишљење је интелектуална храброст, али не и брзоплетост. Оно је
постојаност, али не и нефлексибилност. Оно поштује моћ и снагу рационалности, без да је
идеализује. Оно негује здрав разум и здраву скепсу. Ми смо такође и емоционална бића и
наше емоционално стање често тешком четкицом боји наше размишљање. Она има свашта
да каже о томе када се то обично дешава, на који начин, како то да препознате и шта вам је
чинити ако желито то да промените. Из практичних разлога, ми такође тежимо одређеним
пречицама у размишљању. Тежимо да мислимо да имамо само истинита уверења. Умемо
сопствене недостатке да пројектујемо на друге. Осим психологије генерално, топло је
препоручљиво и познавање самога себе.
Шта, кратко речено, добијате негујући и стално развијајући ваше критичко
мишљење? Један одговор је паметније конзумирање информација, што је у образовању
одраслих, конкретно у савладаваљу градива кроз практичне, конкретне примере

релевантније него икад. За полазника углавном више није проблем како доћи до
информације, проблем је како је разумети и применити у свакодневном животу. Други је
чињеница да судови, ставови и размишљање значајно утичу на понашање, а пошто смо
друштвена бића, то значи сталан утицај на животе људи око нас. Чак и ако ви сами мислите
да немате личне користи од тога, ми други можемо оправдано тражити од вас да боље
размишљате! Мењањем начина на који размишљате, ви готово неизбежно мењате и ваше
понашање. Критичко мишљење је предсулов да будете грађанин. Оно вас спречава да
будете догматични. Оно вас упућује да одговорније и прецизније употребљавате језик. Оно
поспешује креативно мишљење.
Функционално основно образовање одраслих препознаје критичко мишљење
односно промишљање као моћан и неизоставан алат приликом савладавања градива.
Нарочито је критичко мишљење заступљено код предмета као што су: Предузетништво,
Основне животне вештине, Одговорно живљење у грађанском друштву, Примењене науке,
али и предмети као што су биологија, географија, историја, физика, хемија... Концепција
наставе се базира на усвајању одређене материје којојм се предмет бави на општим
примерима из живота, повезује се са животним искуством полазника које не мора бити
толико велико, али може наравно бити јако имозантно што квалитетно утире пут критичком
мишљењу, одвајању битног од небитног, усвајању принципа и закона на којима се темељи
одређена материја и оно најбитније од свега како је, односно на који начин је то свакодневно
применљиво у животу, има ли утицаја на околину, на животну средину, колико је тај утицај
односно у којој мери је позитиван или негативан и тд...
Критичко мишљење дакле уколико је правилно инструментаризовано представља
фантастичан алат који сваки полазник свакодневно носи са собом, кроз дискусију
продубљује знање, поготово практична знања, механизме и принципе, одваја битно од
небитног, тачно од нетачног, увећава индивидуално искуство, когнитивне али и емотивне
капацитете. Наставу као такву измешта из позиције застареле, сувопарне наставе када је
трансфер знања био једосмеран, искључиво са предавача на полазнике, сада отвара дебату,
позива на дискусију, повећава се интелектуална укљученост да би се дошло до решења,
побољшавају се говорничке способности код полазника, а поред интелектуалног
капацитета се повећава и способност полазника да машта.
Душан Радовановић, наставник биологије

7. Примена неформалног образовања у школама и
организацијама за образовање одраслих

„НЕ МОЖЕШ ДРУГОМ ДАТИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ,
МОЖЕШ МУ ПОМОЋИ ДА ГА ОТКРИЈЕ У СЕБИ“
Галилео
Као члан школског тима за припрему и реализацију пројеката и дугогодишњи
наставник у Основном образовању одраслих, у оквиру пројекта „Целоживотно учење као
образовање за будућност“, похађала сам курс „Примена неформалног образовања у
школама и организацијама за образовање одраслих“ (Applying non-formal education in
schools and adult education organizations).
Ова обука ми је помогла да:
 боље разумем разлике између формалног, неформалног и информалног учења, као
и основним неформалним образовним принципима;
 боље схватим растући тренд интегрисања неформалних метода рада у формалној
настави и
 разменим искуства и примере добре праксе са колегама који раде са одраслим
полазницима у Немачкој, Белгији, Италији.
Целоживотно образовање обухвата и усклађује обрзовање и васпитање деце, младих и
одраслих и односи се на све облике образовања:
ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – школе, факултети;
НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – усавршавање на радном месту;
ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ – међугенерацијско учење, учење код куће, размена знања
у породици, међу пријатељима.
Формално образовање се дефинише као институционално образовање и
подразумева процес који се одвија унутар јасно дефинисаног и одређеног формалног
образовног система који је законски дефинисан, а крајњи резултат је стицање предвиђених
знања и способности. Неформално образовање је врста образовног процеса који
подразумева образовне активности изван формалног система којима се такође стичу
одређена знања и вештине, али је учешће у таквим активностима добровољно и ретко се
добија неки облик сертификата за стечена знања и вештине. Основне карактеристике
неформалног учења су:
1. структурирано учење
2. процес се одвија изван формалног образовног програма
3. добровољно учешће
4. лични и професионални развој
5. тимски рад (интерактивно колаборативно учење)
6. програм у складу са потребама друштва и учесника
7. процес учења: практично знање / искуство
8. обучени и квалификовани едукатори

9. флексибилна структура (планови, програми, садржаји и локације за учење су
флексибилне)
10. партиципативно учење (активни учесници у планирању и спровођењу активности)
11. развој компетенција, подршке и повјерења у ово критичко мишљење, вјештине
рјешавања проблема
12. исходи или достигнућа се ретко вреднују на конвенционално видљиве начине.
Информално образовање подразумева различите облике стицања знања и вештина које
укључују самоиницијативне или спонтане облике образовања, који се одвијају у
свакодневном животу, тј. на спонтаном и несвесном нивоу преноса знања, ставова или
вештина.
• Формално, неформално и информално учење имају за циљ да задовоље потребе
ученика за новим знањима и вештинама;
• Задаци сваког васпитно-образовног процеса треба да буду: актуелна и
применљива знања, вештине и компетенције за активан живот и рад у новим
друштвеним и културним срединама према новим захтевима економског и европског
тржишта рада.
Сва ова три облика образовних активности заједно чине целину целоживотног учења и
личног развоја.

 Специфичности рада са полазницима у оквиру
образовања одраслих
Колико год да се традиционална настава усаврши и побољша по питању квалитета,
она остаје прилагођена потребама просечног учаника. Организација наставе прилагођена
потребама и могућностима ученика, не одговара одраслим полазницима из многих разлога.
Ако је главни захтев данашњег друштва брзо се прилагодити променама, онда је од
примарне важности за одрасле да могу у потпуности да управљају својим процесом учења.
Неопходно је да им буде омогућено да уче у времену које им преостаје након извршења
бројних обавеза, да непредују темпом који је одређен њиховим способностима и
предзнањима, да им буде омогућено да користе стил учења који им лично највипе одговара,
да се фокусирају на саржаје који су им у датом моменту неопходни.
Настава која има за циљ описмењавање одраслог полазника, мора бити
индивидуализована и конципирана на начин да прати напредак сваког полазника. Стога,
садржаје треба уводити поступно, полазећи од оног што је полазницима општелпознато и
са чим се сусрећу у свом свакодневном животу. Садржај наставе треба бити усмерен
превасходно на основно описмењавање, након чега треба поступно уводити садржаје за
стицање базичних, функционалних знања и вештина које ће бити основ за што лакше
укључивање полазника у друштвене токове и сналжење у конкретним животним
ситуацијама.

Процес образовања и учења одраслих битно се разликује од подучавања деце.
Одрасле особе, без обзира на степен њихове писмености имају нека устаљена мишљења и
веровања стечена животним искуством, па самим тим другачије карактеристике и потребе
када је учење у питању. Неписмени одрасли такође желе да разумеју зашто нешто уче, као
и то да оно што уче има непосредне везе са њиховим потребама и свакодневним животним
активностима. Процес описмењавања одраслих не може и не сме бити заснован на
принципу „ex cathedra“, класичним једносмерним преношењем информација и садржаја.
Настава мора бити базирана на принципу активне индивидуализоване наставе која је у
потпуности фокусирана на полазника. Како би се задовољила конкретна образовна потреба
за одрасле полазнике неопходно је испланирати и организовати обуку која је превасходно
базирана на њиховим искуствима, претходним знањима и способностима.
Материјали за учење морају бити сврсисходни, функционални и познати
полазницима из свакондевног живота (новине, уплатнице, молбе и захтеви, честитке,
симулације новца, мерни инструменти и сл.). Описмењавање одраслих је први корак за било
какво даље укључивање у процес образовања и свет рада, те стога оно мора бити креирано
по мери одраслих, уважавајући њихове породичне, друштвене и друге животне улоге.
Важан сегмент који треба уважити у раду са одраслима, било да се ради о формалном
или неформалном образовању, јесу различити стилови учења. Током семинара, значајан део
времена био је посвећен Дејвид Кобсовој теорији учења која се односи на различите
стилове учења. Теорија, да је свако предодређен за одређени стил учења је прихваћена од
стране наставника/тренера и стручњака који раде у образовању одраслих. Најуспјешнија
обука се остварује када се метод извођења наставе / обуке, поклапа са стиловима учења
полазника.
Постоје различити стилови учења детерминисани начинима опажања и сазнавања.
На тој основи је развијена теорија о стиловима учења, тзв. ВАК теорија (ВизуелниАудитивни-Кинестетички), према којој се полазници према доминантним каналима учења,
могу сврстати у три категорије, односно у три стила учења.
РАЗЛИЧИТИ СТИЛОВИ УЧЕЊА (Дејвид Колбс, Циклуси учења)
1. Визуелни стил учења:
Визуелни типови уче:
 гледајући и размишљајући у сликама
 воле видети предавача
 воле седети у близини предавача
 размишљају у сликама
 најбоље уче уз графиконе, илустрације, видео и сл.
Визуелни стил карактерише особе које свет доживљавају у сликама. Користе видни део
мозга да себи предоче стварност. Њиховим мозгом стално колају слике, па је то и разлог
зашто брзо говоре - да би „уловили“ корак са својим сликама.
Смернице које наставници могу дати визуелним типовима у циљу повећања њихове
ефективности и ефикасности у процесу учења:
• запишите да бисте боље запамтили;
• користите боје за означавање важнога у тексту;
• користите слике, графиконе, карте, презентације и сл.;
• учите помоћу филмова, илустрација;

• користите писана упутства да бисте лакше разумели и запамтили (записујте упутства са
задацима).
2. Аудитивни стил учења
Аудитивни типови уче:
 слушајући
 воле да разговарају са другима о ономе што уче
 лакше уче читајући наглас или слушајући снимљено предавање
У овај тип спада око 30% полазника. Аудитивни стил карактерише особе које много пажње
придају речима које се изговарају. Често је њихов говор пун „мелодије“. Важне су им речи
и како оне звуче.
Аудитивне особе:
• морају чути како би запамтили;
• уче слушајући и пре запамте оно о чему се расправља него оно што виде;
• не воле писана упутства;
• воле да слушају док им се објашњава и воле да сами објашњавају;
• причљиви су и воле расправу.
Смернице које наставници могу дати аудитивним типовима у циљу повећања њихове
ефективности и ефикасности у процесу учења:
• учите у тиму;
• учите наглас кад год је то могуће;
• снимајте „предавања“ ако је могуће да бисте касније лакше понављали;
• свако питање прочитајте наглас ради лакшег разумевања;
• делите своје мисли и идеје с другима;
• седите близу предавача.
3. Кинестетички стил учења
Кинестетички типови уче:
 радећи
 кроз покрет, додир и активност
 тешко им је да дуго времена седе на једном месту
 воле када могу да направе нешто, а не само да слушају и гледају
Кинестетичке особе ослањају се на покрет и осећај додира. Обично говоре спорије. Ове
особе највише воле практичан рад и то је начин на који уче.
Кинестетичке особе:
• дају предност изради различитих предмета;
• често користе глаголе у разговору или описима;
• додирују људе да би привукли њихову пажњу;
• често користе гестове, мимику, машу рукама док говоре;
• код учења често „ударају“ такт руком или ногом или цртају различите облике док уче;
• тешко им је да остану мирни дуже времена;
• често се играју неким предметом у рукама;
• често користе рачунар у учењу;
Смернице које наставници могу дати кинестетичким типовима у циљу повећања
њихове ефективности и ефикасности у процесу учења :
• препишите белешке са предавања;

• кад учите, радите то гласно и уз покрете (ходајте по соби);
• правите чешће паузе приликом учења;
• код набрајања користите се прстима;
• садржај који учите повежите са својим осјећајима и искуством;
• покушајте учити уз тиху музику у позадини.
Наставник често није у могућности уважити све стилове учења у групи полазника са којима
ради, али са сигурношћу може претпоставити да су они различити. Управо због тога током
образовног процеса потребно је користити наставне методе које су прилагођене различитим
стиловима учења, чиме сам процес постаје стимулативан и за полазника и за наставника

 Интерактивна настава у образовању одраслих
Интерактивна настава заснива се на одређеној теми са дефинисаним циљевима, а
карактерише је, између осталог, велики број различитих наставних активности и метода.
Битне одреднице интерактивне наставе су:
 размена искуства, знања, ставова између полазника међусобно и између полазника и
наставника / тренера;
 повезивање наставног садржаја са искуством полазника и његовим стилом учења;
 сарадња и партнерство, однос заснован на равноправности, поштовању и
демократским начелима учења.
Сврха разноликости примене наставних метода је олакшавање процеса учења и помоћ
полазницима у савладавању задатака који се стављају пред њих. За избор одговарајуће
методе потребно је познавати предности и недостатке различитих наставних метода као и
узети у обзир неке критеријуме који одговарају на следећа питања:
1. Одговара ли метода постављеном циљу и води ли развијању вештина и знања?
2. Омогућава ли метода укључивање различитих стилова учења?
3. Колико је времена, простора и материјала потребно за примену методе?
4. Који степен предзнања и вештина захтева одређена метода?
5. Одговара ли метода стилу рада наставника?
6. Захтева ли примена методе активност полазника?

 Наставне методе у образовању одраслих
1. Браинсторминг
Наставник/тренер поставља питање и тражи брзе одговоре које зписује на великом
папиру. Правила су: без потпитања, објашњења, дискусија; Циљ је да се изнесе што
више идеја, ма какве оне биле које служе као полазиште за кратку дискусију.
Предности: Стимулише укључивање свих полазника и посебно је добра метода за оне
који су склони апстрактном учењу и боље уче примањем повратне информације. Ослања
се на знање
и искуство полазника и ствара могућност креирања необичних решења Добијамо
податке које можемо уобличити. Добијамо за кратко време велики број података. Износе
се креативне идеје и решења, да се види шта учесници већ знају.

Недостаци методе: Мора се радити брзо, иначе постаје досадно. Прикладна је за
уводни део часа и не укључује све полазнике. Доминирају најгласнији у групи. Добијени
подаци се морају “анализирати” на лицу места, што је додатни напор за тренера.
2. Рад у малим групама
После предавања, учеснике поделимо у мале групе да разговарају о својим реакцијама,
искуствима или примени наученог. Можемо тражити да свака група реферише 2-3
кључне ствари.
Предности: Омогућава дискусију о најбитнијим стварима. Даје прилику да се размотри
применљивост наученог. Омогућава критиковање става или мишљења, а не особе.
Полазник се осећа сигурније него у великој групи. Даје време за размишљање. Може
скренути са путање - зато је корисно делегирати особу која ће помагати групи. Може
дуго трајати и тешко се контролисати.
Недостаци методе: Тражи добро планирање и вођење како се не би скренуло са теме.
Губи се темпо ако свака група реферише; боље је применити “изложбу” са исписаним
примерима или да се усмено изнесе само једна најважнија ствар.
3. Студија случаја
Група добија опис ситуације са свим подацима (обично је написана нека стварна
ситуација). Учесници треба да одговоре на питања о чему се ту ради, које су опције за
решавање тог проблема и сл.
Предности: Група ради са реалном ситуацијом. Показује важност различитих
перцепција и приступа. Изграђује свест о индивидуалним снагама. Одваја (ослобађа)
учеснике од њихове стварне ситуације.
Недостаци методе: Мора да буде из савременог живота, веродостојна и релевантна, да
би задобила интересовање групе. Захтева пажљиву припрему да би покрила главне
циљеве/задатке обуке.
4. Консултације
Сесија фокусирана само на једну особу (тренер и/или мала група учесника разматра
случај или проблем једног члана групе)
Предности: Помаже учесницима да размишљају о темама различитим од оних из свог
радног окружења. Стиче се увид у туђе проблеме и добија помоћ других у решавању
свог проблема. Веома релевантна за стварни живот и може се изводити као
индивидуална или групна активност која развија способност критичког мишљења и
решавања проблема.
Недостаци методе: Потребна је помоћ искусног водитеља да би се разговор усмерио помогло
учесницима да сами дођу до решења. Одузима много времена, тешко је
стандардизовати и контролисати. Заморно и захтева јасна упутства и добру примену.
Учесници се сувише баве сопственим бригама.
5. Дебата
Два тима заступају супротне ставове о неком проблему, те је стога применљива у
ситуацијама у којима не постоји само једно решење. Од “публике” се тражи да гласа или
донесе одлуку о најубедљивијем аргументу.

Предности: Тражи од учесника да добро размисле о разлозима за своје ставове.
Подстиче њихову активност и интересовање и омогућава им да они преузму водећу
улогу. Захтиева коришћење вештина презентације и говорништва, те самим тим
унапређује вештине аргументације и доприноси развоју тимског рада.
Недостаци методе: Већина учесника је пасивна. Захтева да учесници буду вешти у
дебатама; углавном се истичу најдоминантније личности. Захтева доста времена.
6. Акваријум
Постоје две групе: извођачка и посматрачка. Извођачи изводе сцену или дискутују о
некој теми, док остали имају посматрачку улогу (учествују невербално). Варијација:
неки од посматрача постају извођачи, на знак водитеља
Предности: Омогућава да се посматра и/ или доживи искуство кроз играње улога.
Пружа могућност за повратну информацију. Даје увид у проблем и делује на више
нивоа.
Недостаци методе: Велик ризик - потребна су јасна правила и добар координатор, да се
не би нанела “штета” неком од учесника. Обавезно посматрачима дати специјалне
задатке, да би се избегла пасивност.
7. Игрице и “ледоломци”
Забавне игрице које стварају поверење, развијају идентитет и самосвест групе, уносе
динамику и темпо.
Предности: Подижу ниво енергије. Олакшавају слободу изражавања. Чине учење
забавним.
Недостаци методе: Неки их доживљавају као тривијалне - обично треба да имају
одређену сврху или циљ. Некад се са њима претера.
8. Излагање (предавање или презентација)
Наставна метода у којој наставник/ тренер усмено излаже садржај укључујући и
полазнике путем постављања питања.
Предности: Корисна метода за преношење основног знања. Лако је контролисати
трајање. Лако се припрема и планира, успешна у великим групама, економична и
подстиче сарадњу полазника и наставника.
Недостаци методе: Може бити сувопарно, ако нема аудио-визуелних средстава. Зависи
колико дуго држи пажњу учесника - не би смло да траје дуже од 20 минута без промене
модалитета. Захтева од тренера да буде нека врста забављача. Пасивност полазника због
пада концентрације. Није погодна за развој вештина.
9. Играње улога
Сваки члан мале групе добија улогу која може али и не мора бити унапред објашњена,
а онда их стављамо у ситуацију где треба да одиграју своју улогу. Метода која омогућава
увид у проблемску ситуацију и која укључује групну дискусију.
Предности: Драматично и сви уживају. Омогућава учесницима да доживе разне улоге.
Извлачи ван напетости и интриге свакодневних ситуација. Може се реализовати као
индивидуална или групна активност, развија способност критичког мишљења и развија
социјалне вештине.

Недостаци методе: Глума може бити претерана или одвише слаба, те губи сврху учења.
Може измаћи контроли. Претерано истиче оне чланове групе који иначе воле да се
експонирају. Тешко се стандардизује и контролише (полазници се често претерано
уживе у улоге) и захтева дуже време за анализу након вежбе.
10. Симулација
Наставна метода којом се симулирају стварне животне ситуације применом различитих
средстава или опреме. Овом методом најлакше се може представити практични аспект
наставног садржаја, извођењем одговарајућег сценарија стварне ситуације и давањем
упутстава полазницима да се понашају као да се налазе у таквој ситуацији
Предности: Посебно даје добре резултате приликом рада са полазницима који најбоље
уче из искуства. Увежбавају се техничке, механичке и оперативне вештине потребне у
раду. Стичу се вештине доношења одлука. Примењује се искуствено учење, што
полазнике чини одговорним за учење и активним у наставном процесу.
Недостаци методе: Метода захтева већу припрему и анализу након вежбе. Теже се
прилагођава индивидуалним потребама полазника у већим групама.
11. Демонстрација - Презентација метода како нешто урадити. Користи се за учење
специфичних вештина или техника, као и за приказ корак по- корак приступа. Наставник
изводи и показује начин извођења задатака или неке вештине.
Предности: Лака је за држање пажње учесника. Показује практичну примену методе.
Укључује учеснике када сами примењују метод. Добра је за оне полазнике који најбоље
уче посматрањем или опажањем.Олакшава разумевање и памћење и подстиче
интересовање полазника. Повезује теорију и праксу и представља активан облик учења.
Недостаци методе: Захтева планирање и много времена за припрему. Демонстратори
треба да имају довољно материјала за све да би пробали метод, а некад захтева и скупу
опрему и средства. Није корисна за веће групе. Изискује давање повратне информације
учесницама пошто су сами испробали метод. Некада се дешава да сама демонстрација
заокупи већу пажњу полазника од саме теме која се жели приказати. путем те методе.
-

И још неколико метода –
Снежна грудва
Остварује се по етапама/фазама: прво полазник о проблему/теми најпре размишља сам;
потом о томе расправља у пару са неким другим полазником из групе и настоје заједно
доћи до решења; Парови се повезују у мање групе и дискутују о проблему и његовом
решењу; Групе презентују своје резултате до којих су дошли. Употреба ове методе се
посебно препоручује на првим сусретима и врло је употребљива и код међусобног
упознавања.
Мета план
Полазници на позив наставника на картицама исписују информације којима располажу
на основу претходног знања и искуства о теми која је предмет учења. Картице се слажу
тако да што креативније прикажу садржај теме, током слагања полазници и тренер
додају изостављене информације на задату тему и тако праве комплетну шему података
о теми. Исписане картице се лепе на плакат, групишу се и уз разговор и дијалог врши
се његова даља обрада; Примењује се првенствено као увод у обраду теме да би се

добила информација о предзнању и искуству полазника о датој теми и подразумева
нужну комбинацију са другим методама.
Мапа ума
Творац – Том Бузан. Начин да се пуно информација стави на лист папира. Могуће је
чак и целу књигу сумирати на такав начин, олакшавајући себи да се касније присетимо
свих главних ствари. Наш мозак воли да памти само кључне идеје и кључне речи.
Креативан облик методског поступања путем којег се визуелно представљају и
повезују садржаји који се уче. Наставник одмах пресликава (визуализује) оно што
полазници истичу, чиме убрзава ток изношења идеја и чињеница и распоређује их на
мапи. Главна тема/проблем назначава се на средини плаката, затим се смишљају и
групишу кључне речи којима се разрађује садржај учења и приказују сликама,
графиконима, симболима и сл.
Пројектни рад
Има истраживачки карактер. Полазници могу креирати пројекат појединачно, у мањим
групама или цела група заједно (најбоље је 3-6 полазника). Пројектним радом управља
наставник / ментор - припрема тему која је интересантна и полазницима који и сами
учествују у дефинисању и
предлагању пројектног задатка.
Дрво проблема
У основи сваког добро дефинисаног пројекта налази се одређени проблем који треба
решити. Дрво проблема представља графички приказ главног проблема са свим
његовим подпроблемима, узроцима и последицама. Једном урађено, дрво проблема
представља збирну слику постојеће негативне ситуације. Из више разлога анализа
проблема је најкритичнија фаза пројектног планирања, јер она води све следеће анализе
и одлучивања о приоритетима.
Дрво циљева
Дрво циљева представља „позитиван одраз“ дрвета проблема. Представља графички
приказ циљева који даје слику будућности, тј. стања када проблеми буду отклоњени.
Такође, омогућава сагледавање хијерархије и међусобне везе циљева. На основу
израђеног дрвета циљева и утврђених приоритета одређујемо заправо пројектне циљеве
и резултате које ћемо реализовати. Тек достизањем свих специфичних, пројектних
циљева може се достићи општи, програмски циљ. Дрво циљева и дрво проблема
представљају веома корисне алате за успостављање хијерархије циљева, али и за
утврђивање њихове усклађености са вишим циљевима.
Паметно постављање циљева
Опште је познато да је постављање циљева водич кроз живот. Свако од нас себи
поставља неке циљеве, од момента када ујутро устанемо - краткорочни, до оних који
нас воде кроз цео живот - дугорочни. Постављање циљева зато и јесте најтежи посао.
Оно што би требало да буде приоритетно код постављања циљева јесте да циљеви буду
паметни, тј. SMART. ЦИЉ мора бити јасан, мерљив, достижан, изазован и временски

одређен. У раду са полазницима је од велике важности да свако себи на почетку рада
постави циљ.

Специфичан

Мерљив

Изводљив

Реалан

Правовремен

Један од начина постављања циљева је попуњавање листића на почетку школске
године уз детаљна и јасна упутства. На крају школске године, треба урадити анализу
записаног и утврдити у којој мери су постављени циљеви реализовани.

ПОСТАВЉАЊЕ ЦИЉЕВА – АЛАТ „SMART“
Циљ: _____________________________________
Израдио: __________________________________
Датум: ____________________________________
…

Припрема, план активности

S

Специфичан
Шта желимо да се догоди?
Прецизно и недвосмислено дефинисати
циљ
Читајући написани циљ свима мора бити
јасно шта је то
Одговорити на следећа питања: зашто, шта,
како?

М

Мерљив
Циљ мора бити исказан : квантитативно и
квалитативно
Утврдити који се елементи мере и како се
мере?

Опис:

А

Изводљив
Ако се то може догодити у стварности
Ако могу да се уклоне отпори променама
Ако су доступни сви потребни ресурси:
материјални, финансијски, људски, време,
знање итд.
Ако је дефинисан систем контроле
спровођења активности.

R

Реалан
Могу ли ја (ми, они) да то постигнем?
Не поставити превисоке циљеве (ису
оствариви).
Не
поставити
прениске
циљеве
(потцењивање могућности).

Т

Правовремен
Мора бити тачно исказан временски рок за
постизање циља. Почетак и крај активности.

Искрено се надам да ће вам моје искуство и сазнања до којих сам дошла кроз
неформално образовање, учешће у обуци, послужити у раду са вашим полазницима /
ученицима, у оквиру формалног или неформалног образовања.

Слађана Којић, учитељ у ФООО
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