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Увод
Базична едукација је важна како би се могло адекватно суделовати у данашњем друштву. Без
знања читања и писања, основних математичких и дигиталних знања готово је немогуће
функционисати у свакодневном животу. Не само при тражењу посла, али исто тако при
корићењу јавног транспорта или одласка на заказан састанак у школи или другој јавној
институцији, базично образовање је неопходно.
У нашем свакодневном раду са ромима видели смо разне врсте потешкоћа у таквим ситуацијама
и радили смо на повећању њихових могућности. Роми се и даље суочавају са дискриминацијом
и маргинализацијом, као што студија из 2012. показује 20% одраслих рома сматра се
неписменим а 14% ромске деце уопште не иду у школу. Ову студију је наручила Агенција за
основна људска права Европске уније. Немање приступа образовању повлачи са собом пуно
негативних аспеката као што је повећани ризик од сиромаштва и високи број незапослености.
Наш пројекат БЕРА која је скраћеница од „Basic education for Roma adults – Базично образовање
одраслих рома“ је развијен са жељом да да одраслим ромима могућност лакшег добијања
приступа основном образовању. Заједно смо створили три интелектуална производа: Један
приручник за основно образовање одраслих, један приручник за основно образовање одраслих
у породичном окружењу и једну колекцију података добрих примера. Овај приручник је
фокусиран на основно образовање одраслих рома у породичном окружењу.
Свих шест Царитас организација из Аустрије, Босе и Херцеговине, Италије, Португала, Румуњске
и Србије је радило са ромима у различитим пројектима. Сви партнери су дошли до истог уверења
да је образовање основно за запошљавање Рома, као и за давање перспективе у будућности за
њих. Пројекат је развијен као Европски пројекат иако по нашем мишљењу тема се тиче више
регија решења су развијена на европском нивоу.
Циљ пројекта је подизати свест (посебно на подручју политике, педагогије и социјалних студија)
ојачати самосвест Рома (инсклузијом) и развити концепте који су употребљиви и лаки за
имплементирање. Дугорочни резултати које се надамо постићи, су боље шансе за Роме у
будућности збо лакшег приступа образовању и због веће свести Рома заједници о важности
образовања. Стога се надамо да ће више организација, педадога и социјалних радника
употребљавати у примењивати наше интелектуалне резултате.
На следећим страницама наћи ћете у првом поглавју информације о законској регулативи из
земаља учесника овог пројекта о формалном образовању. У следецем поглављу је сажетак
интервјуа са стручњацима образовања одраслих Рома и основног породичног образовања. У
трећем поглављу можете читати о образовним теоријама. После ова три уводна поглаља налази
се средишњи део нашег приручника: наставне јединице. Ово поглавље се састоји од општег
дела, који важи за све јединице и специфичног дела који се односи на читање и писање,
математичке, информатичке компетенције и практичне вежбе (делови се односе на рад са
породицом).
Шесто поглавље садржи додатне информације, које смо пронашли док смо развијали приручник
а сматрамо га важним, напр. Хијерархију породице у решавању конфликата, водич за први
сусрет, и део који се односи на мобилност. После у прилогу можете наћи 35 планова наставних
јединица.
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Правна ситуација у земљама учесницама
У следећем поглављу налази се преглед правне ситуације везано за формални образовни систем
у земљама учесницама. Сваки документ садржи преглед формалног образовног система, као и
информације о трошковима и ромском језику у образовном систему.

Формални образовни систем у Аустрији
Преглед
Школски систем у Аустрији састоји се од следећих образовних институција:
Дечије забавиште:Опције варирају од јавних и приватних вртића и вртића које компаније и
организације пружају деци својих запослених. Деца иду у вртић од своје прве до шесте године.
Основна школа („Volksschule”) траје 4 године у Аустрији.
Средња школа исто траје 4 године. Ученици могу да бирају између „New middle school“ и
Гимназије, у зависности од њихових оцена. Поред тога, постоји много школа специјализованих
за различите области као што су: спорт, музика, језици или природне науке итд.
За испуњавање обавезног присуства у школи, студенти имају различите опције.Они могу или
отићи на политехнички институт годину дана, или у вишу школу.
У разним високошколским школама науке различито варирају.Постоје гимназије са
различитим стручњацима на терену, академија чијом се дипломом постаје педагог у вртићу ,
академије за техничку, трговачку, гастрономску, туристичку струку итд. (HTL, HAK, HLW,....). За
студенте који напуштају школу након 9 година, постоји могућност да похађају 3-4 године
приправништва која се зове „Lehre". То значи да особа ради у редовној компанији као запослена
особа, али се обучава од стране стручњака и мора да похађа „Berufsschule", школу за своју
професију, једном годишње, у трајању од 9 недеља. Током приправничког стажа особа добија
мање новца него обучено особље.
Трошкови
У јавним вртићима и школама не плаћа се школарина.Међутим, постоје и други трошкови који
се плаћају за копије,неке догађаје (нпр. за школске излете), инвестиције као што су школска
торба или компјутер, приватне лекције, итд. Поред јавних установа постоје и приватни вртићи /
школе у којим се обично плаћа школарина. Износ школарине одређује свака школа.Опције
финансирања (као што је помоћ за почетак школе, или за школске пакете) варирају од региона
до региона.
Правни оквир
У Аустрији је обавезно за свако дете који борави у овој држави да иде у школу најмање 9 година,
почевши од 6 година.У случају да дете није довољно зрело да уђе у школу у том узрасту, оно
мора да иде у предшколску установу на годину дана.Поред тога, у години пре уласка у основну
школу, обавезно је похађање вртића.
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Од 2016. године, након ових 9 година обавезне школе, постоји обавезно образовање или обука
„Ausbildungspflicht", до 18 година за све младе који живе у Аустрији.Могуће је ићи у вишу средњу
школу, или започети приправништво или обуку. Планирано је увођење казне за родитеље.
Ромски језик је признат као мањински језик у Аустрији. Од тада већина Рома у Аустрији живи у
савезној држави Бургенланд,у којој постоји закон о образовању мањина,а који наводи да све
школе морају понудити добровољну наставу ромског језика све док постоји довољно пријава за
те часове.
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Формални образовни систем у Босни и Херцеговини
Преглед
У Босни и Херцеговини постоје предшколско, основно и средње образовање у погледу основног
образовања деце.Наставни планови су на босанском, хрватском и српском језику, док ромски
језик није укључен у школске програме.1.
Према Основном закону о предшколској нези и образовању, година пре основне школе,
предшколска нега и образовање ће бити обавезни за сву децу у предшколском узрасту (али у
пракси постоје разлике).Предшколско образовање за децу до 5 година није обавезно.Цене и
категорије субвенције варирају у округу Брчко, ентитетима и кантонима. Услуге јаслица пружају
локалне власти - општине и приватни вртићи.
Основно образовање траје 9 година и обавезно је за децу од 6 до 15 година.Регулисано је тако
да од 1. до 5. разреда један учитељ има задатак да подучава групу предмета у једном разреду,
а затим, од 6. до 9. разреда ученици имају различите наставнике за различите предмете.У овом
другом периоду ђаци добијају додатне предмете као што су: историја, географија, хемија,
биологија итд.
Средње образовање варира од три до четири године, а може бити опште или стручно
образовање.Што се тиче средњошколског образовања, важно је нагласити да је бесплатно, али
не обавезно, осим у неким кантонима у Федерацији Босне и Херцеговине (Кантон Сарајево у
2010. години - само за две године средњошколског образовања, Уна-санског кантона и Босанскоподрињског кантона Горажде у 2012. години - за једну или две године средњег образовања).
Ђаци који су завршили средњу школу (гимназију) полажу матуру, и имају могућност
студирања на било којем факултету, уколико на њему положе квалификациони испит.
Са друге стране, студенти који заврше техничке школе, добијају диплому.
Пилот пројекат- спољни, Матура у 2016. години, примењен је у Кантону Сарајево, и укључује
ученике који су завршили четврти (завршни) разред.
Трошкови
Предшколско образовање, као и основно и средње образовање је бесплатно, али постоје
трошкови за: књиге, бележнице, ужину и тако даље. Постоје стипендије, ограничене различитим
износима и критеријумима за добијање,а оне варирају од општине до организације за студенте,
локалне самоуправе, или друге организације које пружају подршку.

1

Save the Children UK (2006) Denied future. Roma children's right of education of Roma/Gypsy and Traveler children in
Europe; Bosnia and Herzegovina, pages 46-80
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Правни оквир
Босна и Херцеговина састоји се од два ентитета и округа: Федерације Босне и Херцеговине и
Републике српске са округом Брчко.Ентитети (Федерација БиХ и Република Српска) имају свој
Устав.Федерација Босне и Херцеговине се састоји од 10 кантона, а сваки кантон има властити
Устав и кантоналну власт.Образовни систем и образовни сектор у Босни и Херцеговини прати
административно и уставно окружење земље (види и Правни положај образовања
одраслих).Због ових околности, образовни систем у БиХ је веома фрагментиран и постоји 14
различитих нивоа власти који регулишу образовање у овој земљи (једно министарство на
државном нивоу - Министарство цивилних послова, једно министарство у Републици српској,
једно у Федерацији БиХ , 10 кантоналних министарстава и Одељење за образовање Владе Брчко
округа).).Босна и Херцеговина је 2002. године усвојила Агенду о реформи образовања, са
основним циљем: „деполитизирање образовања уз стварање услова који ће осигурати једнак
приступ образовању, висок квалитет и савремено образовање широм Босне и Херцеговине".
Предшколско образовање у БиХ регулисано је Оквирним законом о предшколској неги и
образовању.Сваки од 10 кантона, два ентитета и округ Брчко, дужни су донети своје законе и
ускладити их са Оквирним законом (који се у пракси разликује).Оквирни закон о основном и
средњем образовању у Босни и Херцеговини наводи да су родитељи дужни да обезбеде
редовно похађање наставе за своју децу, током периода обавезног образовања (основна школа).
Ако се деси пропуст тога, родитељи ће бити предмет правних санкција.
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Формални образовни систем у Италији
Преглед
Образовни систем је организован на следећи начин:
- предшколско образовање (scuoladell’infanzia) за децу од 3 до 6 година
- први циклус образовања који траје 8 година и обухвата:
o образовање (scuola primaria), које траје 5 година, за децу између 6 и 11 година
старости,
o нижу средњу школу (scuola secondaria di l grado), која траје 3 године, за децу
између 11 и 14 година,
- други циклус образовања који нуди два различита пута:
o Државну вишу средњу школу (scuola secondaria di ll grado), која траје 5 година, за
студенте од 14 до 19 година.У понуди су лицеуми, технички институти и стручни
институти,
o Тро и четворогодишње курсеве стручног усавршавања (IFP) које организују
регије.
Трошкови
Основна и средња школа су бесплатне.
Свака основна школа плаћа за: наставне материјале, алате и опрему из сопствених финансијских
средстава. Локалне власти могу поделити трошкове, сходно са регионалним законодавством о
праву на студирање. У нижој и средњој школи књиге нису бесплатне. Субвенционисане књиге се
могу пружити у складу са специфичним регионалним ограничењима и одређеним
ограничењима прихода.
Сваке године Министарство образовања утврђује максималну цену уџбеника.Мере које су
уведене да помогну родитељима да се смање трошкови уџбеника, укључују и изнајмљивање и
бесплатно позајмљивање уџбеника, као и делимичну надокнаду трошкова.
Правни оквир
Образовање је обавезно у трајању од десет година, између 6 и 16 година детета.Ово покрива
цео први циклус образовања, које траје осам година (пет година основне школе и три године
ниже средње школе),као и прве две године другог циклуса.После завршетка првог циклуса
образовања, последња двогодишња обавезна едукација (од 14 до 16 година) може се остварити
у државној вишој средњој школи (лицеуму, техничком институту, или стручном институту), на
тро или четворогодишњем стручном образовању, или на тренинг обуци које су у надлежности
регија.
Обавезно образовање обухвата упис и похађање школе.Може се обавити у државној школи,
или у недржавној школи која је јавно субвенционисана (scuola paritaria).
Родитељи или старатељи су одговорни да осигурају да деца похађају обавезно образовање, док
су локалне власти и руководиоци школа такође одговорни за надгледање њиховог школовања
у обавезном образовању.
Ромска популација није препозната као мањинска група у Италији, те ово утиче на то како се
ромски студенти и језик третирају у италијанским школама и образовном систему.
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Конкретно, како ромски језик није квалификован као формални језик, такође није прихваћен као
школски језик.

Формални образовни систем у Португалу
Преглед
Предшколско образовање је прва фаза основног образовања.Намењен је деци узраста од 3
године до уласка у основно образовање (6 година).Учесталост предшколског образовања је
произвољна, с обзиром на то да је породица првенствено одговорна за образовање деце.
Основно образовање је подељено у три циклуса:
● 1. циклус (1. година до 4. године); на крају су испити из националног
португалског језика и из математике, а организују се за све ђаке.
● 2. циклус (5. и 6. година);
● 3. циклус (од 7. до 9. разреда).
Образовање је исто за све ученике до 3. циклуса основног образовања, осим оних којима је
потребно посебно усмеравање, као што су ученици са инвалидитетом, који имају специфичне
смернице.
Следећи циклус се назива средњошколско образовање - обухвата 10., 11. и 12. годину. Постоји
алтернативни курикуларни курс за средњошколско образовање (3 године), који одговара
стручном образовању. Овај курс у различитим областима као што су механика, електрична
енергија, столарија, дизајн, између осталог, еквивалентан је професионалној сертификацији, али
такође омогућава стицање предуслова за улазак у високо образовање (Универзитет).
Правни оквир
У Португалу је образовање обавезно за све ученике од 6 година (може се започети са 5 година
ако ученик пуни 6 година у години уписа).Обавезно школовање се завршава када ученик напуни
18 година. Формална и неформална настава није доступнана на ромском језику.
Трошкови
У Португалу постоје државне и приватне школе на свим образовним нивоима, а то су
предшколски, први циклус (4 године), други циклус (2 године), 3. циклус (3 године), секундарни
(3 године) и високошколски универзитети.У приватним школама постоје два система, они који
имају сагласност државе и у којима ученици могу мање да плаћају и да имају друге социјалне
потпоре, и потпуно приватне које иако их хомологише португалска држава, у потпуности плаћају
ученици који их похађају.Што се тиче социјалне подршке, постоји неколико нивоа А, Б, Ц и Д, у
којима су социјално и економски угрожени људи и породице,и они не плаћају за исхрану, имају
бесплатан превоз, а књиге и уџбеници су такође бесплатни.
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Формални образовни систем у Румунији
Преглед
Национални образовни систем обухвата следеће нивое:
· Вртић: прдшколско образовање за децу од 3-6 година). Такође постоји и опционално
обданиште за децу између 0. и 3. године.
· Основна школа: обавезно образовање за децу између 6. и 11. године, које укључује
припремни разред и 1. - 4. разред;
· Гимназија (Средња школа): обавезно образовање за децу од 11. до 15. година, који
обухвата разреде од 5. до 8. разреда.
· Виша школа (секундарно образовање): обавезно је за децу између 15. и 17. године (9. и
10. разред) и по жељи за особе од 18-19. године (11. и12. разред). Ученици могу да
изаберу од разних опција – могу имати теоријско, занатско или технолошко образовање.
· Више образовање пружају универзитети, институти и академије.
· Опционалне тренинге могу организовати институције, организације и други ентитети.
Правни оквир
Образовање је обавезно у Румунији до 10. разреда, који укључује и основно и средње
образовање.
Иако је сваком румунском држављанину обавезно да учи на службеном државном језику, а то
је румунски, без обзира на националну припадност, такође је могуће да мањина учи на свом
матерњем језику, нпр. на ромском језику.Сваки град, село, установа су обавезни да обезбеде
образовање на службеном државном језику (румунском), као и на језицима локалних мањина.
Трошкови
Према Закону о националном образовању, државно образовање је бесплатно, за румунске
грађане, без дискриминације. Ученици који немају прилику да уче у образовном заводу, биће
подржани са надокнаднадом трошкова транспорта до најближих школа, или ће добити
бесплатни смештај и исхрану у интернатима, осим оних уписаних на универзитетско
образовање.
Ученици који немају прилику у свом родном граду да уче на свом матерњем језику, подржавају
се надокнадом трошкова транспорта до најближе школе са наставом на матерњем језику, или
бесплатним смештајем и храном у интернату школе са наставом на њиховом матерњем језику.
Ученици и наставници у државном образовању и акредитованом обавезном образовању, имају
користи од бесплатних школских уџбеника, како на румунском језику, тако и на језицима
националних мањина, у складу са законом. Школска библиотека је бесплатна за ученике и
наставнике.
У државним универзитетским установама образовање је бесплатно за број студената који
годишње одобри Влада, као и накнада за оне који нису могли да се упишу на бесплатна места.
На приватним универзитетима, за образовање се плаћа школарина.
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Формално образовање у Србији
Преглед
Званични државни образовни систем се састоји од:
- предшколске школе за децу од 6 година,
- основне школе, која траје 8 година, за децу од 7 до 15 година старости,
- средње школе,које могу трајати 3 године, а пружају образовање за различите вештине,
и 4 године едукације за техничку школу
- више школе и универзитети
Правни оквир
Активности основног образовања се спроводе у складу са законом и посебним законом који
уређује област образовања одраслих. Свака особа има право на бесплатно и квалитетно основно
образовање и образовање у државним школама. Основно образовање је обавезно до 15.
године. Када ученик напуни 15. година, он може напустити основни образовни систем без
завршетка. Родитељ или старатељ је дужан да осигура да његова деца редовно похађају школу.
Ако породица не пошаље дете у школу, мораће платити казну и изгубиће дечји додатак и део
социјалне помоћи. Ромски језик се не користи као школски језик - часови су на српском, или
мађарском језику (у Војводини).

Трошкови
У основи, образовање у Србији је бесплатно, али родитељи морају да плате књиге. Трошкови
књига могу бити од 80 до 120 €, у зависности од школског разреда. Родитељи морају да купе сву
потребну опрему како би њихово дете могао да похађа наставу. Они морају да плате за ужину,
или за ручак ако дете похађа дневни боравак. Ако школа организује додатне активности за
ученике, родитељи морају да плате трошкове активности.
Министарство образовања исплаћује плате наставника, а локалне општине плаћају друге
трошкове школа.
Неке невладине организације покушавају да помогну са потребним књигама или другом
опремом, тако што дају родитељима пакет пуног школског материјала, а неке локалне општине
имају програме подршке за школске трошкове, али не постоји национални закон или смерница.
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Прегледи интервјуа
Ово поглавље сумира најважније резултате 120 интервјуа који су спроведени у шест земаља
учесница на тему породичног образовања, са стручњацима и Ромима. У првом делу резултати
стручњака могу се наћи, док други садрже резиме интервјуа Рома.
У последњем кораку, представљени су најважнији налази интервјуа за креирање приручника.

Експерт – сажетак интевјуа: Основно образовање и образовање у
породици
За ово поглавље је интервјуисано укупно 30 стручњака за образовање одраслих, породичних
стручњака, социјалних радника, ромских стручњака итд, у 5 земаља, на основу водича за
интервју, јер не постоје експерти за образовање у породици.
У првом тематском блоку постављено је питање о приступу Рома образовном систему,
друштвеним, културним и економским факторима потешкоћа, дискриминацији, мобилности
Рома и мотивацији. У другом тематском блоку постављено је питање како би требало да изгледа
основно образовање ромских породичних група у погледу спољашњих услова и садржаја учења,
као и које методе и педагошки концепти могу бити кориштени, и како посебне потребе циљне
групе и породичне структуре моћи треба да буду узете у обзир.

Приступ образовном систему
Социјални, културни и економски фактори
● Експерти су набројали различите факторе који отежавају приступ образовању:
● Низак степен образовања родитеља (на пример: аустријски образовни систем се ослања
на помоћ родитеља (приватни часови, помоћ у учењу) и репродукује социјално порекло
(припадност друштвеној класи одређује шансе и образовање),
● Недостатак планирања (не гледају у будућности),
● Негативна искуства у школи и срам,
● Дискриминација (стереотипи, предрасуде, рањивост, мала очекивања и искљученост),
● Патријархални системи и претходно дефинисана очекивана улога (на пример за
девојчице које се удају); у неким земљама стопа неписмености међу женама је много
већа него код мушкараца,
● Језичке баријере,
● Миграција и/или незаконит боравак,
● „Невидљивост" у матичној земљи - држављани без држављанства; због недостатка
идентификационих докумената немају основна права,
● Услови живота (сиромашно становање, недостатак струје и воде, немање чисте одеће и
места за израду домаћег задататка, маргинализација, изолација, сегрегација у
камповима),
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●

●
●
●
●
●
●
●

Економски фактори (новац, време, мобилност, сиромаштво, дугорочна незапосленост,
непостојање приступа запошљавању, недостатак новца за куповину неопходних
материјала и опреме потребних за школу),
Недостатак политичке воље и социјалне подршке,
Здравствени проблеми, недостатак здравственог осигурања, лоша исхрана,
Низак статус образовања у породици, недостатак свести о важности,
Недостатак информација о понудама (месту, времену, трошковима),
Услови оквира (трошкови, број понуда, време курсева) се не уклапају,
Недостатак спремности неромске заједнице и образовног система (без прилагођавања
потребама циљне групе, недовољног броја ромских тренера и наставника),
Курсеви упућени одраслима често не узимају у обзир неписменост.

Дискриминација
Сви експерти слажу се да је дискриминација Рома велика тема. Упркос чињеници да се у
данашње време спроводи све више програма подизања свести, дискриминација је и даље
уобичајена. Нарочито у матичним земљама многих Рома као што су Румунија и Србија, још увек
постоји директна и видљива дискриминација. У Аустрији, на пример, стручњаци за Роме тврде
да не постоји директна дискриминација, али још увек постоји скривена дискриминација и
предрасуде, такође против аутохтоних (аутохтоних, грађана) аустријских Рома. Један стручњак
објашњава да постоји историјски распрострањена општа осуда Рома, која је усидрена у већини
глава општег друштва. Векови дискриминације још увек нису готови и могу се видети на пример
у данашњем страху од просјачења миграната. Предрасуде као што су криминалне активности су
и даље присутне за многе људе, политичаре, Роми узнемиравају имиџ ЕУ у 21. веку.
Стога, већина Рома живи у формалним или неформалним насељима, која су често ван градова
или села. Ова сегрегација доводи до социјалне искључености. Роми, тако сматрају неки
стручњаци, често маргинализују себе стварајући узајамне потешкоће у друштвеној адаптацији.
Поред тога, дискриминација може повећати стопу напуштања школе и онемогућити проналазак
стабилног посла. Образовни систем у већини земаља није припремљен за Роме. Наставници
нису обучени да раде са овом циљном групом, а неки од њих репродукују предрасуде.
Штавише, стручњаци у Србији помињу да се повратници из земаља ЕУ дискриминишу јер се
враћају у Србију, и да нема подршке за надокнаду знања. Многи од њих немају адекватну
документацију у погледу образовних достигнућа, а већина не познаје ћирилична слова и српски
језик. Такође, правно невидљивим лицима, као што је већ речено, ускраћена су сва права која
имају особе са личним документима.
Специфичност Рома и мобилност
Стручњаци се слажу да мобилност циљне групе отежава приступ образовању. Школе треба боље
припремити како би реаговале на нове мобилне студенте, а такође би требало да постоје и више
и боље понуде за одрасле. Један стручњак предлаже формирање тимова наставника на
различитим местима, или унутар ромске заједнице, тако да Роми могу да наставе са
образовањем.
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Међутим, није у свим земљама мобилност циљне групе велики проблем. Док је у Португалији
настањеност већ омогућила бољу интеракцију између ромске заједнице и општег друштва и са
школама, у Румунији стручњаци се слажу да углавном само очеви одлазе у иностранство, да би
нашли посао и како би подржали своју породицу.
Међутим, принудно исељење оних који живе у нерегуларним камповима и у изузетно
несигурним животним условима, није повољно за образовање. Стабилност повећава шансе за
образовни успех и могућност да Роми прате континуирано образовање. Ту је такође и питање
мотивације, јер многи Роми шаљу своју децу у школу, упркос томе што живе у нерегуларним
условима. Стручњаци су рекли да неки Роми једноставно не виде образовање као основни
елемент за побољшање њиховог квалитета живота, и стога не шаљу своју децу у школу. Један
стручњак сматра да не постоји виша или нижа вредност образовања у одређеним културама. То
би могло само да се развије на основу историјских околности, а мора се имати у виду да
образовање у школама није једини облик образовања који се рачуна. С обзиром да су неки
експерти навели искуство да се овој циљној групи тешко може прићи, значајна прилика би,
према мишљењу неколико стручњака, била уклањање баријера запошљавањем особа из циљне
групе као наставника, консултаната, посредника, помоћника, или улоге модела.
Поред тога, један стручњак истиче да је важно одустати од глобалних пресуда, јер говоримо о
хетерогеној групи. Велика је разлика уколико су та лица аутохтона или алохтона, којој генерацији
и којој подгрупи припадају, и ако имају стално пребивалиште или су мобилни.
Када је реч о питању како можемо пренети информације о нивоу знања учесника на
организацију која пружа курсеве у следећем граду, стручњаци сматрају да би једно од могућих
решења могло бити нека врста портфолија са напоменама тренера о напретку учења. Одлука да
ли желе да преносе портфолију на свог следећег тренера, лежи на самим учесницима.

Структура основног образовања одраслих Рома

Спољни услови (место,трајање…)
Просторије
Најважнија ствар при избору простора за учење у породици јесте чињеница да се породица
осећа сигурно и може да ради заједно без прекида или осећаја срамоте. По мишљењу већине
стручњака, ово сигурно окружење може бити или дом породице, или просторија за учење, све
док за то постоји миран простор . Обе опције имају своје предности и слабости, али најважнија
ствар је оно што породица жели. С једне стране се може преферирати сопствени стан, јер
породица не мора да путује и не мора да иде у јавне установе. С друге стране, неки учесници
могу се стидети својих животних услова, или немају довољно простора за стварање атмосфере
учења.Нису сви стручњаци сагласни са образовањем у породичном дому, и препоручују курсеве
који се одржавају у образовним центрима, центрима за обуку, у просторијама ромских
организација, друштвених институција, или у згради коју пружају жупе. Важно је да је то место
где се Роми осећају прихваћени и поштовани, кажу стручњаци.
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Неки стручњаци из Италије наглашавају да се одржавање курсева унутар логора или кућа ромске
заједнице, сматра се као „најгора пракса", док стручњаци из других земаља сматрају да је важно
да су курсеви у њиховом суседству.
Ако се обука одвија у просторији институције, собе би требало да буду светле и удобне, доступне
инвалидским колицима, опремљене са довољно столова и столица, као и са малом
библиотеком, простором за читање и са одговарајућим санитаријама.
Трајање
Стручњаци сугеришу различито трајање од 1,5 до 4 сата. Међутим, већина експерата се слаже за
трајање од око 2 сата, и са једном или две паузе. Време трајања може се повећати током
времена. Укупно трајање курса треба да буде најмање пет недеља до шест месеци, и требало би
да се одржава једном или два пута недељно. Поред тога, требало би да постоје вежбе учења
домаћег задатка. Понуда би требала бити веома флексибилна, према потребама породице и
њиховим обавезама. Стручњаци сматрају да би најбоље време било поподне.
Додатни услови
За малу, не-школску децу, неопходно је обезбедити опцију за негу деце у посебној соби са
радионицама и играчкама.
Подстицање, мотивација
Храна може бити мотивација или подстицај. Требало би да се обезбеди храна и пиће за
породицу. Важно је, како експерт каже, да не постоји сила, већ добровољно учешће. У принципу,
не треба дати никакав финансијски подстицај, али на пример, за завршетак модула, могу се дати
ваучери за куповину. Стручњаци такође напомињу да ће опција за проналазак посла бити
огромна мотивација за многе Роме, али саветују да им не обећавају да ће добити посао након
курса, јер то није обећање које се са сигурношћу може испунити.
Тренер
Тренер мора бити образовани тренер за образовање одраслих, и треба да буде упознат са
образовањем деце. Поред тога, тренер мора говорити матерњи језик породице. Ако то није
могуће, помоћник који говори језик је неопходан. У случају сукоба, може бити користан и ромски
медијатор. Друга идеја једног стручњака била је да се једна особа породице квалификује за
лидера групе, или тутора који се осећа одговорним за заједничко учење, чак и након завршетка
курса.
Садржај наставе
● Поред планираних садржаја за учење, стручњаци су поменули следеће друге садржаје
за учење:
● Тело и здравље,
● Основна знања о демократији (учешће, права, обавезе, живети заједно),
● Основно знање енглеског / немачког / италијанског / португалског језика,
● Учење њиховог матерњег језика,
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Основна идеја културног образовања (музеј, позориште, песме),
Информационе и комуникационе технологије,
Разноликост полова,
Учење компетенција (учење како научити),
Стручни тренинзи,
Практична обука, практичне вештине,
Конкретни алати попут оног како се понашати на интервјуу за посао,
Садашњи свет (теме као што су: бити у заједници, у друштву, у друштвеној групи,
нешколско знање - заштита потрошача, паковање, ознаке налепнице, рокови важења,
комуникација, штампа, телевизија, интернет, друштвене мреже, графички приказ
простора - улица, насеље, град, север / југ)
Међутим, генерално, стручњаци саветују да тренери имају у виду да су најважнији садржаји они
које учесници желе да науче.
●
●
●
●
●
●
●
●

Методе и педагошки концепти
У принципу, стручњаци се слажу да материјали и методе морају бити прилагођени потребама
учесника. Важно је да се курс примењује и конкретно, и на основу садржаја који су
заинтересовани за индивидуални приступ заснован на њиховој свакодневној динамици и
конкретним потребама. Осим тога, важно је континуирано користити креативне и алтернативне
начине учења вештина читања и писања, као и практичних примера и вежби, како би им помогао
у развијању математичких компетенција. Због тога је важан број креативних метода, са пуно
материјала и метода који укључују игре.
Стручњаци поново наглашавају колико су важни добри, поуздани и стрпљиви инструктори за
имплементацију приступа, који индивидуално стварају или модификују материјал за сваку
особу.
Даље напомене о методама су:
● Спроводите стандарде андрагогије, третирајте одрасле као једнаке, и делујте као
пратилац учења,
● Поштујте њихово искуство и знање,
● На почетку примените активност која активизацију енергију и за концентрацију групе,
● Курс водите на њиховом матерњем језику,
● Идите и на друга места за учење, на пример на железничку станицу,у медицински
центар, на бензинску станицу,
● Обезбедите материјале за позајмљивање које могу понети кући, као што су: игре, књиге,
или ЦД-и,
● Користите педагошки концепт Паола Фреираа (усмену расправу о темама дневног
живота свих учесника)
● Користите метод образовања базиран на заједници (један од израза популарног
образовања који настоји побољшати квалитет живота маргинализованих група кроз
популарне покрете, који се организује у малим групама, заједницама, општинама итд),
● Користите методе поједностављења текста, попут новинских текстова,
● Повежите јединице са културним елементима (нпр. са бајкама или са хобијима),
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●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●

Обезбедите практичне вештине,
Ојачајте им самопоуздање,
Користите слике и посебне уџбенике,
Користите игре за одрасле и децу (текстилна писма из Монтесори језичког центра,
штампање слова у брашну, резање и лепљење сличица предмета почевши од одређеног
слова),
Подржите им мотивацију и планирање за будућност,
Користите алтернативне методе (које користе различите визуелне додатке), или методе
које се користе код особа које пате од дислексије или поремећаја недостатка пажње
(АДД),
Употребљавајте разноврсне и практичне материјале за учење, који се могу одмах
користити у свакодневном животу,
Немојте поновно изигравати школу,
Не користите методе присиле и преношење негативних пресуда о незнању,
Избегавајте фрустрације и невоље,
Избегавајте уџбенике за децу,
Избегавајте садржај који се не користе у свакодневном животу.

Специфичности Рома
За приступ циљној групи, према стручњацима, лакше је преко узора и особа које припадају
ромској заједници. Особе циљне групе треба да буду укључене приликом рекламирања курсева.
Поред тога, добра је могућност посетити породице како би им лично представили понуду.
Експерти помињу важност педагога и лични однос између ученика и педагога. По њиховом
мишљењу, јак лични однос може пружити континуирану мотивацију у процесу учења. Такође,
педагошки асистенти ромских националности су веома важни за успешну имплементацију
образовног процеса. Они могу помоћи у превазилажењу проблема у комуникацији и културних
баријера, који су на почетку најопаснији.
Стручњаци сматрају да, ако се желимо приближити идеји инклузије, одређене вредности морају
имати своје место и значај у школском контексту и образовном систему, и морају се одржавати.
Једнакост, солидарност и емпатија су предуслови за развој заједнице у којима се сви осећају
добродошли и прихваћени. Поштовање ових вредности може се видети кроз показивање бриге,
љубави и прихватања другог, без обзира да ли га видимо другачијим или сличним нама.
Штавише, неки стручњаци сматрају да је неопходно одржати радионице мотивације за
родитеље, о потреби и значају образовања за децу и одрасле у ромским насељима.
Породичне структуре и самопоштовање
Метода породичне групе је била занимљива сваком стручњаку који је био питан у вези са овом
темом. Они су пoтврдили да је, према ромској култури и традицији, јако симпатична идеја да се
нешто уради заједно. Обично имају ригидну породичну структуру у којој сваки члан има
одређену улогу. Док жене обично брину о домаћинству и деци, улога мушких чланова је у
одржавању и заштити породице. Према стручњацима, жене би могле лакше бити укључене у
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стратегију учења породичне групе, док би мушкарци могли да се осећају неспретно у истој
ситуацији.
У принципу, при прављењу образовног пута треба узети у обзир узраст, ниво образовања и
друштвену улогу сваког члана породице. У ромским заједницама је уобичајено да деца и млађе
генерације имају виша образовна сазнања од својих родитеља. То може бити фрустрирајуће за
одрасле чланове породице, али стручњаци претпостављају да родитељи у основи знају да
њихова деца знају више од њих. Због тога је важно истакнути вредности родитеља, да се не би
осећали постиђено. Педагози морају бити припремљени за ово и морају да мотивишу одрасле
чланове породице да не повређују своје самопоштовање. Могућност да уче своју децу може
бити подстицај родитељима да уче заједно.
Нарочито у вези са темом нових медија, у већини случајева родитељи не треба да се стиде ако
деца знају више о томе.
Постоје бројне поделе (као што је Блоом таксономија) које могу помоћи при креирању
методичких концепата активности за процену различитих нивоа знања. Један аустријски
стручњак објашњава да се у случају основног образовања за одрасле обично не предлажу
тестови, већ примењује метод „кружног испитивања", како би боље упознали особу у личном
разговору.
Тестирање знања, већина стручњака мисли, треба да се уради у практичном контексту,
индивидуално прилагођеном породици и њиховом свакодневном животу, на пример, тражећи
да именују цене одређених производа, колико новца им је потребно за њихове породичне
потребе, рачуне за домаћинство итд. Важно је открити оно што знају, а затим да заједно открију
која знање и вештине недостају, тако да могу бити успешнији у свакодневним улогама ( у
домаћинству, на радном месту итд).

Важни савети
Експерти су поменули многа важна питања која треба имати у виду. Испод постоји скраћена
збирка критичних напомена и савета стручњака:
● Да узмемо у обзир историјски опсег теме (дискриминацију, прогон, нпр),
● Да се укључе Роми и Синти у пројекат и организацију,
● Циљна група мобилних људи је веома мала - у међувремену већина живи у урбаним
подручјима или специфичним регионима. Такође је важно радити тамо и видети како
интеграција у образовном систему може изгледати,
● Укључивањем у образовање не би требало да буде угрожен квалитет живота волонтерност је важна,
● Посматрајте плански документ програма иницијативе за образовање одраслих (Аустрија)
- на пример постоје информације о критеријумима квалитета за оквирне услове,
● Образовање само Рома може бити проблематично због маргинализације итд,
● Ризик прецењивања културних аспеката, када многи проблеми имају друштвеноекономско порекло,
● Усмени карактер ромског језика (то утиче на апстрактно размишљање: оралност је
повезана са непредвиђеним ситуацијама, мања је склоност планирању, веза са
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традицијом која понекад представља средство, понекад је терет,а то је фактор који се
односи на пренос вредности између генерација),
Ромски језик је врло снажан елемент идентитета,
Важност раног образовања детета у развоју детета,
Тренер треба да буде припремљен и да зна ромски језик, исто треба да разуме разлике
у раду са децом и одраслима,
Размотрити различите социо-културне фазе и механизме који су основ образовних
процеса које користе ромске породице,
Разумети да ли се и како образовни процес сукобљава са вредностима и знањем које је
породична група пренела својим члановима,
Важност поштовања личности, породичних вредности и потреба циљне групе,
За многе Роме патријархални породични систем је и даље важан и значајан.

Роми - резиме интервјуа: Основно образовање одраслих Рома
У свакој земљи одржано је 15 интервјуа са одраслим Ромима. Ово поглавље резимира резултате
свих ових интервјуа. Иако ће неки резултати бити приказани за сваку земљу, друге теме ће бити
представљене у општем резимеу.

Информације о испитиваним групама

Старосно доба
Анкетирани Роми у Аустрији били су између 16 и 54 година; већина њих је била између 30 и 50
година.
Распон узраста код интервјуисаних Рома у Босни и Херцеговини је био између 25 и 55 година.
Интервјуисани Роми у Италији били су између 22 и 52 година. Већина између 30 и 40 година.
Распон старости интервјуисаних Рома у Португалији био је од 24 до 54 година. Већина Рома
имала је између 30 и 50 година, али је 5 Рома такође било старије од 50 година.
Анкетирани Роми у Румунији били су између 16 и 57 године, а већина њих је била испод 30
година.
У Србији интервјуисани Роми били су између 19 и 66 година, при чему су женски интервјуисани
партнери били млађи од мушкараца.
Стога је укупан распон испитаника био између 16 и 66 година.
Однос мушкараца и жена
У Аустрији је интервјуисано 9 жена и 6 мушкараца.
У Босни и Херцеговини у разговору је учествовало 3 мушкарца и 12 жена.
У Италији је интервјуисано 12 жена и 3 мушкарца.
У Португалу је испитивано 10 жена и 5 мушкараца .
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У Румунији је било интервјуисано 11 жена и 4 мушкарца.
У Србији је интервјуисано 5 мушкараца и 11 жена.
Укупно је одржано 91 интервјуа са 65 жена и 26 мушкараца.
Матична земља
Интервјуисани Роми у Аустрији били су из Румуније (9), Мађарске (3) и Словачке (3).
Родна земља анкетираних Рома у Босни и Херцеговини била је Босна и Херцеговина.
Интервјуисани Роми у Италији били су из Румуније (7), Косова (5) и Италије (3).
Родна земља свих анкетираних Рома у Португалу била је Португалија, а сви анкетирани Роми у
Румунији били су из Румуније.
Родна земља Рома интервјуисана у Србији била је или Србија (13) или Косово (3).
На крају, интервјуисани су Роми из Румуније, Словачке, Мађарске, Босне и Херцеговине, Италије,
Португала, Србије и Косова.
Величина породице и везе
Скоро сви питани Роми су имали децу. Број деце креће се од једног до осам деце, али већина
њих има више од 3. Сви испитаници живе заједно са својом породицом, осим испитаних Рома
који су покушали да зарађују новац у Аустрији у време интервјуа. Већина Рома преферира да
проведе слободно време са својим породицама и комшијама код куће.
Трајање боравка на једном месту
Ромске породице из Румуније, интервјуисане у Аустрији, наизменично остају у Аустрији 3
месеца, и 3 месеца у Румунији. Четири друге ромске породице живе у регулисаним стамбеним
условима у Аустрији, а двојица Рома остају у Аустрији да зарађују новац за финансијску подршку
породици код куће.
Већина испитаника Рома у Босни и Херцеговини живи настањено, али четири се с времена на
време селе у иностранство.
Готово сви Роми испитивани у Италији већ дуго живе у стабилним условима.
Роми испитивани у Португалу живе настањено у систему социјалног становања који пружа
општина већ дуги низ година.
Сви испитаници у Румунији тврде да имају сталан боравак, само мушкарци имају тенденцију да
периодично одлазе у иностранство да финансијски помогну својим породицама.
Интервјуисани Роми из Србије живе у истом граду дуже време. Само једна особа се често креће
због посла. Анкетирани Роми са Косова, дошли су у Србију током рата и ту су се настанили.

Искуства са образовањем
Претходна искуства и степен формалног образовања
Више од половине Рома који су испитани у Аустрији уопште нису похађали школу, а четири Рома
су напустили школу раније након једног до шест разреда. Два од три Рома који су успели
завршити школу изучили су трговину. Такође, већина одраслих чланова породице испитаника
није похађало школу, или су престали да је похађају пре краја школовања. Сви испитани Роми са
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децом обавезног школског узраста, изјавили су да деца иду у школу, мада много ове деце иде у
школу нерегуларно, или само у својој земљи.
Готово сви испитани Роми у Босни и Херцеговини никада нису били у школи, а они који су
похађали школу ишли су тамо у трајању од 5 месеци до две године, и никада је нису завршили.
Стога сви кажу да не могу научити своју децу ништа у погледу основног образовања, јер су
неписмени.
Степен образовања Рома испитаних у Италији креће се од нуле до осам разреда школе. Три
испитаника никада нису били у школи. Неколико њих је поменуло да су уживали ићи у школу.
Већина њих сматра да је њихов ниво образовања низак, и жали што нису завршили школу.
Анкетирани Роми у Италији шаљу своју децу у школу која добијају добре оцене.
Више од половине интервјуисаних португалских Рома је неписмено и никада није било у школи.
Остали испитаници завршили су 4 до 7 година школе. Скоро половина испитаника је похађала
обуку и тренинге. Степен образовања чланова породице испитаних Рома изгледа мало боље.
Имају 4 до 8 година школовања, а мали број Рома је изучило и занат.
Сви румунски саговорници тврдили су да су похађали школу, и већина њих је завршила и осми
разред, али ниједно од њих није похађало стручни курс. Такође су помињали да у свом
свакодневном животу имају проблеме с читањем и писањем и са својим математичким
компетенцијама. Они тврде да им је тешко да помогну деци у домаћим задацима, да им је тешко
да читају рачуне, итд.
Од испитаних Рома у Србији шест је неписмено и никада није било у школи, а двоје нису
завршили основну школу. За неписмене Роме, тенденција је да су и њихови родитељи
неписмени, а на пример, од осморо деце једне особе, само 3 одлазе у школу. Они не могу
помоћи својој деци у учењу. Степен формалног образовања друге половине испитаника у Србији
креће се од завршене основне до завршене средње школе.
Важност образовања у свакодневном животу
Готово сви испитаници из интервјуа навели су да је образовање важно. Многи од њих сматрају
да је њихов ниво знања довољно за потребе своје заједнице и друштва, али да није довољно за
себе и тржиште рада. Међутим, неки Роми мисле да дугогодишње учење можда неће помоћи
да добију (бољи) посао и побољшају своје услове живота.
Интервјуисани Роми у Италији и Португалу изјавили су да редовно дискутују о образовању са
децом и другим члановима породице. Они покушавају научити своју децу вредностима и
важности образовања. Ако могу, они помажу својој деци у домаћим задацима, али неки од њих
не могу и жао им је због тога. Већина њих мисли да дечаци и девојчице имају исте могућности.
Роми у Румунији, такође, кажу да је образовање њихове деце важно, али им дозвољавају да
напусте школу пре него што заврше формално образовање, углавном зато што мисле да су већ
научили оно што им је потребно, и зато што се девојчице рано удају.
Неки од интервјуисаних Рома сматрају да нису добро информисани о могућностима
образовања,а само мали број људи зна где да пронађе информације.
Штавише, старији испитаници мисле да су престари да уче.
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Ситуације у којима недостају вештине
Сви испитаници су изјавили да у им у многим ситуацијама недостају вештине и знања. Многи од
њих морају се ослонити на помоћ других. На пример, ситуације када им недостају знања су
следеће:
● Немачки језик за Роме који бораве или редовно путују у Аустрију,
● Проблеми у тражењу посла, јер немају возачку дозволу,
● Способност читања и писања утиче на приступ информацијама, као и на способност да
се оријентишу и организују,
● Техничке вештине (коришћење рачунара или банкомата итд),
● Вештине за рад,
● Читање СМС-а,
● Читање, разумевање и попуњавање докумената (на пример: у вези са питањима везаним
за социјално осигурање, суд, итд),
● Писање њихових имена и потписивање папира,
● Читање назива робе у продавницама, читање рачуна итд.
Корисне вештине чланова породице
Неколико интервјуисаних партнера поменуло је једну особу, на пример брата или сестру, који је
једина особа у породици која има посао или је завршила школу. Неки Роми су такође изјавили
да добијају помоћ од своје деце, партнера и других рођака како би се суочили са свакодневним
животним ситуацијама. Међутим, многи испитани Роми су изјавили да њихови чланови
породице немају корисне вештине које би могли научити од њих. Вештине које су споменули
чланови породице су:
· Писање и читање (најважније),
· Рачунарске вештине,
· Вештине страних језика (енглески, немачки, итд),
· Решавање животних ситуација (одлазак код лекара, адресирање личних докумената,
плаћање рачуна),
· Помоћ у разумевању и попуњавању докумената,
· Нека деца мотивишу родитеље да уче.
На питање о томе чему могу научити чланове своје породице, неки испитаници интервјуа су
изјавили да они уче своју децу како да се понашају, као и свакодневним животним вештинама.
Неки Роми могу да замисле да науче своју децу да кувају.
Жеље за будућност
Већина анкетираних Рома је свесна чињенице да образовање може променити њихов живот и
будућност, али и живот и будућност њихове деце, а надају се њиховим бољим могућностима.
За многе постоји јака веза између образовања и рада (чак и за децу).
● Жеље испитаних Рома које би се оствариле у будућности се разликују:
● Учење читање и писање,
● Полагање возачког испита,
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Могућност да подржи своју децу како би они завршили школу,
Могућност решавања свакодневних ситуација попут попуњавања различитих
формулара, потписивања папира, плаћања рачуна, читања докумената итд,
Де више не буду различити,
Више подршке од државе,
Страни језици попут енглеског или немачког језика (на пример, како би пронашли бољи
посао у иностранству),
Научити да обављају послове (на пример за фризера, механичара,радника са
канализацијом, сликара, баштована, кувара, цвећара, зидара)

Структура јединице за учење
Спољни услови (место, особље…)
Испитаници се слажу да би било корисно да се курсеви одвијају у близини њихове заједнице или
суседства, а већина њих би више волела познати простор у заједничком центру, или у
друштвеним институцијама, попут Царитаса. Неки од испитаника изјавили су да не би отишли у
типичну учионицу. Многи од њих такође тврде да би путовање на другу локацију било
компликовано, углавном због недостатка надзора детета и путних трошкова.
ЗА учење, атмосфера у соби мора бити мирна и тиха, а тренер би требало да буде добар, да их
третира са поштовањем и да их подржава.
Скоро сви питани Роми би се осећали удобније са тренером који говори њихов матерњи језик.
Само мали број њих је поменуо да би волели да научи страни језик.
Неколико испитаних Рома истакло је важност да су курсеви компатибилни са њиховим
породичним животом и школским животом њихове деце.
Трајање и правилност
Што се тиче трајања и редовитости јединица за учење, мишљења испитаних Рома много се
разликују. Одговори показују резултате од 30 минута по јединици до 4 сата. Већини испитаника
би било у реду око 1-2 сата дневно. Такође, у вези с часовима недељно и укупним трајањем,
мишљења су се разликовала од 2 до 8 сати недељно, и од једног месеца до једне године. Мали
број Рома може замислити да уче неколико година.
Сви одговори интервјуисаних Рома морају се посматрати у корелацији са фактором рада и
финансијском подршком. Време је ограниченије, ако испитаник има посао. Неки Роми помињу
да би, уколико добију новац за похађање курса, могли да проведу више времена у учењу.
Садржај учења
● Интервјуисани Роми су изјавили да желе да науче следеће садржаје:
● Да науче читање и писање,
● Науче да напишу своје име и да знају да се потпишу,
● Да науче основу математике,
● Да науче страни језик (немачки, енглески, итд.)
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●
●
●
●

Да науче занат (за механичара, баштованство, кување, цвећарство, фризерај, зидање,
рачунарске науке, шумарство, кречење,за бербера, шивање итд.)
Да науче потребне вештине да би положили тест за возачку дозволу
Да науче како да користе рачунар и како да користе интернет
Да уче о италијанској култури

Потребна подршка за учење чланова породице
На питање: „Која подршка би била потребна члановима породице за учење?”, многи Роми су
одговорили да ће им требати подршка од професионалног тренера у смислу едукативног
материјала, оловака, књига итд. Међутим, неписмени људи су одговорили да не знају шта да
науче.
Неколико Рома такође је изјавило да би им требала финансијска подршка, како би обезбедили
свој живот, на пример новцем, храном, смештајем и картама за путовање на курс. Већина
интервјуисаних Рома у Аустрији може да замисли могућност учења само под овим условима.
Мотивација
Већина испитаних Рома верује да би им виши ниво образовања могао помоћи у побољшању
услова живота и побољшању њиховог приступа тржишту рада. Мисле да ће имати више и боље
могућности и боље плате. Могућност да буду успешнији у животу и да би могли учинити нешто
за себе без потребе да траже помоћ других, главни су фактори мотивације.
Неки од испитаника изјавили су да су добар тренер, добар однос са њим као и континуитет
курсева важни фактори за њихову мотивацију. Поред тога, курсеви треба да буду повезани са
стицањем практичних знања и вештина, који се могу користити у свакодневном животу.
Неколико испитаника помињало је и подршку чланова породице као важан фактор.
Осим тога, неки интервјуисани Роми помињу за мотивациони фактор образовање, које може
допринети њиховој социјалној укључености, и поправци негативне слике коју друштво има о
ромским породицама. Желе да буду поштовани и да буду виђени као остатак друштва.
Међутим, интензитет мотивације интервјуисаних Рома снажно варира. Мало Рома, поготово
старијих, не налазе мотивацију. Неки од њих верују да образовање неће утицати на њихову
будућност, или да немају времена, јер морају да зарађују новац. Према томе, неки од
испитаника изјавили су да је потребно, и жеља им је, да им основне потребе буду осигуране.
Тестирање знања
Што се тиче питања: „ Како би саговорници више волели да им знање буде тестирано?”,
мишљења се разликују и одговори су скоро равномерно подељени. Приближно једна трећина
испитаних Рома преферира усмено тестирање, где испитивач треба да поставља питања у
говорном облику. Друга трећина испитаника би преферирала писмени тест, а последња трећина
испитаника види обе могућности као опцију.
Важно им је то да се ово тестирање одвија на неформалан начин и у ваншколском окружењу.
Неколико Рома је изјавио да би волели да буду тестирани у групи.

22

Закључци интервјуа за креирање курсева
Ово кратко поглавље резимира налазе интервјуа, који садрже основне информације за
креирање курса и његових јединица за учење.
Породочно учење, специфичности Рома и мобилност
Стручњаци се слажу да је у учењу породичних група важно водити рачуна о томе да дефинисане
улоге у породицама могу изазвати проблеме. Стручњаци сматрају да очеви могу да се осећају
више незгодно у породичном учењу него мајке. Уопште, тренери морају бити спремни да
истакну вредности родитеља, и покушавају да их спрече да се осећају постиђено.
Током разговора са стручњацима и Ромима, постало је јасно да је циљна група веома хетерогена.
Важно је разликовати између алохтоних и аутохтоних, као и седентарних и покретних Рома. Иако
је овај приручник намењен пружању јединицама за учење, ромским породица који су у покрету,
то не искључује настањене ромске породице. Важност је за тренере и организације који
имплементирају курсеве основног образовања, да имају у виду разноликост породица које
похађају ове курсеве. Приступ овог приручника покушава да размотри све могућности, и да
направи курс погодан за све заинтересоване ромске породице.
Интервјуи показују да, док у Аустрији има пуно покретних ромских породица, у Португалу живе
готово само настањене ромске породице. У Италији, Србији, Босни и Херцеговини и Румунији
присутна су оба начина живота. Иако су стручњаци изјавили да углавном само очеви путују у
иностранство.
Такође, на питање: „ Који је разлог зашто наши испитаници нису ишли у школу (дуго)?”, одговори
су се много разликовали,а то је било делом због хетерогености наше испитиване групе из
различитих земаља, подгрупа, различите старости, пола и величине породице, као и различите
дужине боравка у једној земљи.
У циљу преношења информација о нивоу знања чланова ромске породице, од једне
организације до друге, стручњаци сматрају да је једино могуће решење да се створи нека врста
портфолија, са напоменама тренера о напретку учења. Одлука да ли чланови породице желе
пренети овај портфолио свом следећем тренеру, требало би бити њихова одлука. Пројектни тим
је одредио и објаснио ову тему, у додатном поглављу Мобилити, укључујући и пример за алат
за мобилност.
Трајање и учесталост курса
Одговори на ову тему, од Рома и стручњака, били су веома различити. Стручњаци су изјавили да
је најважније да се размотри да трајање и време треба прилагодити потребама и доступности
породица.
Већина стручњака и Рома, рекла је да једна фаза учења треба да буде између 1 и 2 часа дневно,
али Роми су поменули и 30 минута до 4 сата. Учесталост је од 1 до 3 пута недељно. Укупно
трајање курса било би између 1 месеца и 1 године од стране Рома, и између 5 седмица и 6
месеци од стране стручњака.
Да би се размотриле потребе и обавезе појединих породица, пројектни тим је одлучио да
поделити курсеве у 45 минутних јединица чистог времена учења. Поред тога, мора се израчунати
квалитетно време пре и након курса, и пауза, ако породица планира да узме више од једне
јединице дневно. Породица мора да одлучи да ли би волели једну или две јединице дневно, као
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и број дана недељно. У додатном поглављу „Смерница за прву наставну јединицу", описано је
како се током првог сусрета може доћи до заједничког решења о трајању и учесталости курса.
Стручњаци су изјавили да би за организовање учења у породици понекад имало смисла и
давање домаћих задатака.

Спољни услови курса
Анкетирани стручњаци дали су две опције у којима би се могли одржати курсеви за породице.
Или у породичној кући, или у простору образовног или центра за обуку ромске организације,
социјалној установи као што је Царитас, или у просторији коју пружа парохија. Ове опције имају
своје предности и слабости, али најважнији фактор је оно што породица жели, и где има мирно
место да се концентрише и ради без прекида и осећаја стида.
Већина интервјуисаних Рома изјавила је да би волели да уче у просторији за седнице у свом
суседству, као што су просторије у месним заједницама или друштвеним установама, попут
Царитаса, које већ познају, како би избегли пуно времена путовања. Навели су да то не би
требало да буде типична учионица, и да се морају осећати прихваћени и поштовани.
Питање места на којем ће се курс одвијати мораће се решити за сваки појединачни курс посебно,
узимајући у обзир могућности сваке организације и потребе одређене породице.
Атмосфера у просторији курса, стручњаци и испитани Роми се слажу, треба да буде тиха,
добродошла и мирна, да би се могли усредсредити на учење. Штавише, стручњаци кажу да соба
за курс треба да буде светла, удобна, доступна за инвалидска колица, опремљена са довољно
столова и столица, као и са малом библиотеком и простором за читање.
Поред тога, Роми су изјавили да би, како би се могли усредсредити на учење, брига о деци
предшколског узраста била важан фактор. Овако би знали да се о њиховој деци адекватно брину
за време трајања курса. У додатном поглављу радника о деци, пример описа посла је дат као
образац за образовне организације које имплементирају курсеве.
Садржај и материјал
Стручњаци и Роми слажу се да су садржаји читања и писања, математичке компетенције и
дигиталне компетенције важна основна знања. За Роме би било занимљивијих ствари за учење
као што су страни језици, занати, италијанска култура и знање за возачку дозволу, а стручњаци
сматрају да постоје важнији аспекти попут страних језика, тела и здравља, знања из демократије,
родне разноликости, стручних обука, и знање о садашњем свету које би могло бити додато. У
овој структури курса за основно образовање, ове теме не могу бити укључене због недостатка
ресурса и времена.
У сваком случају, тренери би требало да покушају да обезбеде примењив материјал, заснован
на интересима и потребама чланова породице, који могу укључивати информације о поменутим
темама док практикују читање и писање, математичке компетенције и дигиталне компетенције.
Материјал за учење треба креирати индивидуално за чланове породице и прилагодити њиховим
потребама. Требало би бити интересантно, хаптично, практично, креативно, са сликама и
различитим методама, користити културне елементе, дискусије игре итд. Пројектни тим је
укључио 10 примерака јединица по теми, у анексу, следећи ове стандарде.
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Тестирање знања
Одговори интервјуисаних Рома, о томе како би тестирање требало да изгледа много варирају и
равномерно су подељени између усменог и писаног, као и комбинације та два. У сваком случају,
то би требало бити неформално, и не у школском окружењу.
Анкетирани експерти су се сложили да тестирање треба да се одвија у практичном контексту,
индивидуално прилагођеном сваком члану породице, са нагласком на откривању онога што већ
знају.
Примери за то како би овакво тестирање знања могло изгледати, дато је у описима јединице за
учење.
Тренер
Стручњаци се слажу да курс треба да држе обучени тренери за образовање одраслих, који
такође имају знања и о образовању деце, а не школски наставници. Роми и стручњаци слажу се
да тренер треба да говори матерњи језик чланова породице, и да би присуство ромског
медијатора на курсу било повољно. Стручњаци су изјавили да добар тренер мора бити у стању
да креира креативни материјал, који одговара конкретним потребама и интересима сваког
члана породице, са индивидуалним приступом заснованим на свакодневној динамици
породице. Поред тога, Роми су нагласили да тренер треба да их подржава и да их поштује, а
стручњаци су додатно рекли да тренер мора бити одлучан и стрпљив.
У додатном поглављу „Тренирање тренера", објашњава се неопходна едукација таквог тренера.
Мотивације и подстицаји
Стручњаци су изјавили да је важно мотивисати учеснике с једне стране лично, посетом, личним
односом током курса, креативним методама, а с друге стране коришћењем подстицаја и награда
у виду материјалних добара, али не новчаних. Такође, питани Роми рекли су да ће им бити
потребне обе врсте мотивације. Један од главних мотиватора, на пример, су храна и пиће, као и
ваучери за куповину, али и добар однос са тренером, знање које се примењује у свакодневном
животу, и могућност да се уради нешто без помоћ неког другог.
У поглављу о општим препорукама за курсеве, детаљније је објашњен значај мотивације и
подстицаја, укључујући препоруке и могућа решења.
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Теорија образовања
„Реци ми и заборавићу, научи ме и можда ћу се сећати нечега, укључи ме и научићу.” –Бењамин
Френклин
У овом поглављу дат је теориски увид у андрагогију као и лингвистичке теорије стицања и
дидактички инпут о основној математици.

Основа андрагогије
Шта је андрагогија?
Буквалан превод античког грчког израза андрагогија је „вођење човека". Немачки едукатор по
имену Александар Капп заправо је сковао овај термин 1833. године. Андрагогија се односи на
методе и принципе који се користе у образовању одраслих. То је наука која се бави
разумевањем и облицима доживотног образовања одраслих. Сва подручја, од професионалног
друштвеног, политичког и културног образовања, до развоја властите личности, припадају њој.

Ранији су научници као Јост Реисцхман сматрали образовање одраслих као део
андрагогије. У међувремену, појмови образовања одраслих, континуираног
образовања и андрагогије, често се користе синонимно у техничкој литератури.2
Амерички педагог Малцолм Кновлес тврди да се андрагогија (човек који води), треба
разликовати од најчешће коришћене педагогије (вођа деце).
Кновлес је већ започео израду свеобухватне теорије учења одраслих, и тако је развио
андрагогички модел заснован на шест претпоставки:
• Потребно је да знате: Пре него што одрасли уче нешто, потребно је да знају зашто то
уче.
• Улога искуства ученика: Искуство пружа основу за активност учења, а одрасли долазе
у образовне активности са већим обимом и различитим квалитетом искуства од
младих.
• Сопствени концепт ученика: Одрасли имају сопствени концепт, односно одговорни су
за свој живот и доносе сопствене одлуке о образовању. Такође је важно њихово
укључивање у планирање и оцењивање њихове наставе.
• Спремност за учење: Одрасли имају тако значајно интересовање да уче предмете
који имају непосредну важност за њихов рад или лични живот, и они су у стању да раде
како би се ефикасно суочили са ситуацијама у стварном животу.

2

https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik ; [2017, May]
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• Орјентација на учење: Док деца и млади људи уче концентрисани на предмет или
садржај, одрасли су животно орјентисани, или су орјентисани на проблем у њиховом
учењу.
• Мотивација: Одрасли боље реагују на унутрашњу мотивацију (самопоштовање,
квалитет живота итд), него на спољне мотиваторе (посао, унапређење итд).3
Зашто педагогија?
Педагогија је наука и уметност образовања. Инструктор развија концептуално знање и преноси
садржај активности учења у педагошке поставке. Поред тога, педагогија се дефинише као много
различитих типова и варијација наставе.Постоји много различитих начина на које ученици уче и
предавачи подучавају. Неки од ових начина укључују истраживање учења, групно учење, учење
на даљину, независно учење. Дакле, методе и пракса педагогије се користе у настави, нарочито
деце.4

Разлика између педагогије и андрагогије
Педагогија:
• Ученик зависи од тренера који распоређује све активности. Стога тренер одлучује не само како,
где и када ученици треба да буду, већ и шта и како се подучава. Надаље, учење оцењује тренер.
• Метод педагогије је дидактички, зато што деца већ имају мало искуства које се може добити
од овакве врсте учења.
• У овој области постоји стандардизовани наставни план, који се заснива на друштвеним
потребама.
• Деца добијају притисак од спољних утицаја, на пример од стране наставника, родитеља, или
због такмичења за оцене. 5
Андрагогија:
• За разлику од педагогије, ученик сам управља и креће се према независном. Такође је
одговоран за сопствено учење и сам га оцењује.
• Метод андрагогије је решавање проблема, дискусија, и учење кроз активно учествовање
(service-learning), зато што овде постоји велика количина искуства које се стиче.
• Курикулум је само основа, а теме су из живота.
• Због интерне мотивације, одрасли обављају задатке и решавају проблеме. То укључује
самопоуздање, само-актуелизацију итд. 6
3

http://academic.regis.edu/ed205/knowles.pdf , page 1; [2017, May]
https://www.boundless.com/education/textbooks/boundless-education-textbook/curriculum-and-instructional-design3/instructional-design-14/what-is-pedagogy-48-12978/ ; [2017, May]
5
Ibidem
4
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Сличности између педагогије и андрагогије
Заједнички фактор је да су оба приступа фокусирана на проблем. Оба имају ауторитативну
личност која даје знање и образује ученике путем интеракција.Осим тога, у оба метода, тренер
пружа подршку, повратне информације и ресурсе за боље прихватање знања од стране ученика.
Друга важна карактеристика је да су оба приступа намењена за образовање појединаца, као и
промену њихових перспектива и могућности.7

Важни аспекти у образовању породичних система
Образовање у породичном систему је познато као породично учење, и може бити описано као:
„Свака активност учења која укључује и одрасле и малолетне чланове породице, где је резултат
учења намењен за обе групе, и која доприноси култури учења у породици“.8
Породично образовање обухвата више од једне генерације у породици, и може бити
неформално, кроз активности као што су: игре, слагалице, квизови итд, или више формално,
које се реализује у школи или у заједничким просторијама.
Важно је истаћи да је породично учење често усмерено на одрасле, са циљем да допуни
недостатке образовања (неписменост, низак ниво едукације), који могу утицати на школовање
деце.
Ова ситуација је честа у групама Рома, где деца редовно похађају школу, али њихови родитељи
им не могу помоћи у домаћим задацима. Неки родитељи, поготово мајке, свесни су својих
недостатака, и жао им је што нису у стању да помогну својој деци,а такође жале чињеницу да су
похађали само неколико разреда школе, или ниједан.
Уствари, основне животне вештине су важне у животу породице. Када родитељи због недостатка
писмености, језичких и математичких знања нису у стању да помогну својој деци у домаћим
задацима, та деца ће имати образовни хендикеп који може утицати на њихов напредак и
узроковати им додатне потешкоће у школи. Родитељи који поправе своје основне вештине, да
ли кроз програме породичног учења, или кроз образовање одраслих, могу боље да подрже своју
децу, смањивањем међугенерацијског преноса образовног недостатка.9
Главни циљ је помоћ родитељима у њиховој подршци образовању своје деце, и на курсевима
који су фокусирани на основне вештине као што су: писменост, нумеричка и језичка знања.
Током наставних јединица, родитељи и деца су укључени у активности.
Породично учење је начин укључивања одраслих који ни не размишљају о приступу
традиционалним курсевима,те пуно родитеља могу бити охрабрени да приступе курсу, са циљем
да помогну својој деци, а ова мотивација им је најважнија. Штавише, породично учење често
охрабрује родитеље да наставе са другим тренинзима.
Неки документи постављају основне принципе које треба да имамо на уму за успешно
породично учење.

7

http://www.buzzle.com/articles/differences-and-similarities-between-pedagogy-and-andragogy.html ; [2017, July]
Family Learning Works: The Inquiry into Family Learning in England and Wales, niace – promoting adult learning
9
Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion: Improving Policy and Provision for Adult Learning in
Europe. Report of the Education and Training 2020 Working Group on Adult Learning 2014 – 2015

8

28

1. Цела породица треба да се ангажује у заједничком учењу. Програми породичног учења се
односе на рад са одраслима и са децом, сходно њиховим потребама учења.
2. Породично учење се односи на оснаживање породице да преузме контролу. Зато је важно да
слушамо породице и да препознамо њихова очекивања, јер је ово тачка почетка укључивања
породице.
3. Препозавање контекста и културе имају велику важност. Интервенције треба да узму у обзир:
контекст, културу, временско одређивање и приступ проблему,а ово је делимично важно
ромским породицама које припадају усменим културама. Роми су често маргинализовани у
традиционалним курсевима учења, те је зато важно да се осећају добро дошлим, а не кривим
због својих недостатака.
4. Породично учење је позитиван модел. Не полази од недостатака, већ од личних ресурса, како
би препознало њихову властиту моћ и користило је за постизање виших циљева. Треба избећи
виктимизацију, док личне вештине треба да се користе као полуга.
5. Породично учење треба да се организује у складу са методологијом, и тренери би требало да
добију специфичну обуку.
Такође је важно нагласити да информационе и комуникационе технологије (ИЦТ) могу и требају
играти важну улогу у стицању писмености. Мобилни уређаји, отворени образовни ресурси (ОЕР)
и друштвени медији, имају велики потенцијал за проширивање приступа учењу одраслих. Они
могу подржати неформално учење одраслих и побољшати могућност формалног и неформалног
образовања, пошто многи одрасли са ниским степеном образовања користе дигиталне уређаје
како би комуницирали (SMS, WhatsApp и тако даље)

Усвајање језичких компетенција
Пре свега, различите ознаке се користе за језике који су укључени у процес социјализације:
матерњи језик, први језик, примарни језик Л1, а понекад и породични језик или изворни језик.
Надаље, постоји име другог језика или Л2. Оно се користи за амбијентални језик који се стиче
само касније. А појам „двојезичност" значи да овладамо сa два језика на нивоу матерњег
језика.10

Облици усвајања језичких компетенција
Тaчке интереса: постоје три различита облика усвајања језичких компетенција.
• Прво усвајање језика
• Неконтролисано усвајање другог језика
• Контролисанo усвајање другoг језикa, или учење страног језика у школи11
Значај првог језика за усвајање језичких компетенција
Од дискусија о језичким баријерама у шездесетим годинама, познато је да први језик игра
централну улогу за развој језика појединца.

10

Spracherwerb in der Migration – Deutsch als Zweitsprache, page 1; http://oesterreichischesdeutsch.bildungssprache.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_oesterr_dt_unterrichtssprache/Publikationen_Rudolf_de_C
illia/srdp_cillia_spracherwerb_migration_2011-10-11_f%C3%BCr_BIFIE.pdf [2017, May]
11

Ibidem, page 2
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Актуализација и подршка специфичног језичког капацитета у стицању језичких компетенција код
првог језика једне особе, и истовременог раста у одређеном језичком и културном свету,
поставили су камен темељац за стицање компетенција другог језика или страних језика.
А ако се стицање језичких компетенција не промовише и не развија, долази до тзв.
„семилингвизма". Он означава двојезичност која узима неповољан ток језичке социјализације,
и зато се ни један ни други језик нису развили/ не могу се развити. Дакле, ако први језик није
учвршћен, на пример у граматици или правопису, решавају се нерешиви проблеми, и стицање
компетенција другог језика је погођено. Због тога постоји веза између развоја првог и другог
језика.
Често многи људи из друге земље добијају курс из Л2, језик пребивалишта, а изворни језик се
одједном прекида. Резултат тога је да ниједан од оба језика није стварно стечен, и доводи до
секвенцијалног ограничења. Такође, развој општих когнитивних способности пати због тога.12
Теорија усвајања језичких компетенција
Језик је веома компликовани апстрактни систем граматичких правила, значења и прагматичне
конверзије. Пут лингвистичког развоја потпада под утицај друштвених, биолошких и когнитивних
фактора.
Различите теорије усвајања језичких компетенција нуде делимично контрадикторне и
делимично комплементарне моделе објашњења.
1. Имитација и кондиционирање (бихевиоризам)
2. Урођен механизам (нативизам)
3. Интеракција (интеракционизам)
4. На основу свеобухватног, конкретног искуства (когнитивизам)13
Теорија понашања (Скинер)
Стицање језичких компетенција је имитација. Окружење обезбеђује језичке моделе и повећава
праве изјаве похвалaма или сличним. У поређењу са погрешним изјавама, у којима нема
никакве, или има негативне реакције. Што се чешће реч или изјава ојачају, то се више учвршћују
у језички репертоар. Језик се формира реакцијом животне средине.14
Због тога тренер добија важну улогу због постављања и давања одговарајућих подстицаја и
повратних информација на реакције ученика. На овај начин, тренер интервенише, са позитивним
(понекад негативним) повратним информацијама, централно, на процес учења ученика.
Реализација:
У пракси, то значи тренирање у малим понављаним корацима, како би се лакше прибавило
чињенично знање (нпр.путем речника).
• Циљеви учења: Циљеви учења су јасно формулисани.
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Ibidem, page 3-4
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• Уређивање задатака учења: Вежбе се формулишу лако, тако да преовлађују позитивне
повратне информације. Такође, ученици припремају задатке по сопственој брзини, али
редослед одређује тренер. Почевши од лакших тема, ниво тежине ће се полако повећавати.
• Уређивање материјала за учење: Садржај учења подељен је у појединачне мале делове, и то
захтева задатке за учење који су координисани и изграђени једни на другима.
• Похвала/осврт: Неопходно је дати осврт, или брзу повратну информацију.15
Практичан пример:
Trенер: „Можеш ми, молим те, донети оловку?”
Ученик: „Оловку.”
Trенер: „Да, то је оловка.”
Применљиво за породице:
Теорија понашања је такође применљива за учење са породицама. Боље је да тренер подржи
чланове породице док вежбају. Тако они могу добити праву и аутентичну повратну информацију.
Штавише, они имају прилику да добију не само негативне, већ и позитивне повратне
информације. И уз мале понављајуће кораке, породица стиже у разговоре и учи заједно, како то
представља пример из праксе (уместо тренера, то је још један члан породице).
Нативистичка теорија језика (Чомски)
Уређај за стицање језичких компетенција („ЛАД") је нативистички концепт, као и хипотетички
модел за усвајање језичких компетенција. У овој теорији постоји претпоставка да, без обзира на
когнитивни развој, постоји урођен механизам стицања језичких компетенција, што је важнo зa
усмерaвање њиховог стицања. Чомски је користио модел како би објаснио да су људи чудесно
способни да стекну језичке способности, рачунајући и урођено разумевање граматике, и тако
даље.
Даље претпоставке:
• Људи стичу језик интуитивно и несвесно.
• Сви имају предиспозиције које се користе за стицање језичких компетенција. Ове
предиспозиције су „formale Universalien” (то се односи на карактер правила у граматици),
„substantielle Universalien” (информације о суштини језика, на пример разлика између језичких
и не-језичких звукова) и на бази овог знања ученици граде хипотезу о структури језика (процес
хипотезе образовања и процес хипотезе процене).16
Реализација
Ученик не учи реченицу по реченицу, већ гради нове реченице по правилима матерњег језика,
или првог језика. Дакле, обука је да се заврши или поново прави реченица, како би се научила
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језичка правила. Због тога тренер даје полазне податке за језик. Важно је правило знања,( на
пример положај глагола), што се учи заједно.
Практичан пример:
Тренер чита из књиге: „У понедељак је јео јабуку. У уторак је ...? "Ученик завршава реченицу: „
... јео јабуку ". Тада ученик понавља реченицу како би запамтио граматичко правило.
Применљиво за породице:
Нативистичка теорија се може, такође, усвојити за учење у породици, али уз подршку тренера.
Због комплетирања или понављања реченица на исправан начин, они би требали имати тренера
поред себе. Барем на почетку учења језика због стабилизације и усавршавања правила новог
језика.
Теорија интеракције (Брунерс)
У овој теорији, друштвена интеракција игра централну улогу да се природни, урођени језик може
развити. Језик се стиче у интеракцији заједничком акцијом, поновљеном игром која увек остаје
иста, у којој ученик преузима све активнију улогу, и напослетку преноси научено у стварне
ситуације.
Такође, треба поменути да друштвена интеракција има утицај на одговарајуће стање
когнитивног и језичког развоја свих.17
Реализација
У ситуацији наставе и учења, то не значи решавање дидактичких проблема, већ независно
откривање и конструисање проблема. То је процес где индивидуална изградња знања и
друштвене интеракције долазе у први план.
Тако је тренер више у позадини, има само улогу водича при учењу, који подржава аутономне и
друштвене процесе рада.
• Циљ учења није проналажење решења на основу правих метода, него да ученици буду у стању
да се суоче са одређеним ситуацијама и да на крају развију нека решења. То је рефлексивни
систем, и стварање аутентичног контекста добија централну улогу.
• Методе као што су рад у групама и различите разигране активност (унутра или напољу),
ефикасне су за откривање и конструисање проблема, али и за добијање идеја од других ученика.
Важно је да ученици међусобно постављају питања.
Практичан пример:
Да би се упознали са интеракцијом и комуникацијом, тренер нуди групни рад у играма са
лоптом. Ученици се упуштају у интеракцију и разговарају једни са другима без било каквог циља
учења. Они тек долазе у комуникацију и уче комплексне језичке изразе од других, а такође и од
тренера. Ученици могу користити ове термине и у другим ситуацијама.
Применљиво за породице:
Теорија интеракција је добро применљива за породице због контакта са другима, а не само са
члановима породице. У ствари, сигурно је пријатно да будете заједно са добро познатим
људима, али боље је да групним радовима у потпуно мешаним групама добијете контакте са
17
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другима.Са различитим активностима могу учити једни од других, и они могу да практикују
формулацију питања.
Когнитивна теорија
Основно стање когнитивног и језичког развоја је конкретно искуство окружења свим чулима.
Према њима, слике предмета се стичу, рафинишу, даље уграђују, и на крају симболизују речима.
Зато је језик, уједно, и услов напредовања апстрактног размишљања. 18
Реализација:
Човек добија информације о свим темама из људског живота које се решавају путем сазнања и
реализације.
Овде и чланови породице и тренер имају централну или активну улогу. Ученик добија
информације и дефиниције проблема од тренера, и на основу тога развија начине решења.
Тренер обезбеђује учвршћивање нових ствари у претходним искуствима. Прво, он/она одређује
редослед приоритета расположивих знања везаних за тему учења. Због тога резултира
одговарајућом структуром обуке, па чланови породице могу да организују процес активног и
индивидуалног учења. Као ментор, тренер пружа ученику помоћ која има за ефекат да ученик
ствара везу између већ наученог и новог материјала за учење.
Практичан пример:
Тренер покаже члановима породице различите типове лопти. Они истражују и додирују
предмете, док им тренер говори имена лопти. После неколико понављања,ученици укључују ове
речи у свој речник.
Применљиво за породице:
Когнитивна теорија је применљива за учење са породицама. Они могу научити разноликост речи
за свакодневни живот. На пример, мали тактилни објекти се јављају више пута ако се родитељи
играју са дететом. Дакле, ако тренер или неко други даје члану породице опис или име објекта,
он може поновити нову реч са дететом.

Конкретана употреба могућности у образовању одрасих (примери добре праксе)
„Дијалошко учење" (Урс Руф, Петар Галин)19
Структурисање дијалога је између особе која обучава (тренера), који нуди оријентацију
користећи професионалну логику и курикулум, и чланова породице, који на индивидуалан начин
користе понуду особе која их обучава. Главни задатак ученика је да аутентично документују
личну употребу понуде (такозвани „Lernjournale"- дневник учења).
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Ibidem
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Инструменти дијалошког учења:
• Основна идеја
• Отворени задаци
• Дневник
• Повратна информација
• Норме
Дијалошко учење и концепт инструкција- преглед два различита
тренинг концепта 20
Дијалошко учење
Концепт инструкција
● Аутентични састанци између садржаја
и људи
Основне педагошке идеје:
● Сваки ученик треба да добије лични
дијалог са стварима и он / она треба да се
понаша у свом уском кругу као стручњак
у истраживању.
Редослед:
● Сви долазе на пут и користе сопствене
могућности. (Изражавање мисли итд.)

●

Дневник:
● Ученици усменим путем излажу приче о
својим
личним
сусретима
са
материјалом.

Вежбе и испитни папири:
● Ученици покушавају да користе техничко
знање и стандардизоване процедуре,
онолико професионално колико су то у
могућности
Корекција (перспектива дефицита):
● Особа која обучава утврђује недостатке и
пропушта одступања у односу на техничке
норме.

Повратне
информације
(перспектива
развоја):
● Особа која обучава тумачи одговарајуће
процесе учења и даје широке препоруке
за рад.

Пружање и вежбање знања

Основне педагошке идеје:
● Сви ученици треба да третирају на начин
који је описан у референтним књигама.

Задатак:
● Мораш постићи прописан циљ. Ако неко
у томе не успе, бива искључен.

Дидактика основне математике
Математичка дидактика се бави учењем и праксом у математици у свим старосним добима. Она
трага за одговорима на питања такве врсте: Шта би требало и шта би могли да науче ученици у
математичким јединицама? Како би се требао или могао научити одређени математички
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Dialogisches Lernen nach Urs Ruf und Perter Gallin, page 2;
http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/2/news/dez/dialog.pdf [2017, May]
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садржај, или како би се требала постићи одређена математичка способност? Како они могу
добити више радости из математичких активности?
С једне стране се оријентише ка математици, а са друге стране ка ученицима.

Дидактички принципи
Као и сви принципи, дидактички принципи нису строга упутства или рецепти. То су предлози,
сугестије и структурна помоћ. У последњим деценијама, математички стручњаци су
формулисали већи број таквих принципа.
Пре свега, тренер би требало себи да постави питање: Које предзнање је потребно? Такође су
важни разговори са ученицима, који се, на пример, питају: „Колико пипака има сипа?". Гледају
се слике, заједно, и користе облици из свакодневног живота. То доводи до повећања
расподеле.21

„Е-И-С“ (Ј.С. Брунер)
Математичке околности могу се приказати на три различита начина:
• „enaktiv" - глума
• „ikonisch" - фигуративно
• „symbolisch" - вербално или форма
Поред тога, на акционом нивоу се разликује да ли члан породице обавља акцију, доживљава
акцију, или му је акција речена и он је замишља.
Практичан пример:
Четири девојчице и три дечака иду у биоскоп. Колико улазница треба да купе?
Састављање две величине представља акцију. Такође, процес се може графички приказати и
бити симболично приказан (4 + 3 = 7).22

Оперативни принцип
Снимање објеката подразумева да се истражи како су конструисани и како се понашају ако се на
њима врше операције.
У строжем смислу, то значи да способност композиције, асоцијативност и реверзибилност
играју важну улогу приликом увођења и практицирања математичке области.23
Систематски процес ученика:
• Испитајте - које су операције корисне и како су оне повезане једне са другима.
21
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Ibidem
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Ibidem, page 4
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• Сазнајте - који су квалитети и односи утиснути на објекат конструкцијом.
• Посматрајте - које ефекте имају операције на квалитет и односе објеката („Шта се дешава са...,
ако ...?)
Практичан пример: „Сума на сто табли.“ (Floer 2003)
Ученици треба да одреде суму квадратног множења, на пример (2x2). Након тога множење
јединица се помера около, десно, доле, или са леве стране. Требало би да одговоре на следеће
питање: „Шта се дешава са сумом ако померите множење јединства на десно (или на доле, или
на лево)?"

Конкретна употреба и могућност у у образовању чланова породице (примери добре
праксе)
„Математика 2000” (Витман & Mулер)24
Овај концепт има принцип активног и откривеног учења, што подразумева аутономно
претраживање и трансформацију информација и изградњу знања сопственим активностима.
Области фокуса:
Оријентација ка активностима, продуктивна пракса, акција решавања проблема, кооперативно
учење, диференцијација, учење у сложеним ситуацијама и индивидуални начини решења.
Игре улога – сабирање у свакодневним ситуацијама:
Представљену ситуацију из математичке књиге изводе ученици. Тачно писање и начин говора је
објашњен на табли. Тада ситуацију описују ученици –ако је могуће фигурама / предметима на
столу. После тога имају јасну слику неколико свакодневних значења сабирања.
Наставак вежбе:
Три ученика смисле додатне вежбе на основу осталих вежби. Они их забележе и покушавају да
кажу аритметичку причу, можда са скицом коју приказују другим ученицима. Због језичких
потешкоћа, тренер им даје подршку, на пример главну реч која се проширује на опис слике.
Циљеви учења:
• Ученици упознају операцију сабирања у свакодневним ситуацијама.
• Ученици објашњавају сабирање на нивоу акције, и преносе везу на симболичан ниво.
• Ученици знају значење знака једнакости.

Важни аспекти исхода учења
Планирање наставног процеса почиње од самог краја. Иако су фазе наставног процеса
(планирање, припрема, реализација, евалуација) међузависне и цикличне, планирање је први
корак у припреми наставе, као намерна и значајна активност тренера и учесника сваког
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образовног процеса. Планирање почиње питањем: „Шта у овом процесу желим постићи и како
ћу то постићи?
ДеСеЦо, ОЕЦД, Тунинг програм и многи други су покушали да дефинишу кључне компетенције
неопходне за живот у савременом свету, које појединац добија током целог живота у
формалном образовању, неформалном и информалном процесу учења. Кључне компетенције
су: способност комуницирања на матерњем језику; способност комуницирања на страном
језику; разумевање и коришћење знања из математике, науке и технологије; способност
коришћења дигиталне технологије; способност учења; социјалне и грађанске вештине у
мултикултуралном окружењу; предузетништво и способност културног наслеђа. Постоје три
категорије кључних компетенција:
1) Интерактивна употреба алата (употреба језика, симбола и текстова), коришћење знања и
информација, коришћење технологије; 2) Способност комуницирања са хетерогеним групама
(стварање добре комуникације са другима, тимски рад, управљање и решавање сукоба);
3)Ааутономна акција (разумевање ширег контекста у којем послујемо, способност управљања
нашим животним циљевима, приоритетима и стратегијама за њихову реализацију, разумевање
сопствених интереса и могућност њиховог остваривања у сложеним окружењима).
Када знамо шта желимо постићи с наставним процесом, које компетенције желимо да учесници
усвоје, онда постављамо циљеве наставе и формулишемо исходе учења.
Циљеви подразумевају шта тренер намерава да постигне у наставном процесу. Стога, педагошки
циљеви говоре о томе шта тренер жели да подучава, и односи се на намере учитеља, а исходи
се односе на учење, на пример, шта се од учесника очекује да постигну на крају наставног
процеса.
Према речима Драгичевића и Џелалије,25 исходи учења су јасне и прецизне изјаве о томе шта
учесници треба да знају, разумеју, могу да ураде, вреднују, или могу да покажу на крају
наставног процеса. Исходи учења су компетенције које је особа стекла учењем и доказивањем
након процеса учења. Исходи учења,за разлику од образовних циљева (подциљева), дефинишу
шта би требало полазници обуке да знају и да буду у могућности да обаве, а не односе се на
тренера.
Исходи учења26 не указују на врсте активности, или методологије које ће се користити током
наставног процеса, већ указују на очекивања шта ће учесници бити у стању да постигну током
процеса учења и наставе. Исходи учења треба да буду“ СМАРТ“:
• Специфичнан- Исход треба да буде што специфичнији, формулисан јасним и конкретним
речима.
• Мерљив , „Measurablе“ - Мерење исхода учења омогућава објективност током процене, а
важно је утврдити критеријуме и начине, како мерити да ли је постигнут жељени исход.
• Достижан / Договорен ,„Achievable/Agreed“- Иако тренер унапред дефинише исходе учења,
важно је да учесници буду добро упознати са исходима програма, на првом заједничком сусрету,
и исходима учења сваке јединице, на почетку сваке.
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Ibidem.
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• Реалан, „Realistic“- Такође је потребно осигурати да исходи учења буду постигнути у
временском периоду за који су написани (у трајању наставног процеса и процеса учења).
• Временски дефинисан , „Timely defined“- Исходи учења морају бити ограничени временом, и
да представљају временски оквир у којем ће се реализовати.
Исходи учења су основа за одабир стратегија наставе, учења и провере наученог / усвојеног /,
развијеног. Један од најкориснијих теоријских оквира за планирање, припрему и евалуацију
образовног процеса, јесте Блумова таксономија образовних циљева. Блумова таксономија
објашњава три основне области људске личности, и активности које се преклапају: когнитивни,
емоционални и психомоторини (знање, ставови и вештине). Блумова таксономија нам
омогућава да на видљив и мерљив начин прикажемо квалитативно различите врсте знања,
вештина и ставова учесника, и користимо активне глаголе у процесу формулисања исхода учења
за сва три подручја.

Категорије

Когнитивна област
(Блум, 1956; Пол, 2000)

Емоционална област
(Кратвол, 1964)

Психомоторна област
(Симсон, 1966)

VII.

-

-

порекло,стварање

VI.

синтеза/стварање

-

адаптација

V.

процена

карактеризација

комплексан отворен
одговор

IV.

анализа

oрганизација

механизам

III.

примена

вредновање

вођен одговор

II.

разумевање

реаговање

поставка

I.

знање

примање

сензорна стимулација
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Наставне јединице
Учење у породици је јединствена врста учења, где више генерација једне породице може
заједно да учи. У овој структури могу бити укључене и особе које се баве заштитом, или
проширени чланови породице. Ова врста образовања може се користити у различитим
ситуацијама учења. Може се користити у неформалним ситуацијама учења, баш као и у
породичним данима, у центрима, у заједници, или се ,такође, може користити у формалнијем
положају учења, као што је случај са курсевима породичног учења. Ови званични курсеви,
такође, могу имати за циљ развијање писмености, математичких, или дигиталних вештина.27
Према писцима породичног уџбеника „Учење у породици се односи на сваку активност учења
која укључује и децу и одрасле чланове породице, где су исходи учења намењени свима, а који
доприносе култури учења у породици.”28
Предности оваквог учења су да чланови породице могу да уче једни с другима и једни од других.
Кроз ову врсту курсева, тренери не могу развити само различите вештине, већ могу помоћи
развоју односа родитеља-детета, или неговатеља-детета.29
Овакво неформално образовање може подстицати одрасле особе да учествују у курсу. Родитељ
или чланови породице могу користити у ситуацији када деци помажу у домаћем задатку, или
би желели да помогну својој деци у учењу1 (јер многи одрасли Роми не могу помоћи својој деци
у изради домаћих задатака, због недостатка компетенције).
Не само одрасли, већ и деца могу имати користи од учења на курсу породичног образовања. У
случају деце ће се пратити друштвени исходи присуствовања овом курсу.
За Роме је породица једна од најважнијих вредности. Веома је уобичајено да више генерација
живи заједно у истој кући. Они не само да деле свој дом, већ и различите одговорности у развоју
деце. Структура и постављање породичног образовања могу бити ближи ромским породицама
од традиционалног школског система за одрасле. На овај начин могу бити са члановима своје
породице док уче и развијају своје вештине. Могуће је да се неки делови курса организују у
породичном дому, у окружењу у којем чланови породице могу да се осећају безбедним јер су у
познатој средини.
Студија израђена са угроженим породицама који су учествовали на курсу породичног учења,
показали су да су родитељи постали позитивнији у погледу њихове комуникације и
интерперсоналних вештина, након похађања курса. Чланови породице су, исто тако, развили
добру писменост и нумеричке вештине током курса. Они су, такође коментарисали како су
стекли боље родитељске вештине, знали су водити понашање својеј деце, и могли су им
ефикасније помоћи у њиховим домаћим задацима.30
Будући да породично образовање није обичан тип курса, оно може тражити више пажње од
тренера, који треба све добро да припреми пре почетка ове врсте наставе. Тренери ће имати
27

http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/using-skillswise-as-a-tutor/tutors-article-family-learning
BaronessHowarth of Breckland, Bryn Davies, Nick Stuart, Ann Walker, Karen Hanson, Margaret Lochrie, Martin Dunford,
Mair Francis (2013) Family Learning Works,
Niacehttp://shop.niace.org.uk/media/catalog/product/n/i/niace_family_learning_report_reprint_final.pdf
29
http://www3.northamptonshire.gov.uk/councilservices/children-families-education/adult-learning/communitylearning/Pages/family-learning.aspx
30
http://dera.ioe.ac.uk/343/1/Family%20learning.pdf
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велику улогу у процесу учења породице. Одлична је дужност да подстакне, мотивише и укључи
чланове породице да активно учествују у курсу.
Изградња и одржавање снажног односа са породицом, заснованом на поверењу, може на веома
позитиван начин утицати на резултате учењау овом курсу, који ће члановима помоћи да постигну
већи успех у свакодневном животу.

Опште препоруке за курсеве
Ово поглавље нуди неке опште препоруке везане за циљну групу, мотивацију, подстицаје,
исписивања/одустајања, недостајуће јединице и уговоре, и стога поставља смернице за
наставне јединице које следе. Препоруке се дају на основу обављених истраживања,
експертских интервјуа и - последњег, али не и најмање важног – свакодневног искуства у раду
са Ромима.
Циљна група
Циљна група јединице за учење „ IntellectualOutput 2“ су ромске породице. У овом контексту,
дефиниција за породицу значи више од једне генерације чланова породице, и најмање три
особе које уче заједно. Ова дефиниција породице прилагођена је породичном разумевању
Рома, који често укључују баке и деде, ујаке и тетке, и друге. На овај начин, могуће су различите
констелације чланова породице, заједно.
Деца могу учествовати почев од старости када су у првом разреду. За мању децу треба
организовати бригу о деци. Тренер ће морати узети у обзир узраст деце и одраслих који учествују
у курсу. Укључивање тинејџера можда има другу групну динамику, него када се укључују млађа
деца. Свака старосна група има своје карактеристике, потребе и фазе психолошког развоја. На
креативности тренера је проналажење одговарајућег начина да
укључи децу различите
старосне доби, као и одрасле, и да пронађе адекватне методе за сваку старосну групу. Такође би
могло доћи до неких сукоба између родитеља и тинејџера. Породична динамика и управљање
сукобом се објашњавају у другом поглављу.
Пол
Уопштено, курс се планира да се одржи са породичним групама оба пола, мушкараца и жена,
али ако тренер осети потребу да се група подели по полу, за неке вежбе, то би требало да буде
у његовом домену одлучивања.
Мотивација - стратегија:
Као што је већ поменуто у поглављима „Важни аспекти образовања одраслих" и „Обучавање
тренера", мотивација ће бити важан део, ако не и најважнији део обуке. Стога је мотивација била
посебан део у интервјуима, у којима се може наћи сажетак о мотивацији. Укратко, посао тренера
је да одржи мотивацију на различите начине:
У принципу, тренер не би требало да обећава оно што не може испунити, на пример посао након
завршетка курса. Да би мотивисао чланове породице, тренер мора јасно навести које вештине
се могу добити на курсу, и које теме ће бити обухваћене, као и оно што неће бити могуће да се
покрије. Да би мотивисали учеснике, курсеви морају бити практични и повезани са њиховим
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свакодневним животом. Такође је веома важно да тренер добије поверење чланова породице,
и обраћа им се са поштовањем, не понижавајући их или не срамотећи их. Због тога је посебно
важна прва јединица, ( детаљи о првој јединици могу се наћи у додатним поглављима на крају
приручника).
Ипак, задржавање мотивације је само један део слике, а изградња мотивације је друга. То је
само делимично посао тренера, то мора да се постигне пре почетка курса и може да се ради
само ако се тема образовања и важност образовања примењују у ромским заједницама. Ово се
може десити на различите начине:
• Повежите се са локалним заједницама: Битно је да је тренер унапред познат у заједници, тако
да он / она треба да ступи у контакт са лидерима заједнице и покуша да упозна заједницу и
њихове чланове пре започињања курса.
• Социјални рад: Социјални рад и социјално саветовање могу играти важну улогу - на пример
током саветовања, у сигурном и поверљивом окружењу,а тема образовања и њен значај се могу
поменути и дискутовати о њој.
• Узори: Један од правца који се може користити је и о „узорима". Од људи из ромске заједнице
који су успели завршити образовање затражити да кажу заједници како им оно помаже у
свакодневном животу. Будите пажљиви, не обећавајте ништа (посебно у вези са пословима),
већ се само повежите са њиховим животом, и о том како им у њему може помоћи образовање.
• Однос са школама: За децу која учествују у јединицама, може бити корисно да посете школу и
ступе у контакт са тренером како би га упознали.
• Покажите деци да је важно: У неким примерима најбоље праксе, родитељи, или баке и деде,
учествовали су на курсевима, јер је било важно да они могу помоћи деци у изради домаћег
задатка, прочитати им приче, успаванке итд..
Важно је стрпљење и висок ниво толеранције на фрустрацију, јер ће бити потребно доста
времена да се мотивишу Роми, који углавном имају лоша искуства у образовању. Имајте на уму
да је свака особа која долази на курс особа која својој заједници говори о образовању, дели јој
своје знање,и стога делује као мултипликатор.
Подстицаји
Подстицаји могу бити корисни за одржавање мотивисаности учесника, као што и наши
стручњаци помињу у интервјуима. Мада, наравно, било би боље да учесници имају унутрашњу
мотивацију, али искуство показује да спољна мотивација добро функционише код Рома, и стога
препоручујемо да се користе подстицаји када има довољно средстава за њих.
Ипак, није сваки подстицај подједнако погодан. Подстицаји морају бити прилагођени потребама
учесника у свакодневном животу. На пример, приликом поделе пакета хране, сазнајте да ли
учесници имају фрижидер, како кувају и где могу чувати намирнице, тако да им дате храну која
је корисна за њих.
Испод је збир корисних и не толико корисних подстицаја и препорука, и како их најбоље
користити.
• Током курсева препоручујемо да су им на располагању бесплатни напици, колачићи, кафа и чај
, а за одојчад и за чланове породице код куће, ако је могуће, и оброк.
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• Пакети хране могу бити корисни, али само ако садрже ствари које стварно могу користити. Због
тога тренер треба да буде упознат са навикама својих учесника пре давања подстицаја.
• Такође, могу се користити пакети са одећом или хигијенским материјалом (гел за туширање,
бријач, ...) - као што је горе наведено, потрудите се да ствари које дајете буду корисне.
• Поред тога, пакети са школским прибором (свеске, оловке, гумице итд.), који могу да се однесу
кући, те могу бити подстицај. У сваком случају, потрудите се да обезбедите довољно материјала
унутар простора за курс, те ако нешто забораве или изгубе, имате довољно прибора да сви могу
добро да раде.
● За породице, неке врсте заједничких активности (као: заједно ићи у зоо врт, гледати филм
,...)могу бити корисни –али, молимо вас да будете свесни да им дате активности у којима се
осећају сигурни (На пр. гледање филма у заједничком центру може бити боље него да им дајете
ваучере за биоскоп у коме се можда не осећају добродошли), и да узмете у обзир све аспекте
(као што су храна, карте за воз,...).
• У неким пројектима добре праксе, учесници добијају и новац ако редовно присуствују настави.
Према пројектном тиму, ово је велики мотиватор и људи долазе редовно зато што добијају
компензацију за губитак прихода (кроз прикупљање, продају, просјачење, ...). Међутим, давање
новца мења динамику курса и морате бити пажљиви ако га користите. Водите рачуна о њиховом
активном учешћу у јединицама и повежите новац не само са присуством.
Одустајање/исписивање:
Друго важно питање је како поступати са онима који желе да напусте курс. Наравно, сваком
учеснику мора бити дозвољено да прекине курс, ако се више не осећа пријатно да му
присуствује. Ако се читава породица одлучи на одустајање, предлажемо да предузмете следеће
кораке пре него што прихватите њихово одустајање:
• Посетите их у њиховом дому, и кроз причу покушајте да сазнате у чему је проблем.
• Ако тренер има изграђен однос са члановима породице који им омогућава да се осећају
сигурно и слободно да говоре, вероватније ће пронаћи решење, на пример поново ће
кренути на каснији курс, прећи на неки други курс, ...
• Ако неко ипак жели да га напусти, објаснићете да ћете му задржати место једну или две
недеље, пре него што га дате неком другом, и пре него што то кажете осталим
учесницима. Дајте му прилику да поново размисли.
• Обавезно му дајте потврду о до тада стеченим компетенцијама и обавестите га да, ако
жели да се врати, можда ће морати да почне из почетка.
• Посетите га након неког времена, да покажете да немате замерки, а то би могло
олакшати његов повратак на курс.
Ако један члан породице жели да напусти курс, разговарајте са њим / одвојено, а разговарајте
са осталом породицом како бисте сазнали где је проблем. Правила која су горе наведена (нека
размишљају о томе, могу се вратити, ...) важе и даље.
Недостајуће наставне јединице:
Може се догодити да чланови породице понекад пропуштају курс због различитих разлога, као
што је болест, или имају неки значајан званични састанак. Да би им помогли да прате остале
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учеснике, могли бисте понудити могућност да дођу на додатни сусрет. Уверите их да ово не виде
као казну нити као занимљивију опцију од редовних сусрета.
Уговори:
Ако у вашој земљи постоје законски услови за прикупљање података о клијентима, или за
почетак рада са клијентом, уговор може бити састављен. Уверите се да је уговор прописно
објашњен сваком члану породице. Генерално, уколико то није услов, предлажемо да не
направите уговор, већ да се са групом договорите о правилима , о томе шта може да се ради а
шта не. Правила би требало поставити током првог сусрета - више о томе у додатном поглављу
прве наставне јединице.
Опрема:
Организације треба да пруже све материјале за учење. Штампани материјал који треба да се
штампа за сваког члана породице и сав додатни материјал (оловке, папир, потребан материјал
за практичне вежбе итд). Више информација о потребном материјалу се налази у поглављима
наставне јединице за сваку тему. Поред тога, било би корисно да сваком члану породице дате
његову свеску. Надаље, како би им се помогло у прикупљању свих копија које су добили,
потребно је обезбедити један регистратор по учеснику. На крају курса, тренер би требало да
преда комплетан портфолио са свим материјалима за учење сваком члану породице, тако да
они могу то показати свом следећем тренеру, ако се уписују на други курс.

Поздрав добродошлице и растанак
Да би се укључило што је могуће више метода, први и задњи део сваког материјала за учење
одржава се врло кратко, иако је тамо укључено пуно материјала.

Поздрав добродошлице:
Поздрављање чланова породице је веома важно, и тренер треба да издвоји довољно времена
не само да поздрави чланове породице, већ и да их пита о њиховом благостању, шта су радили
од прошлог сусрета, и тако даље. Ово време је веома важно за стварање атмосфере поверења
погодне за учење, а тренер га може користити и да сазна да ли су ствари које предаје корисне
за чланове породице у њиховом свакодневном животу. Ако је могуће, има смисла укључити и
неко пиће у поздравни део, тако да учесници могу добити кафу, воду, или нешто друго да
понесу са собом у просторију за курс. Препоручујемо да издвојите најмање 15 минута за овај
део - то може бити и пре него што званичан део почне, тако да би тренер и медијатор требали
раније тамо да дођу.

Започињање наставне јединице:
Када званично започне наставну јединицу, неопходно је да тренер представи члановима
породице шта ће их тачно научити у овој јединици, и њен исход који ће учесници касније
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осетити у свакодневном животу. Ти исходи требају бити „СМАРТ“ формулисани (видети
објашњење у исходима учења сваке теме), тако да чланови породице могу сами проверити шта
су научили.

Понављање:
С обзиром на то да су представљени примери наставног материјала, а не редослед стварних
лекција,( јер смо покушали да пружимо различите идеје и импулсе), биће потребано да тренер
сам осмисли неки облик понављања за сваку наставну јединицу, које ће се градити на
последњем што су учесници научили. Понављање је битно (нарочито за лекције које су по
садржају блиско повезане једна са другом), да би се осигурало да се процес учења одвија, и
због тога треба бити укључен у сваки део (краћи или дужи, у зависности од теме), а требало би
за њега издвојити барем 5 минута.
Методи понављања могу се разликовати и бити креативни - на пример, дискусија о томе како
се научено може интегрисати у свакодневни живот, али је, такође, могуће користити квиз,
загонетке, или писмено понављање. За читање и писање садржаја, и за математичке
компетенције, неопходно је, не само понављање последњих лекција, већ целог садржаја који
је неопходан члановима породице.
Сумирање:
На крају сваке наставне јединице, тренер би требао бити спреман да да кратак преглед оног
што је научено током лекције, фокусирајући се на најважније тачке. Он/она, такође, може дати
члановима породице неке идеје о томе како да испробају ново научено у свом свакодневном
животу, а како би разумели следећи део.
Процена:
Крај наставне јединице може бити сасвим различит, од теме до теме, али треба га укључити у
све јединице. Идеје за оцењивање су: тражити од чланова породице да именују једну тачку коју
желе, током следеће наставне јединице, препоручити посматрање последње вежбе и давање
повратне информације, направити кратко испитивање, или питати чланове породице чега се
сећају о последњих 45 минута.
Растанак:
Као и добродошлица члановима породице, тако ће и растанак трајати неко време, чега би тренер
и медијатор требали бити свесни, те стога треба да планирају да остану дуже. Корисно је
разговарати са учесницима мало више, добити информације о њиховом животу, питати их шта
им се допало у наставној јединици,и тако даље. Само рећи довиђења и отићи, највероватније би
се сматрало грубим, и не би помогло у изградњи доброг односа са учесницима. Међутим, тренер
не би требало да остане на предуго, већ да од почетка јасно покаже да има петнаест минута
након сваког сусрета, и онда мора да их напусти јер има следећу групу/обавезу, или нешто
слично томе.

Континуирана процена
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Стална процена наученог код чланова породице омогућава тренеру да види утицај тренинга на
њих. Она може помоћи тренеру да примети мале промене и напредак који чланови породице
направе током читавог процеса учења.
Континуирана процена, такође, помаже тренеру да запамти врсте активности које су имале
позитиван утицај на групу, или оне које су можда биле сувише тешке за учеснике. Ако тренер
примети да чланови породице имају потешкоћа у постизању жељених резултата и предложених
исхода учења сесије курса, он може променити своју наставну стратегију одабиром различитих
врста активности за следећу наставну јединицу.
Уз помоћ формулара за процену сесије групног учења, тренер може пратити сваку наставну
јединицу и напредак који је направио сваки учесник. Формулар, такође, помаже тренеру да
запамти на које делове садржаја курса треба да обрати више пажње, у будућности.
Процена сесије групног учења
Број сесије групног учења: ………….
датум: ………………………………………
Општи опис сесије групног учења:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Исходи учења (ИУ) сесије групног учења:

ИУ

Исходи учења сесије групног учења:

Постигнути ИУ

Коментари

ᅚ/ ×
ИУ1
ИУ2
ИУ3
ИУ4
ИУ5
ИУ6
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Предлози за побољшање:
Бр.

Име учесника

Требају додатни примери / вежбе за ИУ број ....

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
x –Одсутан са сесије

Име тренера: ……………………………………
Потпис: ……………………………………………

Сама поглавља учења су структуисана на следећи начин:
1. Представљање
а. Дефиниција шта је писменост, нумеричност, дигитална компетенција
б. Зашто је то важно?
ц. Објасните разлику између нивоа 1 и 2
2. Циљеви и исходи учења
а. Ниво 1
б. Ниво 2
3. Постављање
а. Трајање и фреквенција
б. Локација
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ц. Број учесника
4. Процена
а. Зашто је важно
б. Пре-тестирање и пост-тестирање
ц. Континуирана процена
д. Тестирање за ниво 1 и 2
5. Садржај курса
6. Преносивост
7. Критичне тачке

1.Наставна јединица - Читање и писање
Увод
Писменост и образовање су основна људска права.
Основно образовање је минималан услов за остваривање личних и социјалних права сваког
човека. Често, због различитих околности, одрасли нису у могућности да стекну основно
образовање, чиме додатно ојачавају недостатке својих друштвених, економских, културних и
свих других аспеката живота. Ако одрасли живе у породичном окружењу, онда се таква ситуација
одражава на друге генерације и њихове потомке,као и све остале чланове породичне заједнице.
Термин писмености подразумева елементарну или основну писменост, секундарну или
функционалну писменост, и терцијарну или дигиталну писменост.
Примарна писменост обухвата: знање читања, писања и рачунања као основних вештина.
Секундарна или функционална писменост укључује: разумевање писаних упутстава у
свакодневном животу, ефиктивност на радном месту и активно учешће у заједници. Препорука
УНЕСЦО-а (1978)31 дефинише основну и функционалну писменост као резултат процеса
писмености. Према препоруци, писмена особа је она која може да чита и да пише кратку
једноставну реченицу, која се односи на њен свакодневни живот, уз разумевање. УНЕСЦО
дефинише концепт функционалне писмености на такав начин, да је особа која је функционално
писмена у стању да се „ангажује у свим оним активностима у којима је потребна писменост за
ефикасно функционисање његове / њене групе и заједнице, и омогућавајући му / јој да настави
да користи читање, писање и рачунање (основна писменост) за лични развој и развој сопствене
заједнице ".
Лавтон и Гордон32 дефинишу функционалну писменост као „ниво вештине у читању и писању
који је сваком појединцу потребно да би се носио са животом одраслог човека".

24

UNESCO Revised Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics
(1978):http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [14.09.2017]
32

Lawton/Gordon (1996) стр 108
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Као што је указао Дијаношић, Бејли33 резимира принципе Цвета, који писменост дефинишу не
као статичко и безличнo стање већ:
• Писменост је акција. Писменост није генерализована способност коју особа поседује (или
не поседује). Она је низ акција и транзиција у којима људи користе читање и писање у
личне и друштвене сврхе.
• Писменост је корак у дискурсној пракси. Када се људи ангажују у писменој акцији, они
раде више него што је кодирање или стварање текста. Као и свака друштвена пракса, она
има историју са низом очекивања и друштвених конвенција.
• Постати писмен, зависи од познавања друштвених конвенција и индивидуалног
решавања проблема.
• Нове 'основе' би требало да почну са изражајном и реторичком праксом. Из ове
перспективе, основно је „како-то" знање које се различито назива - хеуристика, процесна
планова, реторичко или стратегијско решавање проблема, вештина критичког
размишљања - али су, у суштини, они акциони планови за спровођење писменог чина. У
овој реторичкој традицији, основне темељне вештине у учењу писмености су вештине
које требају појединцу да „чита“ ситуације; да планира, организује, ревидира; да гради и
преговара о значењу; да користити и прилагођава конвенције; и да открије који нови
дискурси га очекују и како у њих да уђе.
• Литерарна акција отвара врата метакогнитивној и друштвеној свести. Другим речима,
писменост као друштвени, когнитивни акт, ствара неке могућности за стратешко
размишљање и освртање које недостаје у педагогији текстуале конвенције и
исправности. "
Према томе, писменост је динамичан, лични, али трајни процес. Савремени контекст стално
захтева нове компетенције, често игноришући чињеницу да одређени број одраслих особа чак
и нема основне компетенције. Ово последње се нарочито односи на чланове маргинализованих
група - ромску популацију, која често не завршава основно образовање, па је неформална и
накнадна литерализација, први корак у њиховој обуци за живот у заједници и у савременом
свету. Полазећи од свакодневних животних ситуација и различитих контекста у којима се
сусрећемо са функционалном писменошћу, постиже се значај у растућим потребама тржишта
рада. Сходно томе, ромско становништво се све више бори са обављањем основних
административних и других активности, као што су: попуњавање образаца, плаћања и сл,
пружањем помоћи и подршке у школским обавезама својој деци,као и другим родитељским
одговорностима које имају (као што су читање прича деци , помагање око домаћих задатака,
заједничке активности као што су кување, итд.).
Сврха овог дела приручника је да пружи наставном особљу подршку у припреми и
имплементацији неформалног основног образовања одраслих. Садржај овог дела приручника је
дефинисан у два нивоа, један за примарну писменост и један за секундарну (функционалну)
писменост. Наравно, примарна и секундарна писменост су међусобно повезана и не могу се
посебно подучавати.
33

Bailey (2004) стр 286
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Циљеви и исходи учења
Исходи учења34 не указују на врсте активности или методологије које ће се користити током
наставног процеса, већ указују на очекивања - шта ће чланови породице бити у стању да постигну
током процеса учења и наставе. Исходи учења треба да буду „СМАРТ“:
• Специфичнан- „Specific“: Исход треба да буде што специфичнији, формулисан јасним и
конкретним речима.
•
Мерљив – „Measurabl е“: Мерење исхода учења омогућава објективност током
процене, и важно је утврдити критеријуме и начине како мерити да ли је постигнут
жељени исход.
•
Достижан / Договорен – „Achievable/Agreed“: Иако тренер унапред дефинише исходе
учења, важно је да чланови породице буду добро упознати са исходима програма на
првом заједничком сусрету, и исходима учења сваке јединице на почетку сваке
јединице.
• Реалан- „Realistic“: Такође је потребно осигурати да исходи учења буду постигнути у
временском периоду за који су написани (у трајању наставног процеса и процеса учења).
• Временски дефинисан – „Timely defined“: Исходи учења морају бити ограничени
временом и представљају временски оквир у којем ће се реализовати.
Исходи учења су основа за одабир стратегија наставе, учења и провере наученог/ усвојеног /
развијеног. Један од најкориснијих теоријских оквира за планирање, припрему и евалуацију
образовног процеса јесте Блумова таксономија образовних циљева. Блумова таксономија
објашњава три основне области људске личности и активности које се преклапају: когнитивне,
емоционалне и психомоторне (знање, ставове и вештине). Блумова таксономија нам омогућава
да на видљив и мерљив начин прикажемо квалитативно различите врсте знања, вештина и
ставова учесника, и да користимо активне глаголе у процесу формулисања исхода учења за сва
три подручја.

Два нивоа курсева
Ниво 1 - читање, писање и разумевање абецедног (азбучног) и писаног текста
Циљеви 1: писање алфабета (велика слова), препознавање великих слова у речима, исправно
изговарање свих слова, читање и писање
Исходи учења:
Након завршеног 1. Нивоа, чланови породице ће моћи:
• Идентификовати сва слова азбуке
34

Драгичевић, T. и Џелалија, M. (2016). Kако написати исходе учења? Split: Природно математички факултет у
Сплиту,доступно на http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
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• Написати свако слово азбуке (писано и штампано слово)
• Одвојити самогласнике од сугласника
• Користити слова за формирање речи
• Демонстрирати исправно изговарање слова
• Демострирати исправно изговарање речи
• Написати своје име и презиме (курзивом и великим словима)
Ниво 2 - примена читања, писања и разумевања у основним свакодневним ситуацијама
Циљеви 2 - писање једноставних реченица и попуњавање образаца; разумевање прочитаног
текста
Исходи учења:
Након завршеног 2. Нивоа, чланови породице ће моћи:
• Написати једноставне реченице на основу познатих и често коришћених речи (курзивно
и блокирано слово),
• Написати једноставне текстове (као што су често употребљаване форме, листе, кратка
и једноставна писма) (писаним и штампаним словима),
• Прочитати наглас једноставне реченице,
• Препричати оно што су прочитали и разумели,
• Одговор на питање засновано на читању текста,
• Донети закључке из писаног текста,
• Идентификовати тему текста,
• Формулисати питање на основу прочитаног текста.

Препорученe околности
Ово поглавље описује препоручене околности за процес учења, као што су трајање
учесталост оба нивоа, локацију на којој би требало организовати курс, и број учесника.
случају да препоруке не одговарају захтевима групе, тренер ће прилагодити окружење
услове за учење према ресурсима које има на располагању, као и према потребама
способностима учесника, користећи своју креативности и знање.

и
У
и
и

Трајање и учесталост
Трајање и учесталост треба одредити према члановима породице (школа и обавезе, овисно о
томе да ли живе у руралној или агрикултуралној средини, мобилност, периоди боравка у
иностранству због рада, празници, итд.).
За оптимални резултат, препоручено је да процес наставе и учења буде два дана у седмици, 90
минута за сваки сусрет.
Због специфичности околине за учење у породици, биће мање времена за тренинг, али задатак
је породице да раде заједно. Према потреби и доступности породице, јединице се могу
прилагодити у погледу трајања и учесталости.
Трајање појединог нивоа је 3 месеца, укупно 6 месеци. Минимални часови по нивоу су 48 часа,
који чине 36 часова обуке (рад са тренером и/или ромским посредником) и 12 часова
породичних задатака, у њиховом дому, или у другом окружењу.
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Породични задаци су јако важни делови породичног учења и треба их организовати недељно.
Први сусрет треба да садржи две наставне јединице, а други сусрет треба да се састоји од једне
наставне јединице и једног породичног задатка, који се односи на учено током те недеље.
Однос едукативних јединица и породичних задатака може се разликовати у зависности од
специфичности породице. Све информације о трајању програма и учесталости састанка треба
дати члановима породице на почетку имплементације програма, тј. на првом састанку
(планирати време за давање таквих информација).
Локација
Препоручено место обуке је стан породице. Ако је тако, наставно особље треба да се труди да
упозна обичаје чланова породице, како би могли поштовати њихове свакодневне рутине и
навике док их посећују у њиховој кући. Посветите доста времена да упознате све чланове
породице и да вас они упознају. Такође, имајте на уму одговарајући начин облачења. Без обзира
на локацију, имајте на уму да укључите и друге особе (ромског посредника, социјалног радника
и сл.), који ће вам помоћи у спречавању евентуалног ометања, као и у помагању породици у
процесу учења. Ако је потребно, планирајте додатне активности за одрасле и децу (испод
школског узраста). Водите рачуна о окружењу за учење (грејању, светлу, довољно простора,
дидактичком материјалу, паузи за кафу итд).Понекад неће бити могуће утицати на животну
средину, нити ћете моћи да промените распоред куће. Немојте инсистирати, али покушајте да
објасните зашто је то важно, а онда урадите све што је могуће учинити.Важно је створити
позитивну атмосферу (као што су кафа, размена информација из претходне јединице, или
ситуација у породици и њихове потребе, итд.).Организовати довољно материјала за јединице и
породичне задатке. Ако је могуће, организујте одређено место или комплет алата за учење у
кући.
Ако није могуће организовати састанке у њиховим кућама, покушајте да разговарате о томе са
породицом и испитајте њихове жеље. Обећајте да ћете им ставити на располагање одговарајуће
место у близини њихових домова, у локалној заједници.
Направите упитник:
Тренер треба да направи дневни и недељни распоред, заједно са члановима породице. Циљ је
да тренер заједно са члановима породице одреди време и датуме за њихову обуку . Тренер
треба да буде свестан могућности да члановима породице буде незгодно да дискутују и да
напишу своје дневне рутине. У овом случају, тренер може да започне неформални разговор и да
направи заједно са члановима породице недељни распоред за наставне јединице.
Активност
1.

Време буђења:

2.

Доручак:

3.

Одлазак на посао за
одрасле, уколико раде:

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак
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4.

Одлазак у школу за децу:

5.

Преподневне
активности:

6.

Ручак:

7.

Повратак кући деце:

8.

Повратак кући
одраслих:

9.

Послеподневне
активности:

10.

Време за вечеру:

11.

Одлазак на спавање:

12.

Време
учење:

за

породично

Уколико чланови породице знају да користе сат, тренер може да записује време, уколико не,
тренер треба да користи боје за структурисање дана:
Јутро:
жута
Пре подне:
наранџаста
Подне:
црвена
Послеподне: зелена
Вече:
плава
Јако је важно да тренер дефинише време обуке заједно са члановима породице. Уколико су
време и датуми обуке одређени заједно, чланови породице ће осећати да су имали активну
улогу у процесу доношења одлуке, и стога ће им бити лакше да прате распоред.
Број учесника
У зависности од броја чланова породице заинтересованих за курс, минимално је 2 члана
породице (1 одрасла особа и 1 дете) из једне породице, у исто време. Важно је имати на уму, да
је у овом контексту дефиниција породице шира и укључује унутар ње више од једне генерације
.
Процена
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Према Пастуовићу (1999)35: „ Евалуација је процес одређивања степена остваривања циљева
образовања и одређивања фактора одговорних за остварене резултате и ефекте образовног
процеса. Евалуација има различите сврхе, улоге и начине реализације“.
Као што је изјавио Кирјацоу (2001)36, најчешће сврхе евалуације су:
· Обезбедити повратну информацију тренера о ефикасности њиховог управљања
процесом учења, тако да могу доносити образовне одлуке, прилагодити циљеве и
начине наставе на основу претходних знања и карактеристика особе која учи;
· Обезбедити члановима породице педагошке повратне информације о компетенцијама
добијеним из одређених области наставе (да ли су и у којој мери су постигли очекиване
резултате, и да ли побољшавају своја достигнућа);
· Процена у улози јасног увида у стање и тренутни ниво усвајања компетенција у циљу
даљег планирања, прилагођавања програма и остваривања предвиђених активности;
· Евалуација у функцији планирања и евентуалне модификације наставног процеса. Ово је
један од разлога због којих се вредновање треба континуирано реализовати и користити
на различите начине;
· Пружање повратних информација институцијама које издвајају средства за образовне
програме;
· Процена као резултат рада даје могућност слања повратних информација о завршеном
циклусу образовања, степену неке обуке и сл, те омогућава покретљивост и преносивост.
Пре и пост-тестирање
Важно је организовати пре и пост-тестирање, као и континуирану процену, како би имали јасан
увид у напредак учесника и могуће потешкоће. Основа за пре и пост-тестирање су формулисани
исходи учења. Стога, процес пост-тестирања мора бити заснован на ономе што смо очекивали
као резултат процеса наставе и учења. Приликом планирања лекције и формулисања исхода
учења за ту лекцију, такође је важно да се планира начин процене учинка овог исхода учења. На
пример, ако планирамо учити учеснике како да напишу своје име и презиме, у пост-тестирању
ћемо их замолити да напишу своје име и презиме као доказ њихове стечене кометенције.
Саветује се да тренер врши иницијално тестирање засновано на дијалогу. У том процесу, он / она
треба да покуша да укључи сваког учесника. Формулација питања треба да одговара узрасту.
Почетно стање је важна информација за било које даље планирање. Даље оцењивање се може
континуирано радити путем разговора са члановима породице и посматрањем.
Примери питања за ниво 1, за пред-тестирање и пост-тестирање (тренер треба да прикупи
информације о искуствима и очекивањима чланова породице и да спроведе тестирање):
•

Разговарајте о свакодневном животу и потешкоћама са којима се сусрећу (потписивање
докумената, писање писама школи за децу итд.) (Пост-тестирање: питајте за побољшања
у спровођењу свакодневних животних обавеза).

35

Пастуловић, Н. (1999): Edукологија. Zагреб: Zнамен

36

Kуриацоу, ц. (2001): Основна наставна умећа. Zaгреб: Educa
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Питајте их о школском образовању и искуству у учењу (пост-тестирање: питајте о искуству
током програма).
Питајте шта очекују од овог програма, шта они желе да науче (пост-тестирање: питајте да
ли су очекивања достигнута).
Питајте их да ли им је проблем да идентификују нека слова.
Обезбедите различита слова (од папира, од дрвета ...) и замолите их да изаберу оне које
им кажете.
Тражите да користе слова да би образовали реч
Тражите да изаберу прво слово речи коју им кажете
Ви изаберите нека слова, формирајте реч и тражите од њих да вам је прочитају
Питајте их да ли има разлике између малих и великих почетних слова (да ли је неке теже
распознати од других)
Тражите од њих да напишу нека слова и комбинују их у речи
Дајте им папир и замолите их да испишу азбуку
На крају тестирања, дајте им захвалницу за то што су учестовали у тестирању и замолите
је да је потпишу.

За чланове породице који су већ у програму и завршили су 1. ниво, као и пост-тестирање,
саветујемо вам да прескочите претходно тестирање за 2. ниво, али је тестирање обавезно за
учеснике који први пут улазе у програм на 2. нивоу.
Примери питања за 2. ниво за пред-тестирање и пост-тестирање (тренер треба да прикупи
информације о искуствима и очекивањима учесника и да спроведе тестирање):
• Разговарајте са члановима породице о њиховим интересима, свакодневним
активностима.
• Разговарајте о могућим проблемима које имају у погледу (не)писмености (посттестирање: шта се променило).
• Питајте их шта очекују од овог програма (пост-тестирање: да ли су њихова очекивања
испуњена).
• Разговарајте о искуствима и навикама у школи (пост-тестирање шта се променило).
• Дискутујте о њиховим очекивањима програма (пост-тестирање: питајте да ли су
очекивања достигнута).
• Питајте да ли читају код куће, да ли имају било какву литературу код куће, какву врсту
литературе воле.
• Дајте им кратак текст, нпр. исписану разгледницу, и замолите их да га гласно прочитају.
• Разговарајте о ономе што је написано на разгледници (нека вам га препричају; поставите
питања како би могли да донесу закључке).
Замолите их да креирају кратак одговор на разгледницу и, такође, постављајте питања.

Садржај
Пошто је сваки језик специфичан, састоји се од различитог броја слова, самогласника и
сугласника, садржај наставних јединица није подељен према њима. Ово је само приказ и
препорука за тренера како да подели садржај према исходима учења.
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1.Ниво-Садржај
Бр.

Лекција

Садржај наставне јединице за 1. ниво

1.

1-24

Научите свако слово азбуке (идентификујте; исправите изговор;
напишите свако слово азбуке, комбинујући једноставне и кратке речи у
зависности од специфичности конкретног језика - изговарање и
писање).

2.

25-26

Раздвојите сугласнике и самогласнике.

3.

27-32

Користите слова да би формилари речи, повезујући слова за мало
компликованије али ипак познате речи.

4.

33-34

Наглас вежбајте правилан изговор речи .

5.

35-36

Напишите име и презиме (писаним и штампаним словима).

УКУПНО
лекција
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2.Ниво-Саржај
Бр.

Лекција

Садржај наставних јединица за 2. ниво

1.

1-10

Учење писања познатих и често коришћених реченица потребних у
свакодневним активностима.

2.

11-20

Учење писања текстова који се користе у свакодневним
активностима, комбиновање реченица у кратком тексту.

3.

21-25

Учење правилног изговарања и читања речи и једноставних
реченица.

4.

26-31

Учење разумевања једноставног текста (препричавање, одговор на
питања заснована на тексту)

5.

32-36

Учење доношења закључака, идентификовање теме, формулисање
питања

УКУПНО
лекција
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Преносивост
Очекује се да приликом припрема наставних јединица и процеса тренер има довољно
информација о потребама чланова породице, могућностима и средствима које су му на
располагању, као и о језичким специфичностима. Сензитивност и креативност тренера игра
важну улогу у прилагођавању јединица, мотивацији и учинку учесника.
Ипак, ми желимо да вам скренемо пажњу на следеће тачке, које треба узети у обзир приликом
преноса садржаја и метода овог поглавља у друге земље:
• Број слова: Свака абецеда (азбука) има различит број слова, па је стога време
предвиђено за учење свих слова можда предуго, или недовољно, у другој земљи.
Такође, на сваком језику има смисла учити слова по другачијем редоследу од оног који
смо ми овде предложили.
• Посебне комбинације слова: Такође, сваки језик има разлике у вези са комбинацијом
слова. Док је у Немачкој комбинација „сцх" веома честа, не постоји на другим језицима.
Према томе, приликом имплементације ових материјала на други језик садржај мора
бити прилагођен.
• Изговор: Док је на неким језицима изговор изузетно лак и следи једноставна правила,
други језици могу бити изазов. Дакле, када користите овај садржај на језику који има
пуно правила за изговарање и потешкоће са истим, будите свесни да планирате више
времена за ове теме.
• Формирање речи: Такође, начин на који се речи формирају од слова зависи од језика
који подучавате - за неке језике може имати смисла користити сва слова, а затим
започети формирање речи, док се на другим језицима, често, прво уче нека слова и са
њима почну писати речи, и тако даље.
• Материјал: тренер мора користити материјале за вежбање из те специфичне земље,
новине и етикете за храну из тог региона, рекламне летке из тог краја, рекламе и
информације из тог града, и тако даље. Ово, такође, треба узети у обзир приликом рада
са материјалима који садрже време, мерења, и тако даље.

Критичне тачке
Следеће тачке треба узети у обзир приликом имплементације ове наставне јединице:
• Величина групе и састав групе: Нарочито је тема неписмености често повезана с пуно
срамоте и стрепње. Због тога је важно бити опрезан са саставом групе - узимајући у обзир
факторе као што су узраст, породични састав, верска веровања и место живљења. За неке
људе можда би било савршено да буду у групи где сви знају једни друге, док ће некима
можда бити потребно више анонимности према члановима групе које не познају.
• Специфичан језик: Пошто је ова наставна јединица осмишљена да би се држала на
матерњем језику учесника, потребно је проверити матерњи језик у првом интервјуу посебно када живите у двојезичном подручју. У случају да чланови породице имају више
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•

•

•

•

•

од једног матерњег језика, требало би да изаберу онај са којим се осећају пријатније и
сигурније.
Страни језик: Такође, има смисла да Роми науче језик земље у којој живе, или у којој
проводе доста времена у иностранству. Међутим, основна писменост треба да се одвија
на сопственом, матерњем језику. Надаље, осим овог садржаја могу се разматрати и
наставне јединице страних језика, ако се чини да су потребне. Кад се већ осећају сигурни
на страном језику, наравно и овај језик се може користити за писменост, ако група то
жели.
Школска искуства: Читање и писање често су повезани са школом и, за већину Рома, са
негативним школским искуством. У овом контексту веома је важно да избегнемо
понављање школских искустава тако да избегавамо дечји материјал, стварамо другачију
атмосферу за учење, и све остале основе андрагогије су виталне. Пракса, такође, показује
да многи Роми немају искуства у школовању, па је важно узети у обзир њихове разлоге
за неучествовање у формалном програму, и њихова очекивања од овог неформалног
програма.
Држање оловке: Неким учесницима (нарочито онима који уопште пре нису писали),
можда је на почетку тешко да држе оловку - а камоли да пишу. Да им се помогнете, било
би логично имати мале вежбе на почетку сваке лекције, да би припремили руке и прсте
пре писања, или им покажите вежбе које могу да раде код куће.
Рукопис: дискусије се развијају о значају рукописа наспрам писања на рачунару. Рукопис
је део ове наставне јединице, јер у свакодневном животу постоје неке ствари које се не
могу урадити на рачунару. Ипак, неке ситуације и документи (захтеви, пријаве итд)
захтевају руком писани потпис. Међутим, можда за неколико година, рукопис више неће
бити потребан, и постојаће само рачунарски писани језик.
Практична употреба: наставне јединице у овом делу треба директно повезати са
свакодневним животом учесника. Због тога је важно користити материјал из свог живота,
на пример песме, новине, или информације које чланови породице знају и користе.
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2. Наставна јединица – Maтематичке комптенције
Увод
Нумеричка писменост значи користити математику у свакодневном животу. Из дана у дан, свака
особа се сусреће са проблемима који захтевају математичке компетенције, како би ови могли
бити решени, на пример: куповина у продавници, подизање новца са аутомата, или плаћање
рачуна.
Чланови породице могу се сусрести са више дневних проблема који захтевају математичке
компетенције, нпр: вођење домаћинства, кување, помоћ деци у домаћим задацима,
испуњавање разних задатака на послу итд.
Слабе математичке компетенције могу имати значајан утицај на квалитет живота, здравље и
будући развој читаве породице.
Главни циљ приручника је да покаже смернице тренерима за развој нумеричке писмености
одраслих Рома и чланова породице, кроз специјалну методологију названу породично
образовање.
Породично учење је јединствени тип учења, где више генерација једне породице уче заједно. У
овој структури помоћник и чланови шире породице могу бити укључени у процес. Овај тип
образовања може бити кориштен у различитим ситуацијама за учење. Може бити кориштен у
неформалном учењу, као породични дани у заједничким центрима, или може бити кориштен у
формалнијем учењу, као што је случај курсева породичног учења.37
Нумеричка писменост може бити учена током курса продичног учења. Бити нумерички писмен
је важно за сваког члана породице (за децу, родитеље, бабе и деде и помоћнике), може бити
учен за целу породицу (укључујући више генерација у исто време).
Добробити од овог начина учења су да чланови породице могу учити један од другог и један са
другим. Кроз овај тип курсева, тренер може развијати разне вештине, али исто тако може
развијати однос родитељ-дете, или хранитељ-дете.38
За Роме, породица је нешто највредније. Често више генерација живи заједно у истој кући. Они,
осим тога што деле кућу, деле и разне одговорности у васапитању детета. Структура и поставке
породичног образовања, могу бити погодније за ромске породице него традиционални школски
систем образовања одраслих. На овај начин, они могу бити заједно са члановима своје породице
док уче и развијају своје математичке вештине. Исто тако је могуће да курс буде организован у
породичној кући, у окружењи где се породица осећа сигурно и пријатно.
Нумеричка писменост се може развити кроз практичне вежбе које су повезане са ситуацијама из
свакодневице. Неке теме се могу научити и увежбати кроз друштвене игре,као што су припрему
оброка и прављење породичног буџета.
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http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/using-skillswise-as-a-tutor/tutors-article-family-learning
http://www3.northamptonshire.gov.uk/councilservices/children-families-education/adult-learning/communitylearning/Pages/family-learning.aspx
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Пошто породично учење није обичан тип курса, може захтевати више пажње са стране тренера,
који треба да се припрема пре почетка овог типа учења. Тренер ће имати велику улогу у процесу
продичног учења. То је велика обавеза да охрабрује, мотивише и укључује чланове породице да
узму активно учешће у курсу.
Развијање и одржавање снажног односа који се темељи на поверењу са члановима породице,
може утицати веома позитивно на резултате учења овог курса, што ће помоћи члановима да
постигну више успеха у свом свакодневном животу.
Циљеви и резултати овог приручника су подељени на два нивоа. Ниво један је за почетнике, а
ниво два је за напредне ученике.

Циљеви и исходи учења:
Циљ овог приручника је дати смернице за тренере, који су укључени у образовање одраслих
намењено породицама и одраслим Ромима.
Главни циљеви учења овог приручника су развијање нумеричких вештина чланова породице.
Поседовање и одржавање прихватљивог нивоа нумеричког знања може побољшати квалитет
живота и будући просперитет породице. Пошто је у свакодневном животу потребно
рачунарство, скоро је немогуће пронаћи стабилно радно место без основних математичких
компетенција. Са технологијом која се брзо развија, нумерички образован постаје кључна
вештина при запошљавању.
Нумеричке способности нису потребне само на радном месту. Сваки појединац треба основне
нумеричке вештине у свакодневном животу како би бројао објекте, направио једноставне
додатке, гледао на сат, разликовао обрасце и облике, припремио оброк, играо игре на плочи
итд.
Циљеви и исходи учења овог приручника за породице су подељени на два нивоа. Пре уласка на
курс, сваког одраслог члана породице треба проценити како би се утврдио његов степен
рачунања. У зависности од њихових резултата, члановима породицеће бити саветовано да
започну први ниво (намењен за почетнике,) или други ниво (намењен напредним ученицима
курса).
Деца која ће бити укључена у обуку, неће се оцењивати. У њиховим случајевима тренер ће
пратити друштвене исходе унутар породице, као што је објашњено у додатном поглављу.
Први ниво - циљна група: почетни ученици
Циљеви овог нивоа су да помогну одраслим Ромима да развију основне математичке вештине:
развију свој смисао за бројеве, науче читање, писање и редослед природних бројева од нуле до
хиљаду, извршавање једноставних и комбинованих математичких операција (додавање и
одузимање) са природним бројевима од нуле до хиљаду, врше мерења помоћу различитих
јединица.
Математика се може научити практичним примерима и вежбама које су важне и познате за
породицу. Укључујући практичне вежбе у наставни план и програм, чланови породице не само
да развијају свој смисао за бројеве и уче како да изврше математичке операције, већ ће и
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вежбати ове вештине у свакодневним животним ситуацијама. Учешћем на курсу могу да науче
како да: напишу списак за куповину, прочитају цене, прочитају рецепт, тумаче своје рачуне,
планирају путовање, мере објекте итд.
Општи исходи учења првог нивоа:
чланови породице ће моћи да:
• Читају, пишу, поређају и упоређивају природне бројеве од нуле до 999
• Разумеју значење две основне математичке операције (додавање и одузимање) и науче
како их користити са једно, дво или троцифреним бројевима између 0 и 999
• Праве једноставне математичке операције (додавање и одузимање)
• Праве мерења - науче да измере дужину, тежину, запремину и температуру
• Користе календар; прочитају аналогни и дигитални сат.
Други ниво - циљна група: напредни ученици
Циљеви овог другог нивоа су развијање даљих и сложенијих математичких вештина:
извршавање појединачних и ефективно комбиновање математичких операција (где су
додавање, одузимање, множење и дељење истовремено присутни), развијање њиховог смисла
за бројеве, тако што рачунају позитивне и негативне целе бројеви и децимале, извршавају
мерење и мењање мерних јединица.
Вежбање кроз практичне примере и вежбе члановима породицеће омогућиће решавање више
свакодневних ситуација као што су: планирање породичног буџета, планирање путовања,
тумачење података, израда пословног плана, мерење помоћу различитих мерних алата итд.
Општи исходи учења на другом нивоу:
Чланови породице ће моћи да:
• Читају, пишу, ређају и упоређивају позитивне и негативне бројеве.
• Разумеју значење децимала и науче их читати и писати.
• Праве основне математичке операције (додавање, одузимање) са бројевима било које
величине.
• Множе и деле са позитивним целим бројевима.
• Направе мерења и конверзије између јединица.
• Користе калкулатор или мобилне телефоне за математичке операције као што су:
додавање, одузимање, множење и дељење.
• Користе основне математичке операције у свакодневним животним ситуацијама.

Препорученe околности
Ово поглаље описује предложене поставке за процес учења, као што су трајање и учесталост
за оба нивоа, локацију за одржавање наставних процеса и број укључених чланова породице.
Уколико се саветоване поставке не могу обезбедити, препуштено је тренеровој
креативности и знању да прилагоди окружење и услове за учење са расположивим ресурсима,
као и потребе и могућности чланова породице.
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Трајање и учесталост
Трајање и учесталост треба да буду прилагођени члановима породице (часови по курсу и
обавезе, у зависности да ли живе у руралним пределима и баве се пољпоривредом, мобилност–
период када се селе због посла, празници итд).
За оптималан резултат препоручује се организовање наставног процеса 3 пута недељно, једна
би била комбинована јединица од 90 минута, са паузом после 45 минута. Током паузе,
послужила би се освежења, на пример кафа, чај, сокови и колачи.
Трајање једног нивоа је 3 месеца, све укупно 6 месеци. Минимални број часова по нивоу је 36
часова.
Све информације о трајању програма и учесталости сусрета треба да се дају члановима
породице на почетку реализације програма, то јест на првом сусрету ( планирајте време
потребно да дате те информације).
Локација
Најбоље би било предавање у њиховим домовима. Ако је тако, наставно особље треба да се
потруди да упозна обичаје чланова породице, како би могли бити пуни поштовања према
њиховим дневним рутинама и навикама док их посећују у њиховим домовима. Предавања
организујте у време које чланови породице преферирају за неформални тренинг.Узмите у обзир
радно време, обавезе, време које деца проводе у школи, време за исхрану и молитву.
Обезбедите време да упознате све чланове породице, и допустите да и они упознају вас. Имајте
на уму одговарајућа правила облачења. Без обзира на локацију, имајте на уму да укључите друге
особе (ромског медијатора, социјалног радника итд), који ће вам помоћи у превенцији могућих
ометања, и који ће помоћи породици у процесу учења. Уколико је потребно, планирајте додатне
активности за одрасле и за децу (испод школског узраста), раздвојите их и дајте им различите
активности. Имајте на уму, ништа се не подразумева, када планирате заједно. Водите рачуна о
окружењу за учење (грејању, светлу, довољно простора, дидактичком материјалу, паузи за кафу
итд).Понекад нећете моћи да утичете на окружење, или вам неће допустит да промените
распоред у кући. Немојте инсистирати, већ им пробајте објаснити зашто им је то важно, и затим
урадите све оно што се може урадити. Важно је да направите позитивну атмосферу (пијте кафу
са њима,размењујте информације са предходних наставних јединица или ситуација у породици
и њихових потреба, итд). Обезбедите довољно материјала за наставне јединице и за породичне
задатке. Уколико је могуће, организујте угао за учење, или сет алата за учење у кућним условима.
Уколи није могуће да организујете предавања у њиховом дому, причајте са члановима
породице, питајте за њихове могућности и водите рачуна да додатно и ви предложите
одговарајућу просторију близу њихове куће, у локланом друштвеном центру, или у месној
заједници.
Будите на располагању за сва додатна питања или сумње које чланови породице могу имати.
Број судионика
У зависности од заинтересованих чланова породице за курс, најмање 2. особе из породице (1.
одрасла особа и 1. дете), једна породица у исто време.
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Важно је имати на уму да се у овом контексту дефиниција породице схвата у ширем смислу и
подразумева више од једне генерације у породици.

Процена
Процена је важна, како за учеснике, тако и за тренере, како би се разумео ниво курса и
постигнуто побољшање током његовог трајања.39
Процена треба узети у обзир следеће тачке:
• Који су главни циљеви и подциљеви?
• Који је садржај тешко научити?
• Који су садржаји лакши за разумевање и памћење, и зашто?
У наставку се говори о неким принципима који се тичу математичке процене, а које треба узети
у обзир:
• Процена треба да одражава најважније математичке садржаје, као и неколико вештина
потребних за рад математике, као што су расуђивање, решавање проблема, комуникација и
повезивање идеја.
• Процена треба да подржава добру праксу давања инструкција. Она може мотивисати људе
да уче, ако је замишљена као начин да им стимулише расуђивање и решавање проблема. То би
могао бити ефикасан начин подршке воље за учење, уместо да ризикује људско
самопоштовање.
Пре- и пост-тестирање
Пре- и пост-тестирање има за циљ да испита напредак групе. Овом методом тренер може
одредити знање учесника од почетка до краја курса. На крају курса инструктор може одредити
ниво напретка сваког учесника, тако што упоређује резултате пре и пост-теста.
Користећи претходни тест, тренер може одредити „почетну тачку", позадинско знање сваког
учесника. Помоћу пред-теста, тренер може одлучити који ниво курса би био оптималан за сваког
кандидата (први ниво „почетник", или други ниво „напредни ученик").
Пред-тест, такође, помаже тренеру да одлучи које теме су за учеснике потребне,а које нису
потребне.

Да бисмо утврдили најбољу методу испитивања, интервјуисали смо одрасле Роме о овој теми. У
процесу дизајнирања инструмента који ће се користити за одређивање нивоа математичких
компетенција одраслих, узели смо у обзир одговоре испитаника. Према њиховом мишљењу,
испитивање може бити и усмено и писмено. Препоручили би тренеру да пред и пост-тестирање
ураде појединачно са сваким учесником, јер на тај начин могу добити реалније резултате.
С обзиром да процена може бити застрашујућа или фрустрирајућа за многе учеснике,
препоручујемо да тренер започне процес тестирања неформалним разговором, који ће помоћи
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учеснику да се опусти у овој ситуацији. Након овог „ пробијања леда“, тренер може започети са
тестирањем.
Тест садржи питања и вежбе које имају за циљ да утврде претходно знање сваког учесника. На
нека од питања, чланови породице морају дати усмени одговор који ће тренер забележити, а на
нека од питања одговори ће бити у писаном облику.
1.Ниво
Пре-тест - ниво 1 - математичке компетенције
Име учесника:

Датум:
Питање

Одговор

Да ли сте похађали школу?
Који је последњи разред који сте похађали?
Који је ваш циљ који желите постићи
похађањем овог курса?
Могу ли да вас замолим да бројате почевши
од 1? (Напомена инструктору: Запишите
последњи број до ког особа може исправно
бројати)
Ако особа може исправно да броји,
замолите је да почне да броји од следећих
бројева:
• од 54
• од 87
• од 126
• од 589
• од 1175
Израчунајте решења следећих вежби:
3+2=

12+3=

26+32=

8-2=

16-3=

86-2=

2. Ниво
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Пре-тест - ниво 2 - математичке компетенције
Име учесника

Датум:
Питања

Одговори

Да ли сте похађали школу?
Који је последњи разред који сте похађали?
Који је ваш циљ који желите постићи
похађањем овог курса?
Шта желите да научите о математици?
Можете ли ми рећи решење задатка: 5-7?
Да ли знате колико је 2.5 литара млека?
Можете ли бројати уназад од 753?
Можете ли рећи колико сте високи у
центиметрима?
Да ли можете да завршите следеће вежбе? (помоћу диготрона)
5x10=

14x17=

8/2=

177/5=

Пост-тестирање:
Након завршетка курса, постоје две врсте евалуације: Практичан део, који треба да буде исти као
и пред-тест, како би се утврдио напредак, и усмена евалуација, која би требало поново да се
изврши са сваким посебно, а која садржи следећа питања:
За 1. ниво:
• Који делови курса су били нарочито корисни за вас? Зашто?
• За које делове мислите да вам нећете користити? Зашто?
• Да ли се сада осећате пријатније у продавници?
• Да ли сада користите календар? Да ли сте га користили пре курса?
• Да ли вам је курс помогао да прочитате време?
• Да ли сада користите метре / литре у вашем свакодневном животу?
• Да ли бисте препоручили овај курс свом најбољем пријатељу? Зашто да/ Зашто не?
За 2. ниво:
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•
•
•
•
•
•
•

Који делови курса су били нарочито корисни за вас? Зашто?
За које делове мислите да вам неће користити? Зашто?
Да ли се сада осећате пријатније при куповини или продаји нечега?
Да ли су вам лекције помогле да боље разумете свој банковни рачун?
Можете ли да помогнете својој деци у изради домаћих задацима?
Да ли сада користите мерење и одговарајуће јединице у вашем свакодневном животу?
Да ли бисте препоручили овај курс свом најбољем пријатељу? Зашто да/ Зашто не?

Садржај
Шта је нумеричко? Бити „нумерисан" значи бити у стању да користиш математику у
свакодневном животу. Коришћење бројева и прављење различитих математичких операција је
суштинско у свакодневном животу. Основне математичке вештине су потребне углавном за све
што радимо. Потребне су: за кућне послове, на нашим радним местима, док возимо аутомобил,
помажемо деци у изради домаћих задатака. Недостатак ових надлежности може имати озбиљан
утицај на животе угрожених породица.
Циљ овог приручника је развити вештине ромских породица кроз посебну методологију названу
породично образовање. Помажући у постизању прихватљивог нивоа нумеричког стања, можемо
побољшати квалитет живота и будуће изгледе породице.
Учење математике кроз породичну едукацију
Породица за Роме је једна од најважнијих вредности. Структура и поставке породичног
образовања, могу бити боље прихваћене за ромске породице од традиционалног школског
система за одрасле. На овај начин могу бити са члановима своје породице док уче и развијају
своје математичке вештине. Такође је могуће организовати јединице у породичном дому, у
окружењу у којем чланови породице могу бити сигурни и домаћи.
Теоретски делови наставе математике и развијање математичких вештина, могу се увести
практичним вежбама и конкретним примерима, који су примењиви у свакодневном животу
породице. На тај начин ће процес учења бити лакши и пријатнији за чланове породице која учи.40
Препоручује се стварање материјала који су повезани са интересима и циљевима чланова
породице. Обука треба да се заснива на различитим областима у којима чланови породице
показују интересовање. Личне финансије су само једна од тема која је погодна и занимљива за
већину појединаца, и такође је оптимална тема за вршење различитих математичких операција.
Нумеризам се такође може сматрати увођењем практичних вежби везаних за: кување,
домаћинство, попуњавање различитих докумената, путовања, или било које друге теме које
могу бити интересантне за чланове породице.
У овом поглављу ћемо описати структуру тренинга, циљеве учења и резултате учења на
различитим нивоима.
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Према резултатима одраслих чланова породице на пред-тесту, можемо започети наставу,
користећи материјале за учење из првог или из другог нивоа.Циљна група на првом нивоу су
ученици почетници, а циљна група за други ниво су напредни ученици. Сваки ниво се састоји од
36 јединица, а трају максимално 45 минута. Сматрамо да је неопходно планирати кратке
јединице са различитим активностима и методама тако да члановима породице могу задржати
пажњу и интерес. Степен тешкоће одабраних активности и вежби за различите теме, треба да
буде заснован на компетенцијама чланова породице.
Разделили смо 36 јединица у 9 група, по 4 одвојене јединице. Тренер може одлучити колико
времена је потребно за савладавање теме и за учење чланова породице, у зависности од нивоа
компетенција и вештина групе.

Први ниво - циљна група: почетни ученици
Општи циљеви учења на првом нивоу:
• Научити: читати, писати, ређати и упоређивати природне бројеве од нула до 999.
• Разумети значење две основне аритметичке операције (додавање и одузимање), и
сазнати како се оне могу користити у задацима са позитивним једноцифреним и
двоцифрени бројевима, са резултатима између 0 и 999.
• Научити једноставне аритметичке операције (додавање и одузимање), на дигитрону.
• Научити да се наведу локације и просторни односи различитих објеката.
• Направити мерења - научити да се измери дужина, тежина, запремина и температура.
• Научити да се користити календар; прочита аналогни и дигитални сат.
Бр.
Лекција Садржај
1.
1-4
- Развијање осећаја за бројеве
- Природни бројеви од 0 до 10
- Ређање природних бројева од 1 до 10
- Сабирање и одузимање
- Симболи: +, -, =
2.
5-8
- Природни бројеви од 0 до 20
- Сабирање и одузимање са природним бројевима од 0 до 20
3.
9-12
- Природни бројеви од 0 до 50
- Сабирање и одузимање са природним бројевима од 0 до 50
4.
13-16
- Сабирање и одузимање у свакодневним ситуацијама са бројевима
између 0 и 50
- Коришћење календара
- Aналогни и дигитални сат
5.
17-20
- Природни бројеви до 99
- Једноставно сабирање и одузимање са бројевима између 0 и 99
6.
21-24
- Сабирање и одузимање са природним бројевима између 1 и 99
- Састављање математичких операција (користећи сабирање и одузимање
у практичним вежбама)
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7.

25-28

8.
9.

39-32
33-36

-

Природни бројеви од 0 до 999
Сабирање и одузимање са троцифреним бројевима
Mерење: дужине, тежине, запремине и температуре
- Комбиноване математичке операције са троцифреним бројевима у
практичним ситуацијама

Други ниво - циљна група: напредни ученици
Општи циљеви учења другог нивоа:
● Научити читати, писати, поређати и упоредити бројеве и скупове целих бројева
● Разломке, например: ½ ,⅓, ¼
● Разумети значење децималних бројева и научити како их треба писати и читати
● Научити основне математичке операције (сабирање и одузимање) са целим бројевима
● Научити множити и делити са позитивним целим бројевима
● Научити како се врше мерења и конверзију између мерних јединица
● Научити користити основне математичке операције у свакодневном животу
Бр.
1.

Лекција
1-4

2.
3.

5-8
9-12

4.

13-16

5.

17-20

6.

21-24

7.
8.

25-28
39-32

9.

33-36

Садржај
- Утврђивање бројева, до троцифрених природних бројева (од нуле до
999)
- Бројање унапред и уназад
- Позитивни и негативни бројеви
- Разломци
- Децимални бројеви
- Сабирање и одузимање са целим бројевима и једноставним децималним
бројевима
- Таблица можења са једноцифреним бројевима
- Множење са вишецифреним бројевима уз помоћ калкулатора
- Дељење са максимално двоцифреним бројевима
- Дељење са вишецифреним бројевима, користећи калкулатрор
- Комбиноване математичке операције- практичне вежбе
- Mерење користећи: скалу, метар, инструмент за мерење запремине и
термометар
- Претварање из једне у другу мерну јединицу
- Утврђивање

Преносивост
У писању овог приручника покушали смо да направимо што је могуће универзалније примере,
па ће их бити лако користити у различитим земљама.
Међутим, постоје неке тачке које треба прилагодити, у зависности од земље:
• Валута: Постоје различите валуте у различитим европским земљама, које користе
различите суме новца. Док је, на пример, у Аустрији новчаница од 100 евра доста новца,
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требаће вам око 11.000 српских динара да бисте имали ту количину новца у џепу. Према
томе, неки од примера који су засновани на раду са валутама (листа за куповину, буџет и
тако даље), требају се променити пре него што се имплементирају у земљама са
различитом валутом.
• Различите мере: Као и различите валуте, неке европске државе користе различите врсте
мерних јединица. На пример, у Великој Британији ћете се срести са фунтама уместо
килограма, миљама уместо километара, и тако даље. Такође, постоје различита мерења
за пољопривреднике у неким подручјима где се ради са хектарима, и тако даље. Због
тога би и у овом делу могла бити потребна прилагођавања.
• Калкулатор: Одлучили смо да користимо калкулаторе за сложеније садржаје, јер су они
лакши за приступ, а могу се носити са собом, и није за њих потребна посебна соба, или
нешто слично. У случају да су рачунари доступни на локацији за учење, такође би имало
смисла користити рачунар (било таблице, или калкулатор на рачунару), за рачунање. Ако
чланови породице имају „паметне“ телефоне, наравно, опција је и коришћење
калкулатора на „паметном“ телефону (он је већ инсталиран на већини телефона).
● Временске зоне: Пошто је ишчитавање времена, такође, део ове наставне јединице,
можда би имало смисла за Роме који много путују и крећу се између различитих
временских зона, да се оне такође додају у садржај. Такође, летње и зимско рачунање
времена нису једнаки у свакој земљи, те будите свесни тога приликом планирања
садржаја.

Критичне тачке
Као било који од тренинга, овај курс за развијање математичких компетенција за одрасле Роме
може скривати више изазова, а њих тренер мора бити свестан од почетка. У овом поглављу
желимо да наведемо неке од ових могућих проблема, на основу наших искустава стечених током
рада са одраслим Ромима. Желели бисмо да дамо смернице инструкторима за ношење са овим
препрекама.
● Различити нивои компетенција учесника: Чланови породице могу имати различите
нивое компетенција. За утврђивање њиховог нивоа знања из области математике,
препоручујемо да користите наш пре-тест са сваким учесником. Резултат теста помаже
тренеру да одлучи који ниво курса би био оптималан за учесника (први ниво за „ученике
почетнике", или други ниво за „напредне ученике"). У случају да постоје разлике између
учесника који припадају истој групи, препоручујемо тренеру да размисли о припреми
различитих задатака/ вежби, према потребама и компетенцијама учесника. Искуство
показује да чланови породице са нижим нивоом компетенција, могу лакше да сустигну
остатак групе, ако су очекивања од њих у равнотежи са њиховим знањем и оним у чему
су компетентни.
● Тешкоће у комуникацији: Тренер се може суочити са комуникацијским потешкоћама,
због тога што чланови породице могу доћи из иностранства те говоре страни језик, или
можда говоре само ромски језик и имају минимално знање других језика. У овом случају,
тренер може укључити медијаторе који могу помоћи у преводу током лекција, или
затражити од других учесника да преведу неке важне речи или фразе. Такође би
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●

препоручили више практичних вежби, за ове учеснике који не говоре толико добро. Иако
је ово курс за обуку намењен развијању математичких компетенција, тренер може
помоћи ученицима у учењу језика,( учење нових речи и вежбање истих, може се обавити
и путем математичких вежби).
Неписмени чланови породице: Тренер треба да узме у обзир да неки учесници могу
бити неписмени. Важно је избећи такве задатке и вежбе, за које су потребне вештине
читања или писања (осим писања бројева). У случају да има чланова породице у групи
који не знају да читају и да пишу, тренер може користити у вежбама слике везане за
писане речи. Препоручујемо коришћење термина и слика који су присутни у
свакодневном животу одрасле особе, а избегавајте термине и илустрације који су обично
намењени деци.
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3. Наставна јединица – Дигиталне компетенције
Увод
„Дигитална компетенција је најновији концепт који описује вештине везане за технологију".41
DigComp 2.0 42идентификује кључне компоненте дигиталне компетенције, у пет области и три
нивоа вештина
1) Информациона и писменост података: прегледање, претраживање као и филтрирање
података, информација и дигиталног садржаја; оцењивање података, информација и дигиталног
садржаја; управљање подацима, информацијама и дигиталним садржајем. Основни корисник
ће моћи: тражити информације на мрежи користећи претраживач; сачувати или похранити
датотеке или садржаје (нпр. текст, слике, музички видео записи, веб странице) и преузети их
након што их је сачувао.
2) Комуникација и сарадња: Интеракција путем дигиталних технологија; дељење путем
дигиталних технологија; ангажовање у држављанству путем дигиталних технологија; сарадња
кроз дигиталне технологије; управљање дигиталним идентитетом. Основни корисник моћи ће:
комуницирати с другим, путем мобилног телефона, гласом преко ИП (Skype), е-поштом или
ћаскањем; дељење датотека и садржаја помоћу једноставних алата користећи дигиталне
технологије за интеракцију са услужним сервисима.
3) Креирање дигиталног садржаја: Развијање дигиталног садржаја; интеграција и поновно
елаборирање дигиталног садржаја; ауторско право и лиценце; програмирање. Основни
корисник моћи ће: производити дигиталне садржаје као што су текст, слике, аудио у најмање
једном формату помоћу дигиталних алата; правити основно уређивање садржаја који су
произвели други.
4) Сигурност: Заштитни уређаји; заштита личних података и приватности; заштита здравља и
благостања. Основни корисник моћи ће: предузети основне кораке за заштиту дигиталног
уређаја: знати који су онлајн подаци поуздани; знати које личне информације је мудро да се
деле.
5) Решавање проблема: Решавање техничких проблема; идентификовање потреба и
технолошких одговора; креативно коришћење дигиталних технологија; идентификовање
недостатака дигиталних компетенција.43Основни корисник ће моћи: пронаћи подршку и помоћи
када дође до проблема; знаће како решити једноставан проблем као што је затварање програма,
поновно покренути рачунар, проверити интернет везе.
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Ibidem.
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Дигитална компетенција је кључна вештина у данашњем животу за образовање, запошљавање
и социјално укључивање људи. Њима је потребна дигитална компетенција да би могли пронаћи
информације, попунити онлајн формуларе, ступити у контакт са другим људима, комуницирати.
Без дигиталне компетенције, нико не може бити стварно независтан у друштвеној заједници, у
којој је већина података и информација дигитализована. Дигитална компетенција је основа за
активно учешће људи у нашем друштву, да би имали корист од дигиталних могућности.
Роми имају тенденцију да користе дигиталне уређаје, како би били у контакту са својом
заједницом, посебно када живе у иностранству. Дигитални уређаји се, такође, могу сматрати
алатом како би се побољшала писменост, јер захтевају основну вештину писмености.
Развијање дигиталне компетенције у породици даје шансу родитељима да буду више укључени
у активности своје деце:
● Родитељска контрола: Укључује све функције које омогућавају родитељима да својој
деци ограниче приступ садржајима, а то може да помогне родитељима да одрже
безбедност и продуктивност своје деце. Ове функције доступне су и за „паметне“
телефоне и таблете, као и за „ПЦ“. Неки „паметни“ телефони и таблети долазе са
основном родитељском контролом, али постоје и апликације које се требају преузети и
инсталирати. У оперативне системе су уграђене родитељске контроле, али је важно
користити најсавременију верзију; у случају „ПЦ-а“, сваки корисник се мора пријавити са
својим/његовим профилом. Ограничења се могу поставити за коришћење већине
интернет претраживача.
● Календар и организатор: Било би корисно имати заједнички календар, како би се
осигурало да су сви у породици обавештени о заједничким активностима (нпр. термин
са стоматологом, састанак са наставницима, и тако даље).
● Апликације могу бити коришћене како бисте дошли и остали у контакту са другим
родитељима и стално се обавештавали о свакој врсти догађаја (користећи на пример
„Whatsapp chat“).
● Апликације и интернет облаци могу се користити за размену података и садржаја, као
што су слике са празника или рођендана.
Уопштено, употреба дигиталних уређаја, посебно друштвених мрежа, утиче на заједницу, дајући
родитељима већи осећај присуства и контроле у животу њихе деце, у поређењу са претходним
генерацијама. Деца се потенцијално увек могу достићи, и то даје родитељима осећај сигурности.
У овом концепту дигитална компетенција је подељена на два нивоа.
Први ниво дигиталне компетенције у нашем програму фокусира се на употребу „смарт“(паметних) телефона. Они су лакши и интуитивнији за руковање него рачунари, и чешће су
доступни у свакодневном животу. Због тога, знање како да користите паметни телефон,
обезбеђује већу применљивост и корисност у свакодневном животу. Поред тога, забавни фактор
учења о томе како да користите ,“паметни“ телефон, већи је него код рачунара, и постоји пуно
могућности да се он користи без знања читања и писања. Ниво 1 је стога делимично погодан за
чланове породице који нису у могућности да читају и пишу.
Други ниво је за породице од којих већина чланова уме да чита и пише, и фокусира се на
коришћење рачунара или лаптопа. Претпоставља се да је употреба рачунара комплекснија и
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мање интуитивна. Чланови породице већ имају основно знање о интернету и техничким
уређајима, као што су „паметни“ телефони. Овај ниво даје, на пример основне информације о
креирању, чувању, и слању докумената и коришћењу е-поште, што су напредне дигиталне
компетенције у поређењу са коришћењем камере „паметног“ телефона.

Циљеви и исходи учења
Резултати учења44 не указују на врсте активности или методологије које ће се користити током
наставног процеса, већ указују на очекивања - шта ће чланови породице бити у стању да постигну
током процеса учења и наставе. Исходи учења треба да буду „СМАРТ“:
● Специфичан: Исход треба да буде што специфичнији, формулисан јасним и
конкретним речима.
● Мерљив: Мерење исхода учења омогућава објективност током процене; и важно је
утврдити критеријуме и начине како мерити да ли је постигнут жељени исход.
● Достижан/договорен:Иако тренер унапред дефинише исходе учења, важно је да
чланови породице буду добро упознати са исходима програма (на првом
заједничком сусрету), и исходима учења сваке јединице (на почетку сваке
јединице).
● Реалан: Такође је потребно осигурати да исходи учења буду постигнути у
временском периоду за који су написани (у трајању наставног процеса и процеса
учења).
● Временски дефинисан: Исходи учења морају бити ограничени временом, и треба да
представљају временски оквир у којем ће се учење реализовати.
Исходи учења су основа за одабир стратегија наставе, учења и проверу наученог/ усвојеног/
развијеног. Један од најкориснијих теоријских оквира за планирање, припрему и евалуацију
образовног процеса, јесте Блумова таксономија образовних циљева. Блумова таксономија
објашњава три основне области људске личности и активности које се преклапају: когнитивни,
емоционални и психомотори (знање, ставови и вештине). Блумова таксономија нам омогућава
да на видљив и мерљив начин прикажемо квалитативно различите врсте знања, вештина и
ставова учесника, и користимо активне глаголе у процесу формулисања исхода учења за сва три
подручја.
Исходи учења 1. нивоа:
Након завршеног 1. Нивоа, чланови породице ће моћи:
• Да користе своје „паметне“ телефоне на сигуран начин,
• Да траже информације на мрежи,
• Да разликују различите начине повезивања на интернет,
44
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• Да нађу посао на мрежи,
• Да реагују када пронађу несигуран садржај на мрежи,
• Да користе јавне онлајн понуде као што су владине апликације,
• Да комуницирају онлајн.
Исходи учења 2. нивоа:
Након завршеног 2. Нивоа, чланови породице ће моћи:
• Да користе рачунар на безбедан начин,
• Да идентификују различите врсте докумената,
• Да организују документе на уређају за складиштење података,
• Да напишу CV,
•
Да комуницирају онлајн,
• Да користе онлајн преводилачке алате,
•
Да буду свесни правних питања.

Препорученe околности
Курс ће укључивати целу породицу одједном, те је зато важно сложити се у свим аспектима
поставке, тако да ће курс бити високо прилагођен. Породице могу изразити посебне потребе о
дану и сату када се јединице одржавају. На пример, родитељи који радe би требали бити
слободни током викенда, тако да се јединице могу одржавати и у суботу;а да би укључили децу,
јединице требају бити одржаване у касно поподне, када је завршен школски дан.

Трајање и учесталост курса
Трајање обуке: Курс чини 46 наставних јединица од по 45 минута, 26 за први ниво и 20 за други
ниво.
Фреквенција зависи од тога колико је породици лако планирати да присуствује јединицама
према дневним и недељним обавезама: раду, школи, састанку, и тако даље).Може бити шанса
да се породица подели на пола, и да се организују две јединице седмично: једна за дечаке и
мушкарце, а друга за девојчице и жене.
Место
Место где се одржаваја настава се мења сходно нивоу:
● Ниво 1: За овај ниво је важно да постоји довољан број „паметних“ телефона, да чланови
породице који га немају , могу да позајме један за наставу.Место одржавања курса
зависи од приступачности ВИФИ (WiFi), те је зато најједноставнија могућност за
организовање наставе просторија за курсеве, најбоље она коју чланови породице већ
познају. Ако у дому ромске породице има ВИФИ (WiFi), а породица више жели да се курс
одржи у кући, и то може бити једна опција.
● Ниво 2: просторија која се бира за ову наставу треба да има довољан број рачунара, а
уколико има могућности да сваки члан породице има рачунар за себе, ово ће свима дати
могућност да направе практичне вежбе. Просторија треба исто да има рачунар са
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пројектором, како би тренер могао показивати члановима породице примере садржане
у свакој наставној јединици.
Ниво 1 и 2 захтевају простор где се особе осећају пријатно.
Наставне једнице нивоа 1 се могу држати у свакој породичној кући. Неопходно је да постоји
интернет конекција за вежбу са онлајн програмима.
Наставне јединице нивоа 2 треба да се одрже у просторији који има стабилан ВИФИ (WiFi).
Просторија треба да буде таква где чланови породице могу да се концентришу, као што је
просторија која се већ користи за курсеве за рачунаре, или месна заједница.Корисно је да постоје
папир и оловке за хватање белешки.
Домаћи задатак: Домаћи задатак није неопходан, али би било корисно за чланове породице да
увежбају научене активности. Ово ће се вероватно десити ако тренер успе да укључи чланове
породице, и ако успе у томе да они разумеју како стечена знања могу бити корисна у
свакодневном животу. Ово треба увек наглашавати, уколико је могуће.

Процена знања
Процена знања је важна члановима породице ( као и тренеру), како би разумели градиво нивоа
курса и напредак постигнут током њега45.
Процена знања треба да узме у обзир следеће тачке:
● Који су главни циљеви и задаци?
● Које тачке изгледају да су тешке за учење?
● Које информације се лакше разумеју и запамте?
Пре и пост-тестирање
Пре-тестирање: Корисно је да се знају могућности и ограничења сваког члана. Надаље, ови
резултати дају могућност упоређивања знања чланова пре курса, као и њиховог знања после
курса.
Пре-тестирање треба да буде практично, а његов садржај треба да буде исти као у првој
наставној јединици сваког нивоа:
● Ниво 1: Како се користи паметни телефон?
● Ниво 2: Како се користи рачунар?
Тренер ће поставити неколико питања о томе какву корист чланови породице имају од
„паметног“ телефона и рачунара:
● Колико често користе „паметни“ телефон и рачунар током дана?
● Која је главна корист „паметног“ телефона међу наведенима?
o Позивати и примати телефонске позиве.
o Користити офлајн програме (дигитрон, календар, камеру, итд)

45

Мерење оног шо је важно (Measuring What Counts): A Conceptual Guide for Mathematics Assessment https://www.nap.edu
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o Користити онлајн програме.
o Користити друштвене мреже (фејсбук,твитер).
o Користити друге програме (банкарски рачун, фитнес, мапе и саобраћај).
o Скидање и инсталирање програма.
o Друге ненаведене операције.
Тренер ће затражити од чланова породице да направе неке основне операције.
● Која је главна корист рачунара међу наведенима?
o Крстарење интернетом.
o Коришћење друштвених мрежа.
o Гледање видеа и слушање музике.
o Стварање и измене фајлова.
o Друге ненаведене операције.
Тренер ће затражити да направе неке основне опареције на рачунару (на пример: да укључе и
искључе рачунар, да користе тастатуру и миша).
Пост-теститање даје повратне информације о постигнућима чланова породице. Ово је важно за
тренере, да сазнају које теме су теже за разумевање и памћење од стране чланова породице.
Пре-тестирање и пост тестирање треба да се уради за сваку особу појединачно, како би се боље
разумело предзнање сваког члана породице, као и знање стечено током курса.Тренер може да
користи тестове и процену знања, како би разумео који делови курса су тежи за Роме. Треба да
се узме у обзир и њихово ниже образовање у односу на остатак друштва.
Пост-тестирање:
Пост- тестирање се састоји од упоређивања постављених циљева обуке са стеченим знањима.
Пост- тестирање треба да се уради појединачно за сваког члана породице, и треба да се састоји
од два дела за сваки ниво:
Усмени део: Тренер пита чланове породице:
● Који део курса је био изразито користан за вас? Зашто?
● Које делове мислите да нећете користити? Зашто?
● Који делови су били најважнији за ваш свакодневни живот?
● Које су биле најлакше, а које најтеже наставне јединице?
● У чему сте највише уживали?
● Шта бисте желели да нучите у будућности?
● Да ли бисте препоручили овај курс и свом најбољем пријатељу? Зашто да?/ Зашто не?
Практични део. Тренер тражи од чланова породице да направе неке, током курса научене
операције.

Садржај
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Ниво 1 - 26 наставних јединица, по 45 минута
1.1. Како користити смартфон (један на један, 2 наставне јединице)
• Од којих се делова састоји?
• Који делови се лако уништавају?
• Како позвати људе?
• Како се повезујете са интернетом?
• Контакти и адресар.
• Креирајте гугл налог.
• Меморија на „паметном“ телефону.
1.2. Како користити камеру (цела породица, 2 наставне јединице)
• Како направити добру слику?
• Какве врсте подешавања има ваша камера?
• Када коју поставку користити?
1.3. Објаснити различите режиме рада (цела породица, 1 наставна јединица)
• Тихи режим, вибрација.
• Режим летења.
• Управљање батеријом.
1.4. Шта је интернет (цела породица; 1 наставна јединица)
• Како интернет функционише?
• Које свакодневне ствари раде уз помоћ интернета?
1.5. Тражење информација (цела породица; 1 наставна јединица)
• Активирање претраге гласом.
• Гугл претраживање.
• Подешавање- језик, видео, приватност.
• Временска прогноза.
1.6. Комуникациски алати (цела породица; 2 наставне јединице)
• Е-маил адреса,
• Ватшап / Вибер,
• СМС,
• „FB Messenger“,
• Скајп,
• Календар.
1.7. Пренос података, величина података (цела породица, 1 наставна јединица)
• „Bluetooth“,
• „Dropbox“,
• Директан пренос,
• „WiFi vs.“ мобиних података.
1.8. Сигуран и несигуран садржај (цела породица; 1 наставна јединица)
• Зашто и како креирати лозинку,
• Колико је сигуран интернет,
• Закључавање/откључавање телефона.
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1.9. Сигуран интернет за децу (цела породица; 1 наставна јединица)
• Родитељске апликације,
• Ризици коришћења интернета без надзора,
• Смернице за коришћење интернета (колико дуго, шта, са ким,...),
• Правна питања,
• Сигурна претрага,
• „Добре” игрице,
• Сајбер мобинг.
1.10. Навигација уз помоћ „паметног“ телефона (цела породица, 1 наставна јединица)
• Гугл мапе,
• Како лоцирати где се налазите,
• Како наћи следеће: банкомат / бензинску станицу / јавни тоалет.
1.11. Бесплатне апликације (цела породица; 4 наставне јединице)
• Шта је апликација,
• Како наћи и преузети апликације,
• Бесплатне апликације,
• Уплата преко апликација.
1.12. Владине апликације/ „apps“ (цела породица; 2 наставне јединице)
• Које апликације су корисне у мојој земљи,
• Како користити те апликације,
• Упознавање са Владиним апликацијама.
1.13. Тражење посла (цела породица; 2 наставне јединице)
• Како тражити посао oнлајн,
• Где тражити посао,
• Како аплицирати.
1.14. Уговори за мобилне телефоне – Најбољи оператер/тарифа – Контрола трошкова (један на
један; 1 наставна јединица)
• Какав уговор за услуге мобилне телефоније имате,
• Шта вам је потребно,
• Какав уговор има смисла за вас,
• Које клаузуле могу бити опасне.
1.15. Eкскурзије (цела породица, 4 наставне јединице)
• Са којим машинама итд. се морате користити,
• Како оне функционишу.

2. ниво – 20 наставних јединица, 45 минута свака
2.1. Како се користи компјутер (један на један, 2 наставне јединице)
• Покретање рачунара,
• Објашњење миша, тастатуре,
• Како приступити интернету,
• Функције монитора,
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• Шта је десктоп.
2.2. Екскурзија станица за претраживање (цела породица, 1 наставна јединица)
• Крајња локација станица за претраживање,
• Где бесплатно користити компјутер,
• На чега треба пазити кад користите јавни компјутер.
2.3. Приватност и сигурност (цела породица, 1 наставна јединица)
• Лозинка на компијутеру,
• Пријављивање и одјављивање,
• Правна питања (који садржај је забрањен).
2.4. Датотеке, документа, складиштење (1 наставна јединица, цела породица)
• Датотеке,
• Фолдер,
• USB „flash drive“(преносива меморија).
2.5. Именовање, чување (такође у пдф формату), повраћај, штампање и отварање документа (1
наставна јединица, цела породица)
• Чување документа примљених мејлом,
• Како именовати документа,
• Како их отворити,
• Како штампати документа/ слике.
2.6. Како користи гугл док. (2 наставне јединице, цела породица)
● Oтварање и чување докумената,
● Навигација у документу,
● Означавање текста
● Промена врсте слова.
2.8. Претраживање на интернету (1 наставна јединица, цела породица)
● Синтакса претраживања,
● Гугл поставке,
● Претраживање слика/ видеа / вести.
2.9. Коришћење „ е-маила“ (цела породица, 1 наставна јединица)
● Креирање налога,
● Прилози,
● „Cc/bcc“.
2.9. Како штампати (цела породица, 1 јединица)
● Типови штампача (Црно-бели/штампач у боји),
● Усправно и полегнуто штампање,
● Где штампати (библиотека, копирница),
● Шта штампати (рецепте, мандале, бојанке).
2.10. Како користити фејсбук (1 наставна јединица, цела породица)
• Подешавање приватности,
• Ко може видети шта сте он лајн објавили,
• Групе и сајтови.
2.11. Онлајн платформе (цела породица, 2 јединице)
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● Где гледати видео садржај (јутуб, видео...),
● Где гледати вести и ТВ програме (легално),
● Где слушати радио програме (легално),
● Који је садржај за децу,
● Ауторска права и правна питања.
2.11. Тражење опција за путовање путем интернета (аутобуси, возови) (1 наставна јединица, цела
породица)
● Ред вожње oнлајн,
● Које врсте сајтова постоје.
2.12. Скајп (цела породица, 1 наставна јединица)
● Како правити видео позиве,
● Како користити скајп.
2.13. Правни савети (цела породица, 1 наставна јединица)
● Која врста садржаја је у реду за гледање,
● Шта урадити када пронађете нелегалан садржај он лајн.
2.15. Платформе за учење (цела породица, 1 јединица)
● Бесплатне веб локације, нпр. за учење језика, вежбе вештина (класе за кување на
интернету).
2.16. Игре на компјутеру (читава породица, 1 јединица)
● Опасности,
● Приватност,
● Скидање садржаја (слободних за употребу).
2.17. Дигитални речници и алатке за превођење (цела породица, 1 наставна јединица)
● Који он лајн алати се могу користити за превођење,
● Који од њих такође функционишу говором/ без писања,
● Где они могу бити корисни.

Преносивост
Очекује се да приликом припреме наставног процеса и јединица тренер има довољно
информација о потребама учесника, могућностима и средствима који су му на располагању, као
и о језичким специфичностима. Сензитивност и креативност тренера играју важну улогу у
прилагођавању наставних јединица, мотивацији и учинку учесника.
Ипак, желимо да вам скренемо пажњу на следеће тачке, које треба узети у обзир приликом
преноса садржаја и метода овог поглавља у друге земље:
● Фотографисање: Закони о ауторским правима су у свакој земљи донекле различити у
вези објеката или људи који се смеју фотографисати, као и закони и прописи о
фотографисању на јавном месту (на улици, на пример). Такође, закони се не разликују
само у овој области, већ и у вези са објављивањем : које слике могу да се ставе на
интернет. Да би члановима породице објаснили праву правну ситуацију, неопходно је
његово истраживање.
• Старосна граница:Овде је ситуација врло слична : Закон о фотографисању деце (или
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снимање видео снимка) се разликују од земље до земље.Такође, могу постојати разлике
у томе коме је дозвољено да фотографише : рођака, странца и тако даље. Посебно је
важно дати тачне информације за породични контекст.
● Ауторска права: ауторско право везано за музику, фотографије и друге медије је веома
компликовано и разноврсно, јер свака земља има своје законе. Потребно је да учесници
разумеју ауторска права у својој земљи, и да знају да би то могло бити другачије у другим
земљама.
● Нелегална преузимања: Преузимање материјала са интернета (попут филмова), такође
је различито законски регулисано у свакој земљи. Обавестите чланове породице о
тренутној ситуацији и кажите им да се закони мењају, тако да морају бити свесни да оно
што је законито, или незаконито сада можда неће бити у наредним месецима.
● Апликације: Већина тема може се једноставно пренети у друге земље, али постоје
посебне веб странице и апликације које су важне у различитим земљама, на пример
владине апликације које се разликују од земље до земље. Такође, најпопуларније
комуникацијске апликације или мреже ( „WhatsApp or Viber“) могу се разликовати. Зато
је неопходно тражити апликације и веб странице на језику и земљи учесника, за неке
наставне јединице.
Критичне тачке
Следеће тачке треба узети у обзир приликом имплементације ове наставне јединице:
● Неписменост: Током развоја наставних јединица, укључени су програми или апликације
за људе који не умеју, да читају или да пишу. Међутим, не постоји алтернатива за
неписмене људе на сваку тему, тако да је за пролазак кроз цео курс неопходно да
учесници већ унапред науче читање и писање. Тренер треба да буде упознат са бројем
чланове породице који нису у могућности да читају и пишу, и да истражи корисне
апликације за њих пре него што курс почне да се одвија.
● Ауторска права: Посебно када користи материјале за учење: слике, музику, видео
записе, тренер мора пазити да узме материјал који је доступан под лиценцом „ Creative
Common“ или „Public Domain“ (Креатив комон или Јавни домаен). „Public Domain“ (CC0)
(Јавни домен) значи да можете користити, делити и уређивати материјал бесплатно и
без помињања извора. „Creative Common“ (Креатив комон) лиценце су мало другачије и
могу дефинисати под којим околностима можете користити материјал. Закони о
ауторским правима су различити у свакој земљи, па водите рачуна о правној ситуацији
која се тиче ауторских права.
● Технички напредак: Све апликације, програми или методе представљене у овој
наставној јединици су тренутно последња ствар технологије , али то не значи да ће то
тако остати. Нарочито у техничким областима, промене су брзе и променљиве, тако да,
вероватно, неке од ствари укључених у ову наставну јединицу, више неће постојати за
неколико година. Садржај и изазови, међутим, остаће дуже. Због тога би, можда, било
потребно мењати апликације / програме /, као и оперативне системе, приликом
имплементације ове наставне јединице.
● Различити хардвер: Пошто ниво 1 ради са „паметним“ телефонима, а ови постоје у
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●

широком спектру и са различитим оперативним системима, тренер мора бити упознат са
њиховим најчешћим типовима и оперативним системима који су у овом тренутку:
„Андроид“, „Apple iOS“, „Microsoft Windows Mobile“, „Blackberry“. Такође, за рачунар или
лаптоп на нивоу 2 постоје различити оперативни системи : „Apple iOs and Microsoft“,
„Windows“ (различите верзије). Фокус јединице за учење је на „Андроид“ и „Windows“
оперативним системима.
Употреба хардвера: Пошто учесници раде са рачунарима или мобилним телефонима,
важно је саставити правилао употреби, на првом сусрету, и расправљати о питањима
попут : „ Када је време да се приватно користи рачунар / „паметни“ телефон за ћаскање?
Можемо ли да користимо компјутере / „паметне“ телефоне ван курса?“ Тако наставне
јединице могу да теку глатко и уз пажњу чланова породице фокусираних на тренера.

Обука
Овај ниво је за породице које већ имају компјутер код куће, раније су научили да раде на њему,
али га нису користили дуже време, па желе да освеже своје вештине.
Околности:
Поставка ће у овом случају бити сасвим другачија од осталих нивоа, посебно у погледу локације
и трајања курса.
Трајање и учесталост:
Након процене, биће четири јединице са по 45 минута. Прве две ће бити комбиноване у дуплој
јединици, и биће на самом почетку, док ће трећи бити након две недеље, а четврти ће бити на
крају курса- након четири недеље.
У међувремену, тренер ће бити доступан у фиксним сатима, како би члановима породице
помогао у случају питања или проблема.
Локација:
У случају да породица поседује компјутер код куће, има смисла да се курс спроведе у њиховом
дому и на њиховом рачунару, тако да се не морају навикавати на други оперативни систем, или
другачији хардвер.
У случају да породица позајми лаптоп или рачунар, прва јединица би требало да буде на месту
где се добија рачунар. Остатак јединица, такође, може бити у њиховој кући.
Процена
У овом случају, процена на почетку је веома важна, јер тренер мора знати шта породица жели
да учи, како би се припремио за прву јединицу и за сва отворена питања.
Процена би требала бити обављена на неформалном састанку (на пример на састанку уз кафу и
колач), и потребно је поставити следећа питања:
● Када сте задњи пут употребљавали компјутер?
● За коју сврху сте користили рачунар?
● За шта сада желите да користите рачунар?
● Који су програми инсталирани на вашем рачунару? (ако је њихов).
● Да ли користите антивирусни софтвер на вашем рачунару? (ако је то њихов властити).
● Ко ће највероватније користити рачунар?
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Да ли сте имали правила о коришћењу рачунара (Колико дуго?, Ко?, Шта је са децом?,
...).
У случају да породица жели да користи рачунар у посебне сврхе, на пример да уреди слике а да
нема искуства са програмом који им треба, има смисла додати јединицу о том програму на листу
садржаја, ако тренер мисли да је неопходна. Такође, он /она може им помоћи да пронађу
бесплатне програме које могу користити уместо софтвера- за који би морали платити.
У јединици 3, где се тренер сусреће са породицом у међувремену, такође је нека врста процене,
јер има времена да погледа оно што су научили и да им помогне у вези са свим отвореним
питањима.Такође, пошто ће тренер бити на располагању за одређено време током курса, он /
она може проценити њихове способности и случај када им је он потребан.
Коначна процена ће се одвијати током последње јединице, када се рачунар врати, или када
тренер дође у породицу последњи пут да их пита о проблемима, али и да нагласи стечена
искуства.
●

Садржај:
Приватност и сигурност (2 јединице):
·
Лозинке на рачунару,
·
Пријава и одјава,
·
Правна ситуација (који су садржаји забрањени),
·
Антивирус програми,
·
Родитељска сигурност,
·
Ажурирање софтвера.
Отворена питања:
·
Проблеми са програмом,
·
Питања приватности и сигурности,
·
Повратак података,
·
Који програм се користи и са којим циљем.
Процена:
·
Шта су научили,
·
Шта је било корисно,
·
Какве информације још недостају,
·
Какве информације нису биле корисне за њих,
·
Како ће користити рачунар у будућности.
Ако је потребно, укључите јединицу у вези са посебним софтвером, или програмом који би
породица можда желела да користи.

Припазите:
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●

●

●

●

Изнајмљивање рачунара:Ако постоји довољно финансијских ресурса, тако да се неки
рачунари могу купити и позајмљивати породицама, неопходно је претходно гледати
неке тачке како би се то учинило. Мора да постоји осигурање на рачунару, па ако се он
поквари, замена неће бити проблем. Такође, треба узети у обзир да се инсталира
софтвер који не дозвољава скидање илегалног садржаја, или чак његово гледање, као
скенери за вирусе и софтвер за родитељство помоћу додатног онлајн филтера.
Сигурност деце: Ако ћете дати рачунар породици у којој живе мала деца, требали би
размислити о инсталацији неке врсте родитељске апликације, која неће дозволити деци
да ступе у контакт са илегалним и опасним садржајем.Такође, требало би да разговарате
са породицом о игрицама и програмима који можда нису погодни за малу децу.
Интернет конекција: Ако породица нема интернет везу код куће, проверите да ли
можете да обезбедите УСБ бежични модем за пренос података (са фиксном количином
података на њему), како би могли приступити интернету.
Доступност: Разјасните им којим часовима је тренер на располагању породици за
њихова питања, и такође им кажите да ли могу ићи код неког другог (нпр. у канцеларије
НВО-а). Услучају да им је рачунар сломљен , украден или слично томе, треба да знају
када и коме се могу обратити.

● Заштита од крађе: Инсталирајте софтвер који чини да „ПЦ“ рачунари више нису
употребљиви у случају да се украду (или пратите путању путем „ГПС“ локализације, или
активирањем фотоапарата).
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Наставна јединица 4 – Практична искуства
Представљање
Шта значи самоорганизовање?
Самоорганизовање значи способност да уредимо свој живот без помоћи других, и да користимо
сопствене способности на практичан начин. Самоорганизовање у наставном процесу означава
тежњу да учесници поставе себи циљеве, и да постану активни у процесу свог учења.
Друга дефиниција самоорганизовања означава тежњу групе (на пример младих, мајки са
младом децом, пензионера или остарелих особа), да своје интересе узму у руке, да организују
свој живот и да успешније управљају конфликтима. Самоорганизација је ограничена величином
групе.46
Организација
Организација значи решавање свих задатака, на начин како је планирано у одређеном периоду,
без стреса и нереда. Исто тако, планирање означава организацију оног што живот и посао чини
лакшим.
Самоорганизовање вас чини самоодговорним за сопствену организацију. Тада одлучујете шта
радите и када, постајете сами себи шеф, можете нешто променити, можете унапред нешто
урадити. Али уз све ове предности, ви сте самоодговорни и за своје грешке.
Вама је потребна самоорганизација током свакодневног живота. Ви организујете своју дневну
рутину. Ово почиње већ ујутро, када изађете из кревета. Ви знате да треба на време да одете од
куће, како бисте стигли на посао у одређено време, у 7 сати. Треба да се организујете и ако
желите да доручкујете, и ако желите да се средите у купатилу, како бисте заиста били у 7 сати на
послу. Исто тако, ако нешто учите, организација је А и О. Ви можете учити боље ако вам је сто
чист, и ако не треба да тражите ваш материјал за учење, како бисте најзад почели да учите.
Потребне компетенције и способности за самоорганизацију:47
● Независност,
● Реакција на могућности,
● Флексибилности,
● Способност за решавање проблема,
● Способност постављања циљева на иницијалан начин,
● Рад на одговарајући начин,
● Управљање изазовима у тиму и организацији,

46

http://lernplan.com/selbstorganisation/; http://www.enzyklo.de/Begriff/Selbstorganisation;
http://steffiburkhart.com/warum-mangelt-es-an-selbstorganisation/; http://www.wifi.at/hude/Kursangebote/Kommunikation%20und%20Pers%C3%B6nlichkeitsentwicklung/zeitmanagement_selbstorganisation_am
_arbeitsplatz
47
http://www.abwf.de/content/main/publik/bulletin/2004/B-02-04.pdf
http://www.schwingelschwingeldingdong.com/2012/06/gute-selbstorganisation/
https://www.vertriebslexikon.de/Selbstmanagement-Selbstorganisation.html
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Способност еваулације,
Способност да се представи нешто,
Спремност и способност да се нешто научи,
Способност комуникације,
Рад усмерен на резултате,
Холистичко размишљање,
Способност решавања сложених ситуација,
Способност да се направи преглед,
Оријентација на циљеве,
Спсобност да се каже „не“,
Планирање у писаној форми,
Управљање конфликтима и комуникацијом,
Самоиницијатива,
Добро управљање са временом,
Сажетак идеја.

Циљеви и резултати учења (само један ниво)
Овај део пројекта треба да комбинује све оно што је породица научила на претходна три нивоа,те
зато укључујемо теме из читања и писања,као и математичких и дигиталних компетенција.
Циљ је да допустимо породици да заједно заврши пројекат, како би схватили које вештине и
способности су стекли кроз курсеве овог тренинга. Пројект може да буде нпр:
● Породични буџет за наредни месец са шопинг листом, са калкулацијом цена и онлајн
претрагом цена.
● Планирање за неког рођенданске прославе (позивање гостију преко имејла, итд).
● Планирање породичног путовања (укључујући истраживање, трошкове, трајање).
Резултати учења48немојте причати о типовима активности или методологијама које ћете
користити током процеса обуке, али слободно причајте о очекивањима које ће чланови
породице бити у стању да постигну током процеса учења. Резултати учења треба да буду
„СМАРТ“:
● „Specific“– тачан :Резултати учења треба да буду што је могуће тачнији, формулисани
јасним и конкретним речима.
● „Measurable“ – мерљиви: Мерење резултата учења омогућује објективност током
процене знања. Важно је одредити критеријуме и начине за мерење да ли је постигнут
жељени резултат.

48

Dragičević, T. I Dželalija, M. (2016). Kako napisati ishode učenja? Split: Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu,
available at:
http://stemp.pmfst.unist.hr/wp-content/uploads/2016/05/Kako_napisati_ishode_ucenja.pdf
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„Achievable/Agreed“- доступан: Иако тренер одређује резултате учења унапред, важно је
да чланови породице буду свесни резултата програма већ на првом сусрету, а исто тако
треба да знају резултате учења за сваку наставну јединицу (већ на почетку јединице).
● „Realistic“ – реалистични: Неопходно је обезбедити да резултат учења буде могуће
остварити у предвиђеном временоском периоду – током трајања процеса учења.
● „Timely defined“ – временски одређено: Треба да буде одређен временски лимит до кад
треба постићи резултате учења, и то треба представити у временском распореду.
Резултати учења су основ за извор стратегије предавања, учења и провере ученог. Једна од
најчешће коришћене теорије за планирање, припирему и еваулацију образовног процеса је
Блумова таксаномија о резултатима образовања. Блумова таксаномија објашњава три основна
подручја људске личности и активности које преклапају једна другу: когнитивно, емоционално
и психомоторно (знање, приступ и вештине). Блумова таксаномија нам допушта да квалитативно
изразимо разне типове знања, вештина и приступа чланова породице на видљив и мерљив
начин, те користимо активности у процесу формулација резултата учења за ове три области.
●

Резултати учења:
После завршетка овог нивоа, чланови породице ће бити способни:
● Користити креативне технике,
● Заједнички решавати конфликте,
● Знати за управљање временом,
● Еваулирати пројекат,
● Направити буџет
● Користити разне алате за мале пројекте,
● Сарађивати као породица на пројекту.

Организовање наставе
Трајање и учесталост:
Наставна јединица: „Практична искуства“ се састоји од 22 наставне јединице, које се састоје од
две јединице (по 45 минута) током једног дана курса. Што значи да ће породица требати да дође
11 пута на курс.
Пошто се наставна јединица фокусира на практична искуства, и с обзиром на конкретан пројекат
који породица жели да реализује, она ће требати да ради самостално и у тиму, и ван званичног
курса.
Зато ће подршка тренера трајати 6 месеци. После овог периода, резултати пројекта породице
треба да буду постигнути.
Конкретни датуми и време одржавања курса може бити договорено заједно са свим члановима
породице, на првој наставној јединици.
Локација:
Курс треба да се одржи у просторијама организације за обуку. Важно је да се у овим
просторијама породица осећа пријатно и поштовано. Пошто је предуслов за учешћа у овој,
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четвртој наставној јединици, да су претходно завршили друге три наставне јединице, чланови
породице могу бити већ упознати са просторијом организације за обуку. Просторија треба да
обезбеди довољно простора свим члановима породице, за индивидуални рад,као и за рад у
групи( нпр. за дискусију о следећим корацима), и треба да постоје могућности у просторији да
се лако преуреди и за практичне вежбе ( на пример за теме као што је управљање конфликтима
итд).
Даље, просторија треба да има барем један рачунар, ВИФИ конекцију и могућност коришћења
пројектора.
Број учесника:
Наставна јединица је направљена тако да се ради са једном породицом. Не постоји конкретан
број особа колико треба да садржи једна породица, како би се пројекат реализовао. Циљеви
пројекта ће бити постављени тимски, уз подршку тренера, како би били реалистични и
остварљиви, у зависности од броја чланова породице и временског оквира.
Тренер:
Важно је одабрати таквог тренера који има искуство у пројект менаџменту. Најбоље је да тренер
буде особа која је већ учила чланове породице током једне од претходних наставних јединица.
У овој наставној јединици тренер је, више него икад, партнер и саветник. Његов/њен задатак се
састоји од евуалације, саветовања и одговарања на питања.
Буџет:
За ову наставну јединицу, може се десити да неке породице немају довољно потребних
новчаних средстава да постигну свој циљ. Организација за обуку треба да одлучи колико новаца
може да обезбеди за пројекат породице по години. Тренерова одговорност је да распореди овај
новац правилно, у зависности од стварних потреба породице.
У сваком случају, да ли је породици потребна новчана помоћ или не, буџет треба да буде
дефинисан и фиксиран пре почетка пројекта, и висина треба да буде разумна.
Процена
Процена је важна и за чланове породице и за тренера, како би разумели ниво курса и
побољшања постигнута током курса.
Током процене треба да се узму у обзир следеће тачке:
· Који су главни циљеви,
● Које су тачке биле тешке за учење,
● Које информације су биле лаке за разумевање и памћење и зашто.
Пре и пост- тестирање
Пре почетка пројекта, треба да се направи сусрет са читавом породицом и да се процене њихове
вештине. Како би се могли упоредити резултати пре и након наставне јединице, процена је
комбинована – усмена и писмена.
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Усмени део се већином састоји од питања о претходном искуству који ће се користити током
процене:
● Да ли сте пре правили породични пројекат ?
● Када је реч о породичном путу/ о породичној прослави, како га/је планирате?
o Ако је одговор „да“, како га/je планирате? Шта функционише добро? У чему вам
је потребна помоћ?
o Ако је одговор „не“, зашто? Шта вам је потребно за заједничко планирање?
● Да ли сте нешто планирали заједно као породица, у прошлости?
o Ако је одговор „ да“, да ли је функционисало?
o Ако је одговор „ не“, зашто?
После овог усменог дела, биће самопроцена, у којој чланови породице треба да рангирају своја
искуства и вештине. Важно им је рећи да нико други (осим тренера), неће видети њихове
одговоре, чак ни чланови породице.
Пример за упитник:
Упитник за породичну самопроцену
Да ли ваша породица прича о проблемима?
o увек

o често

o понекад

o никад

o понекад

o никад

Да ли се трудите да заједнички нађете решење?
o увек

o често

Колико вам је лако да мотивишете ваше чланове породице када желите нешто да урадите?
o јако лако

o лако

o тешко

o јако тешко

o не

o не знам

o понекад

o никад

o мало

o ништа

Да ли сте пре учили о вештинама комуникације?
o да

o мало

Да ли их користите у свакодневном животу?
o увек

o често

Да ли знате нешто о конфликтима?
o да, пуно

o да, нешто

Да ли се конфликти у вашој породици решавају мирним путем?
o увек

o често

o понекад

o никад
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Да ли користите методе за смиривање када сте бесни?
o увек

o често

o понекад

o никад

Да ли сте радили пре са временским распоредом?
o да

o не

o не знам

Да ли знате да направите буџет?
o да, пуно

o да, нешто

o мало

o не

Да ли сте већ правили позивницу на рачунару?
o да, често

o да, неколико пута

o једном

o никад

Да ли мислите да ће рад на породичном пројекту бити лак за вас?
o да, увек

o углавном

o понекад

o никад

Пост - тестирање
На крају пројекта биће еваулација заједно са тренером (усмени део) и писани упитник поново,
како би се виделе разлике.
За еваулацију, на крају, ту су нека питања:
● Који делови курса су били изразито корисни за вас у вашем свакодневном животу?
Зашто?
● Које делове мислите да никада нећете користити у свом свакодневном животу? Зашто?
● Да ли вам се свидео заједнички рад?
○ Зашто да / зашто не?
● Шта вам је било лако током пројекта?
● Шта је био изазов?
● У чему сте највише уживали?
● Које сте нове ствари научили?
● Колико сте задовољни са прославом / излетом?
○ Шта је прошло добро?
○ Шта није функционисао добро?
● Да ли би сте препоручили овај курс вашем најбољем пријатељу? Зашто да / Зашто не?

Садржај
Ова јединица комбинује све оно што је породица научила у претходна три дела и даје могућност
члановима породице да вежбају своје вештине. Циљ је да се заједно направи породични
пројекат који укључује читање и писање, математичке и дигиталне компетенције. Главна тема
је „самоорганизација“ и најважније вештине за самоорганизовање исто су делови садржаја.
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Садржај је подељен у два дела:
Први део, се назива „Вештине“ и ставља фокус на лични аспект, шта породица жели да постигне
(или већ има). Други део се зове „Алати“ и садржи знања, али исто и методе и дигиталне алате
које олакшавају да се заједнички реализује пројекат.
Распоред јединица није фиксиран – треба да буде проверен у делу процене, а исто тако зависи
и од пројекта који породица одабере( са деловима који су потребни и њиховим редоследом).
1. Вештине:
1.1. Проналажење идеје (2 јединице):
● Брајнсторминг технике,
● Креативне методе.
1.2. Методе за решење проблема:
● Шта је проблем,
● Заједничко решавање проблема.
1.3. Мотивација:
● Како мотивисати себе,
● Како мотивисати друге.
1.4. Основне вештине разговора (2 јединице):
● Слушање једно другога,
● Модел пошиљаоца и примаоца,
● Разлике између говорне и писане комуникације.
1.5. Адресирање изазова- решавање конфликта (2 јединице):
● Шта је конфликт,
● Како се смирити,
● Основна правила конфликта,
● Психичка реакција на бес.
1.6. Управљање временом (3 јединице):
● Који су приоритети и како се користе,
● Направите временски распоред.
1.7. Делегације и задаци:
● Поделите велике у мале задатке,
● Ко може да уради шта и зашто.
1.8. Еваулација:
● Еваулација током пројекта,
● Еваулација на крају пројекта.
2. Алати:
2.1. Легалне ситуације:
● Реакција на неред, надзор на децом, регистрација дешавања...
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2.2. Контролисање буџета (2 јединице):
● Како направити буџет,
● Истраживање цена,
● Контрола буџета.
2.3. Гугл документи (2 јединице):
● Стварање позивнице,
● Рад са примерима.
2.4. Гугл календар:
● Коришћење подељеног календара,
● Направите догађај онлајн,
● Позовите друге.
2.5. Гугл табеле (2 јединице):
● Направите пример за буџет,
● Направите листу задатака.
2.6. Славље:
● На крају,
● Заједно са тренером.

Преносивост:
Очекује се да током припремања за наставну јединицу и процес учења, тренер има довољно
информација о члановима породице, о њиховим потребама, способностима и ресурсима који
им стоје на располагању, као и о језичким могућностима.
Креативност и сензибилитет тренера игра важну улогу у подешавању настале јединицеу,
мотивацији и у учинку чланова породице.
Желимо вам скренути пажњу на следеће тачке, које треба да узмете у обзир при преношењу
садржаја и метода овог поглавља у друге земље:
● Снимање слика: Закони о ауторским правима се делимично разликују у свим земљама:
који објекти или људи могу бити фотографисани као и закони који регулишу
фотографисање на јавним местима (нпр.на улици). Исто, закони се разликују не само на
овом подручју, већ и у питањима публикације – које слике смеју да се поставе онлајн?
Како би се члановима породице могла рећи законска ситуација, биће потребно
истражити ово питање. Закони о сликању деце ,или о прављењу видео снимка о њима,
разликују се од земље до земље. Такође, могу постојати разлике у томе коме је
допуштено да направи слику – познаник, непозната особа итд. Изразито због контекста
породице, важно им је дати праву информацију.
● Копирање: Ауторска права: Ауторска права која се односе на музику, слике и друге
медије, јако су сложене и разликују се, пошто свака земља има своје законе. Важно је за
чланове породице да разумеју закон о ауторским правима у својој земљи, и да знају да
се у другој земљи закон разликује.
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●

●

●

Илегални даунлоад – илегално скидање садржаја са интернета: Скидање материјала са
интернета (нпр. филмова) има различиту законску регулативу у свакој земљи.
Информишите чланове породице о важећој ситуацији у нашој земљи, и кажите им да се
закони мењају и да треба да буду пажљиви, јер оно што је легално или илегално сада,
може бити другачије у наредним годинама.
Нелегални садржај: У неким европским земљама постоје специјални закони о
илегалном садржају. Дечија порнографија, расистички садржаји ( нпр. кукасти крст),
илегални су у неким земљама.
Програми: Највећи део тема може бити пренешен у друге земље са лакоћом, али постоје
специјалне веб странице и програми који важе у одређеним земљама( нпр. државни
програми који се разликују од земље до земље). Исто тако, најпопуларнији програми за
комуникацију или мреже могу се разликовати. За неке наставне јединице, неопходно је
потражити програме и веб странице на језику и земљи из које су чланови породице.

Критичке тачке
Током имплементације ове наставне јединице за чланове породице, треба да узмете у обзир
следеће тачке:
● Величина породице: Према дефиницији, породица се може састојати од 2 особе
(самохрана мајка са дететом). Зато треба да дефинишете породични пројекат, тако да
може бити урађен и од стране мале породице, са малим бројем људи, и са мањим
временским ресурсом.
● Старост: За ову наставну јединицу би било најбоље да се поред старијих чланова
породице укључе и млађа деца, која су чланови породице. Они не морају да се укључе у
курс, али и они треба да се укључе и да допринесу свој део идеји пројекта.
● Идеја пројекта: Проналажење идеје пројекта је најважнија тачка ове наставне јединице.
Ако идеја коју породица има не изгледа спроводљиво, могуће је почети са временским
распоредом као и калкулацијом времена и новчаних ресурса, како би породица схватила
да је њихов пројекат сувише изазован и неспроводив у расположивом времену. Могуће
је поделити велики пројекат у мање делове, и радити са породицом само на једном делу.
Исто тако, паметно је одредити датум који је најкаснији термин за промену пројектне
идеје, и договорити се о њему са породицом.
● Илегално понашање: Пошто део ове наставне јединице даје тренеру велики ниво увида
у породицу, током рада у кући породице (заједничког стварања, рада на конфликтима
итд), може се десити да тренер сазна за неке проблеме породице изван наставне
јединице. Зато је важно направити правилник (уколико још не постоји у организацији),
како треба реаговати уколико се примети илегална форма понашања као што је
злостављање детета, породично насиље, коришћење наркотика итд. Исто тако,
породици треба да буде јасно већ на почетку да, у случају илегалног понашања, тренер
има обавезу да то пријави полицији/дечјој заштити.
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●

●

Законска ситуација: Друга тачка коју треба имати на уму је правна регулатива у земљи :
Да ли је идеја пројекта легална? Које законе треба узети у обзир? Нпр. да ли постоји
одређено правило од када се дете може запошљавати? Или да ли је породични пројект
дизајниран тако да деца неки дан не могу ићи у школу? Тренер треба да буде свестан
ових питања и треба да их држи на уму, да провери свако неслагање са законом.
Практичан пројекат: Наставна јединица у овом делу треба да буде директно повезана са
породичним пројектом. Важно је за успех јединице да све што породица учи, или заједно
ради са тренером, доприноси циљу породичног пројекта . Зато будите обазриви при
коришћењу практичних примера, и радите заједно, што више можете.
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Додатне Информације
Приликом рада на пројекту, припремљени су следећи документи који су додати у приручник за
додатне информације о учењу са ромским породицама:
● Породична хијерархија, управљање конфликтом у породицама,
● Обучите тренера,
● Мобилност
● Социјална корист породичног учења,
● Упутства за прву јединицу,
● Важни аспекти исхода учења,
● Процена - основне информације.

Породична хијерархија, управљање конфликтом у породицама
Када радите са породичним групама, следеће теорије и информације могу бити корисне. Ово
поглавље пружа информације о породичној хијерархији, системима снаге, управљању
конфликтима и решавању сукоба, теорији система Лухмана итд.
Породична хијерархија
Хијерархија игра важну улогу у свакој заједници: коначно то значи супериорност и подређеност
елемената унутар система. Људи аутоматски остварују хијерархијску структуру ако се окупљају у
групе. Ова структура ствара осећање сигурности,јер сви знају на којој се позицији налазе.
Скок на нову позицију обично почиње са доласком новог члана, или прекидом везе у ланцу. Ова
тема о хијерархији у породици делује, иако живимо у демократском друштву. Ако родитељи не
преузму позицију највишег ранга, свакодневни живот породице ће бити проблематичан.
У многим ситуацијама, дете веома рано доживљава разлике у хијерархији између младих и
старих. На пример, када родитељи објасне детету да не треба да се меша у разговор старијих,
или да се торба не сме дирати. Ако се родитељ осећа слободно у својој предоминантној улози,
тада овај приступ постаје добар и здрав за развој детета. Када разговарамо о овој теми, дете учи
да прихвати ауторитет, али не постаје некритичан и потчињен. Што пре и природније искуси дете
ово код куће, лакше ће бити после у школи, да ради по упутствима добијеним од наставника или
надређених49.
Природна хијерархија у породици не значи потчињавање детета, или уверавање детета да нема
право говора. Више вреди показати границе и значење речи „поштовање“ и „приватност“. Исто
тако, дете би требало да буде у стању да разуме и научи своје место у породичној структури.
Поред овог, треба да постоји довољно празног простора у коме се дете може развијати.
Хијерархијске структуре играју интегралну улогу у нашем друштву и у структури и стратегији
школе, те наглашавају централност организације у процени функционисања адаптивне
породице. Сматра се да породице које добро функционишу, имају јасне међугенерацијске

49

https://www.beobachter.ch/erziehung/erziehung-wer-ist-hier-der-boss (link used in 2017 june)
94

границе, које раздвајају родитеље и децу према улогама и правилима којима се уређује
породично понашање.50
Системи моћи
Они који имају највише моћи у породици, највише утичу на важне одлуке и имају велики утицај
на динамику породице. Правилно је да родитељи имају моћ. Ако се ова моћ утврди, повиновање
је функционална и дете се на њу обавезује.
У дисфункционалном породичном систему, дете може имати контролу над различитим
породичним питањима, родитељима, браћом или сестрама, и може имати моћ. Резултат овог је
да се дете може наћи у улози која доноси одговорност а он не може да је поднесе. Оно није у
могућности да се носи са моћи.51
Управљање конфликтима
Важно је разумети како мислимо о конфликтима, јер: „Начин на који мислимо о конфликтима
има важан утицај на начин како реагујемо у ситуацијама где постоји којфликт“.(Lulof,1994).
Од када је човека, има и конфликата, и зато су они основна друштвена појава. Конфликти су увек
део нашег свакодневног живота. Развијање способности решавања конфликата је важан аспект
развоја и социјализације сваке особе.
Поред тога, сукоби су негативни само под одређеним условима, у многим, можда чак и у већини
случајева, они помажу развоју погођених лица. Особа развија своју личност, ако успе да
конструктивно реши сложену конфликтну ситуацију, у договарању компромиса и проналажењу
решења о којем пре нико није мислио.
Организација, породица или група, развија се у комуникацији путем успешних дискусија, и
развија културу решавања конфликата која омогућава изванредна достигнућа.
Али друга страна током конфликта, увек носи са собом могућност да динамика конфликта
постане независна и да се отме контроли. 52
Решавање и управљање конфликтима
Оба термина изазивају различите концепције природе конфликата.
Решавање конфликта упућује на то да се он може решити и завршити. Док управљање
конфликтима упућује на то да постоје неки конфликти који се не могу решити. Што значи да
конфликт није „укључен“ или „искључен“ феномен. Постоји процес који показује могуће изборе
и активности који се јављају током конфликта.
Процес за управљање конфликтима може помоћи да смањимо све врсте негативних утицаја
конфликта, тако што успоставимо правичност, ефективност процеса, ефикасност ресурса, радне
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односе и задовољство сваке стране. Шта више, процес садржи широк спектар активности, комун
икације, решавање проблема, контролу емоција и разумевања позиција.
Самопомоћ
Боље је решити трзавице или тензије, чим се осете. Да би то учинили, важно је користити „Јапоруке" или "Ја-изјаве". То је тврдња о личним осећањима, уверењима, вредностима, и тако
даље. Такође, не подносите захтев да објавите истину.
Ове,изјаве може лакше рећи модератор, који није странка, и користи додатне методе и подршку.
Методе
Понајпре је важно је да се људи одвоје од сукоба, и да се фокусирају на интересе појединаца
који дефинишу проблеме. Неке различите опције требало би изумити за узајамну добит, а пре
свега, требало би користити објективне критеријуме.
„Стратегија решавања конфликата корак по корак.“
1. Постављање проблема
Људи који имају сукоб с неким другим, сами себи треба да постављају питања попут: „Шта је
заправо проблем? У чему је проблем? Постоји ли више проблема?“. Ово може помоћи да се
проблем раздвоји од осећања људи, везаним за конфликт. Проблем могу бити осећања
повезана са одређеним питањем, а не само питање.
Треба поставити и друга питања:
„Да ли је то прави проблем? Одакле знам да је то проблем? Да ли је ситуација проблем, или је
то моја реакција на ову ситуацију, која га чини проблемом? Шта ће се десити,ако се ништа не
уради?“
2. Ко је укључен?
Следећи корак је посетављање питања: „Ко је део, или можда решење проблема? На кога утиче
проблем?“
3. Испитајте вредности везане за проблеме:
Које су потребе и проблеми везани за ту тему? Које потребе су толико важне и зашто? Овај
корак помаже у разјашњавању проблема. Такође, доноси разлике и сличности интереса
између људи који су укључени.
4. Браинсторм решења и ранг решења:
Сакупите нека решења или компромисе у односу на проблем који група може пронаћи.
Важно је да се не процењују поједине потенцијалне идеје, већ да се процењују решења
понуђена од свих. Осим тога, свако би требао рангирати различите идеје решења, а потом
би укључени људи требали бити у могућности да идентификују потенцијална решења, која
би била прихватљива за све појединце. Нова решења могу се идентификовати
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комбиновањем већ предложених идеја. Наравно, сви људи треба да се сложе око
потенцијалног решења.
5. Доношење одлуке:
Питања као што су: „Зашто неће успети ова идеја?" Које су баријере? У чему би се могло
погрешити? ", могу бити корисна, али одабрано решење има разумну шансу за решавање
сукоба. Да би се човек задовољио, питање је одлуке.
„Покретање акције“
Важно је да као породица, изаберете мању област конфликта, да бисте практиковали кораке.
Теорија система
Компоненте теорије породичног система су:
● Систем породице има своје елементе и структуре. Елементи су чланови породице, и
сваки елемент има своје карактеристике. Између елемената су односи који независно
функционишу. Све ово заједно је структура.
● Породични систем има елементе укључења и искључења. Свима је јасна црта која
раздваја оно што је у систему, од онога што је ван система. Постоје отворени и затворени
гранични системи. Отворени систем омогућава елементима и ситуацијама које су ван
породице да утичу на њу. Можда је чак и пожељан спољашњи утицај. Затворени
гранични системи изолују своје чланове од околине и чине их самосталним. Ниједан
породични систем није потпуно затворен или потпуно отворен.
● Сваки породични систем има скуп правила која контролишу начин на који систем
функционише. Сви системи покушавају да одрже стабилност путем повратних
информација и порука.
● Породични систем има неколико подсистема, што значи мале групе од 2-3 особе. Односи
између ових људи познати су као подсистеми, коалиције, савези или триангулације, и
сваки подсистем има властита правила, границе и јединствене карактеристике.53
Сврха формирања здравог подсистема је да изгради границу која одваја пар од деце, родитеља
и аутсајдера. Такође је важно захтевати ауторитет у хијерархијској структури.
Ако се промени здрава структура породице, положај чланова у групи се, такође, мења, и
обрнуто. У овим условима здравог и нездравог функционисања, симптоми код појединца су
укорењени у контексту породичних трансакција. Дакле, преструктурисање породице мора се
десити пре него што поједини симптоми ослабе. Ово треба да се промени у породици, јер
породичне функције имају директан ефекат на начин на који функционише појединац. Тек тада
ће поједини симптоми бити ограничени, смањени или решени.54

Социјални исходи / породично учење
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Породично учење означава да више од једне генерације породице учи заједно. Ово учење може
бити формално (када се курсеви учења организују у школама, дечијим центрима, центрима за
заједнице), или неформалним путем (кроз догађаје као што су породични забавни дани).
Учење у породици, има за циљ да помогне родитељима, да подрже образовање своје деце.
Шкотска је у образовању спровела анализу тренутне праксе учења у породици. Исходи и
предности породичног учења могу се категоризовати у пет кључних области:
● Нове вештине,
● Јачање поверења и разумевања,
● Побољшање комуникација,
● Промена понашања,
● Мењање односа између друштва и породице.
Учење у породици може побољшати међусобне односе, повећати могућности за дружење са
другим породицама, и може повећати поверење у властите вештине родитељства. Ако уче
различите активности на курсевима, они могу да их понављају код куће и даље, добијају више
знања и поверења да приступе заједници,те могу да се укључе у друге њене активности и да
од ње приме подршку.55

Обука тренера
Важни аспекти наставног плана и програма
У интервјуима, како са Ромима, тако и са стручњацима, едукација тренера се помиње као кључна
тачка. Важно је да људи који раде са ромским породицама имају знање из области образовања
одраслих и из породичног образовања, као и информације о циљној групи и интеркултуралној
свести. Пошто већина тренинга за тренере не комбинује све то, потребно је успоставити посебан
наставни план и тренинг за тренере у свакој земљи, узимајући у обзир алтернативне педагошке
наставне програме, предвиђене законом тих земаља.
Такозвана позитивна дискриминација може да се примени код Рома, све док то резултати
оправдавају, и ствара флексибилност у процени и дефинисању структуре учења, евалуације и
места учења.
Овај наставни план и програм мора се бавити следећим областима компетентности:
● Контекст: Контекст означава све оне способности, информације и вештине које помажу
да се ради у одређеном окружењу и са посебном циљном групом.
● Дидактика: Методе и приступи образовању одраслих и породичном образовању,
уопштено су дефинисане код ове категорије.
● Социјална компетенција: Она укључује све вештине које су потребне за рад са
породицом на нивоу групе, али и за појединачну подршку чланова породице.
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●

Личне компетенције: Овај скуп надлежности је састав личних вештина, које су захтев за
рад у породичном образовању са Ромима.

За ове четири области компетенција, следећи кључни аспекти морају бити део тренинга за
тренере „БЕРА“:
1. Контекст:
● Историја, култура, традиција и вредности Рома,
● Антидискриминација,
● Расизам и антициганизам,
● Стереотипи, предрасуде, улога полова,
● Преглед образовног система,
● Улога Рома медијатора,
● Здравље у Рома заједницама (укључено и ментално здравље),
● Разумевање комерцијалне активности људи Рома,
● Социјални статус и улога Рома у друштву,
● Теорија система „Luhmann“,
● Породичне структуре моћи и хијерархија.
2. Дидактика:
● Концепти учења одраслих,
● Концепти породичног учења,
● Методе и теме погодне и занимљиве за различите старосне групе,
● Теорије мотивације,
● Стварање окружења за учење у породичној кући,
● Технике презентације,
● Припремање јединица учења,
● Концепт типова учења,
● Ограничења у учењу и потешкоће,
● Евалуација и тестирање знања.
3. Социјалне компетенције:
● Давање повратне информације,
● Вођење породичне групе,
● Разговор и подстицање постављања питања,
● Породична и групна динамика,
● Стратегија решавања конфликата и менеджмент конфликата,
● Интеркултурална комуникација и конфликти.
4 Личне компетенције:
● Рефлексија и процена самог себе,
● Управљање временом,
● Самосвест,
● Практичне јединице под надзором.
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Конкретне поставке курса за обуку тренера (захтеви за учешће, трајање и време јединица,
величина групе, методе учења ...), морају се дефинисати специфично за сваку земљу, према
смерницама и сертификатима о образовању одраслих који постоје у овим земљама.

Мобилност
Ромску заједницу карактерише разноликост традиције, промена пребивалишта, прелажење
граница (трансрегионалних и транснационалних), и континуирана промена животног и радног
контекста. Стога, овај Приручник, који препознаје значај знања за ромску популацију, заснива
свој приступ на препознавању реалности као такве, и прилагођавању својих метода како би
превазишао проблеме који могу настати,као и који произилазе из ње.
Поред изазова који се очекују у реализацији наставног процеса, можемо очекивати још два
подручја изазова: преносивост и мобилност.
Како је постизање кључних компетенција основна намера овог програма, важно је подсетити да
су основне карактеристике кључних компетенција: генеричке, преносиве и мултифункционалне.
Кључне компетенције су преносиви мултифункционални скуп знања, вештина, талената и
ставова, који су потребни свим појединцим за њихову личну реализацију и развој, укључивање
у друштво и запошљавање.56 Овакво одређивање карактера кључних компетенција, сугерише да
су оне генеричке, односно универзалне, и да важе за било коју област људске делатности, без
обзира на професију или радно место. Оне су преносиве и мултифункционалне, у контексту да
особа која их је усвојила, може боље обављати активности у области друштвеног живота и/или
послова на одређеном радном месту. Стога, стечене кључне компетенције су по својој природи
преносиве и корисне особи, без обзира на контекст у којем се налазе. Што су напредније
компетенције, то је већа вероватноћа да ће се особа прилагодити новом окружењу, што је
посебно важно за припаднике ромске популације у смислу њихове мобилности.
Адекватан механизам (протокол, документ), који евидентира реализовани програм
неформалног образовања , веома је важан као претпоставка мобилности и признавања стечених
компетенција. Иако такав документ не показује стечене компетенције, или степен њиховог
усвајања, пружају се основне информације о исходима учења тог програма, реализованим
часовима наставе, и другим наставним активностима сваког учесника. Функција овакве врсте
документа је пружање информација о учеснику и програму, како би се могао наставити исти или
сличан програм у другој земљи где је полазник отишао због селидбе, тражења посла итд.
Институција која пружа програм неформалног образовања, водиће евиденцију учесника у
складу са етичким кодексима и релевантним законима о заштити података појединаца. Овај
приручник не дефинише управљање базом података, и елементе базе података, јер се програм
имплементира у различитим земљама.
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Abecedakarijerehttp://www.abecedakarijere.ba/kk/kljucne-kompetencije.html
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Сходно томе, институција која спроводи програм неформалног образовања, дужна је, на захтев
учесника програма, да изда неформалан документ о његовом присуству. Размена информација,
у сврху мобилности учесника, може се реализовати на два начина: кроз међуинституционалну
размену информација, или издавањем документа учеснику. У оба случаја, размењене
информације су поверљиве, и садрже информације о учеснику и програму неформалног
образовања. Информације о учеснику се односе само на име и презиме учесника, што је
минимални елемент идентификације особе.
Информације о програму могу имати више садржаја. Посебно препоручујемо да документ
садржи елементе као што су: наслови обуке, циљеви и исходи учења, тематска подручја, број
контаката и / или појединачних наставних сати, и слично. Због тога су оба начина размене
информација могућа, у зависности од потреба учесника.
У случају да учесник изгуби издат документ, важно је обезбедити да се нов поново изда, или да
се званично проследи институцији коју учесник наведе ( као ону у којој ће наставити исти
неформални програм обуке, или у којој ће започети други програм обуке), а којој је важно
доказати претходно стечене компетенције.
Пример таквог документа приказан је испод.
КОГА ЗАНИМА
Овај документ даје преглед релевантних информација о учеснику основног програма
образовања одраслих, у сврху препознавања, преноса и наставка реализације образовних
активности.
Документ нема легитимитет сведочанства образовне установе, нити пружа
квалификацију и занимање учеснику.
Име и презиме
учесника
Пун наслов
неформалног
образовног програма
Институција која
реализује програм
Опис програма

Попуните име и презиме

Тачан наслов тренинга/ програма

Назив институције /НВО, Која реализује неформално образовање
Наведите главну сврху и циљ програма
Наведите резултате учења који су дефинисани за сваку област
реализованог програма

Исходи учења
A: Читање и писање
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Б: Maтематичке компетенције

В: Дигиталне компетенције

Активности
индивидуалног и
групног учења

Наведите ацтивности које детаљније описују карактер
наставног процеса (на пример: дискусије, презентације, игру
улога, итд.) и представите активности чланова породице (на
пример: домаћи задаци,портфолија, израду производа, итд)

Укупно трајање
програма (изражено у
часовима дирекног
контакта)

A: Читање и писање:
___________
Б: Математичке компетенције:
___________
Ц: Дигиталне компетенције:
___________

Реализовани часови
директног контакта

А: Читање и писање:
___________
Б: Математичке компетенције:
___________
Ц: Дигиталне компетенције:
___________
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За тачност података одговара:

______________________________________________________________________________
Име и презиме одговорне особе, улога/ функција

Друштвена корист од породичног учења
„Породично учење се односи на активности које подразумевају сваку активност учења које
укључује и децу и одрасле чланове породице, где је резултат учења намењен за обе групе и који
доприноси култури учења у породици.”57
Неки истарживачи показују да породично учење може да повећа за 15 процента општи ниво
развоја деце из угрожених група58и пружа просечно побољшање читања које је једнако
шестомесечном времену читања59.
Породично учење је начин на који одрасле особе могу бити враћене учењу, и може их охрабрити
да се развијају, јер је учење у породици метод ниског притиска и метод сигурности, са којим се
може приступити формалном образовању одраслих. Основна мотивација је подршка својој
деци, зато произилази да је овако ефективна.Најчешће породично учење побољшава
комуникацију и математичке способности, те се одрасли охрабрују да направе даљње кораке
према формалном учењу.Зато породично учење има утицај на запошљавање и ангажованост у
друштву.
Основни докази утицаја породичног учења су следећи:
● Вештине, могућности и тежња деце и њихових родитеља и помоћника;
● Могућност родитеља и помоћника да помогну својој деци у образовању и развоју;
● Листа различитих важних политика и агенда, укључујући запошљивост, здравље,
квалитет живота и ангажовање у заједници;
● Сампоуздање одраслих;
● самопоштовање;
● Мотивација за учењем;
● Родитељске вештине и пракса;
● Здравље и квалитет живота;
● Запошљивост;
● Развој у даљњем учењу;
● Побољшана интеграција и ангажованост у заједници;
● Укљученост у културу и спорт60.
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NRDC (2012) Family learning: a review of the research literature, www.niace.org.uk/sites/default/files/projectdocs/family_ learning_research_review__final_-_8_june_2012.pdf.
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Тачније, Фондација за утицај породичног учења( „Family Learning Impact Fund FLIF“)61, која је
пратила породице из угрожених група, извештава да је 85 процента од узорака који броји 2,643
ученика искусило неку врсту развоја, после учешћа у курсу Фондације. То се огледа: у
побољшању у учењу (побољшање након другог курса породичног учења, вишег нивоа учења,
било којег учења или тренингa); у побољшању у запошљавању (нов или бољи посао); у развоју у
њиховом друштвеном и личном животу (повећана укљученост у волонтерство и друштвене
активности,као и повећање личног самопоуздања); више компетенције у подршци својој деци
у учењу и развоју.
Одрасле особе које су укључене у неку врсту породичног учења, показују више вештина да боље
управљају својим животом, да пронађу посао, да виде излаз из сиромаштва. Пошто је продично
учење најчешће намењено угроженим породицама, јасна је важност развоја и примене оваквог
модела, и укључивање што је више могуће породица.
У нашем курсу породичног учења, за децу, неће бити пре и пост-тестирања нивоа знања из
читања, писања, математичких компетенција и дигиталних компетенција.Тренер ће требати да
прати друштвени утицај породичног учења на децу у породици. Предложена питања за ову
еваулацију су:
● Да ли се побољшао однос између деце и родитеља?
● Да ли је дошло до промене, па се редовно похађа школа?
● Да ли деца причају о томе да добијају боље оцене у школи?
● Да ли се деци чини да имају више самопоуздања?
● Да ли се чини да деца имају више мотивације за учење?

61

Department for Business, Innovation and Skills (2013) Family Learning Impact Fund 2008 to 2011: Summary paper,
www.gov.uk/government/publications/family-learning-impact-fund-2008-to-2011-summary
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Упутство за прву наставну јединицу
Структура и клима прве наставне јединице, може значајно утицати на став учесника према
тренингу. Позитивна клима прве наставне јединице, може учинити учеснике мотивисанијим и
посвећенијим током процеса учења.
Из тог разлога, описали смо најважније кораке које тренер треба да прати током прве наставне
јединице.
1. Припрема прве наставне јединице
Постављање окружења тренинга је један од фактора који одређује успех учешћа особа с
различитим потребама.62Приликом одређивања да ли је одређено окружење одговарајуће,
важно је имати на уму специфичне потребе одраслих Рома који ће учествовати на обуци.
Да бисмо саставили уопштено мишљење о потребама одраслих Рома, укључили смо неколико
питања о поставкама курсева у нашим истраживачким интервјуима. Резултати тих полуструктурираних интервјуа описани су у поглављу сажетак интервјуа.
За прву наставну јединицу, препоручује се организовање столица, на основу методе коју тренер
жели користити за међусобно упознавање, или, ако за овај први метод нису потребне столице,
већ их припремите за следећи корак на агенди, раду на личним циљевима.
За рад на личним циљевима, потребни су столови, и према томе, најбољи начин да се распореди
седење би било у облику латиничног слова У, или круг са столовима. Круг има моћан ефекат на
групу, олакшава комуникацију и сарадњу између учесника и тренера. С обзиром да седење у
кругу није хијерархијско, већа је вероватноћа да ће се људи осећати цењено и прихваћено у
групи. Седење за столом може учинити да се учесници осећају сигурније током првог сусрета, а
такође, ствара утисак припадности јер имају свој сопствени сто.
Разни материјали и презентације које су тренеру потребни за ову наставну јединицу треба да
буду готови и припремљени пре него што стигну чланови породице.
Исто тако то је леп гест да се припреми кафа, чај и разни мали колачи за чланове породице. Ови
детаљи могу учинити да се одрасле особе осете добродошли и могу их мотивирати у будуће,
процесу.
2. Дочекивање учесника
Од свих фактора које треба узети у обзир приликом припреме обуке за одрасле особе ромске
националности, ниједан није толико важан као правилно обучен и посвећен тренер. Тренер је
тај који ствара примамњиву атмосферу на овим курсевима. Важно је да учесници осете
интересовање тренера за њихове различите потребе и да он / она брине о њима. Ако постоји
могућност, тренер треба поздравити сваког учесника понаособ, водећи кратак неформални
разговор са сваким од њих, пре почетка првог састанка.
3. Објасните стил курса
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Важно је да унапред обезбедите информације о стилу и методама курса, како бисте припремили
учеснике пре него што почнете. Они нису навикли на учење радом и расправом, а многи од њих
ће доћи са мишљењем да треба да седе и слушају. Тренер може објаснити стил курса на следећи
начин.
„Током овог курса ћемо доживети различите методе учења.
• Имаћете могућност да радите индивидуално, у паровима, у малим или великим групама.
У многим случајевима ћете морати сарађивати једни с другима током наставних
јединица.
• Наставне јединице ће бити интерактивне.
• Учићемо кроз искуство.
• Имаћемо различите презентације о различитим темама.
• Од вас ће се тражити да говорите и делите са осталима своје мишљење.
• Већину времена нећете морати да учите код куће.“
Осим тога, важно је представити ромског медијатора или асистента учесницима, и објаснити
његову / њену улогу. Детаљан опис улоге и обуке ромског медијатора / асистента, налази се у
другом поглављу, али следеће објашњење може бити корисно приликом разговора са
учесницима курса. „Ово је наш ромски медијатор / асистент, који је ту да вас подржи у току
курсева. Ако имате било каквих проблема или питања, молим вас слободно разговарајте
директно са мном, али ако вам се чини пријатније прво да разговарате с нашим ромским
медијатором / помоћником , то је такође у реду. "
4. „Пробијање леда“ и међусобно упознавање
Обе стране, тренер и ромски медијатор / асистент, и учесници, могу се осећати непријатно и
узнемирено на првом наставном сусрету. Активности загревања и игре за „пробијање леда“ могу
помоћи учесницима да се осећају угодно у новом окружењу, а помаже им да се упознају и осете
као део тима.63
Тренер може започети дискусију која би могла помоћи учесницима да се упознају. Једна од
метода би била да одговоре на интересантна питања о њиховом идентитету као што су: Како сте
добили своје име? Да ли сте именовани по некоме у вашој породици? Да ли је занимљива
породична прича повезана са вашим именом? Имате ли надимке које сте спремни да поделите
са групом? Имате ли децу? Како се зову? Да ли постоји прича о њиховим именима?
Тренер може изабрати било који други метод који ће се користити у процесу учења имена и
„пробијања леда“, у складу са потребама и нивоом социјализације групе. Такође је важно да
тренер представи себе. Пошто је однос између учесника и тренера, као и са ромским
медијатором / асистентом, од суштинског значаја, учесници морају осећати да су они, такође,
поделили неке информације о себи.
Занимљива игра за „пробијање леда“ била би игра „Једна шибица". У овој игри сваки учесник
(један по један), упали шибицу и каже своје име и онолико чињеница о себи колико може рећи
док шибица гори. Када шибица изгори, учесник мора престати да говори. Тренер може дати
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примере о различитим темама о којима учесници могу причати, као што су представљање себе,
причање о својој деци, причање о свакодневним активностима које воле, итд.
Забаван метод такође може бити да сви учесници смисле три занимљиве приче о себи, од којих
две треба да буду истините, а једна треба бити измишљена. Затим сваки учесник прича своје
приче, а други учесници погађају која није истинита. Да би дао пример, тренер може почети са
три приче о себи.
Други метод би био да се формирају групе од три особе, и да им се да задатак да представе
једни друге великој групи. Важно је да им тренер каже које информације презентација треба да
садржи (име, године, чланови породице, хобији итд).
5. Идентификовање циљева учесника, представљање структуре и главних циљева ове обуке
Позната је чињеница да одрасли обично улазе у процес учења, курс, са јасно дефинисаним
циљевима: „Желим знати да читам и пишем након завршетка овог курса".
Одраслима је потребно да виде конкретан разлог за учење. Морају бити уверени у важност
тренинга за њихов приватан живот и за њихов живот у директном окружењу. Учење мора бити
применљиво на њихов рад, на друге одговорности( у њиховим породицама на пример).64
Учесници ће бити мотивисани да присуствују наставним јединицама, само ако виде да постоји
веза између циљева тренинга и њихове сопствене воље. Њима је битно да знају како ће им обука
помоћи у постизању сопствених циљева.
Дужност тренера је да помогне учесницима да открију везу између својих циљева и циљева
тренинга представљањем структуре и општих циљева и исхода учења овог курса.
Прво, тренер мора идентификовати циљеве учесника питајући их шта желе постићи након што
заврше ову обуку. Одговори учесника могу бити различити. Некима од њих ће можда бити
потребан оквир или примери, како циљ може изгледати. Због тога тренер треба припремити
неколико примера. Можда некима требају ове вештине за добијање бољег посла, за боље
управљање њиховим рачунима, или можда неки од њих желе да помогну својој деци у изради
домаћих радова.
Након утврђивања циљева и потреба учесник тренер може представити структуру, главне
циљеве, и исходе учења овог конкретног тренинга. Можда су неки циљеви и очекивања учесника
нереални. Важно је објаснити да су неки од циљева превише високи, и да се не могу постићи
присуством на овом курсу. Тренер не сме да даје обећања која не може да испуни, али он /она
може објаснити да је овај курс, можда први корак ка циљу, и да им може помоћи у проналажењу
даљих курсева.
Презентација се може извршити уз помоћ „power point-а“, или само вербалним објашњавањем.
Препоручујемо коришћење једноставне презентације, само са сликама за почетну групу (за
неписмене учеснике), и сложеније презентације са кратким писаним објашњењима и
интересантним илустрацијама (за напредну групу учесника).
Представљајући циљеве тренинга, препоручујемо тренеру да континуирано унакрсно упућује на
циљеве учесника, о којима је већ речено. (На пример: „Након учења додавања и одузимања,
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моћи ћете израчунати цену различитих производа. Ако желите да радите у радњи, ово би било
важно и врло корисно за вас“.)
Такође је важно омогућити учесницима да разумеју чињеницу да су наставне јединице повезане
једне са другима, и да је зато важно редовно присуствовати настави.
Тренер треба да има на уму да, према Малколму Нолсу65одрасли најбоље уче када:
1. Разумеју зашто је нешто важно знати или учинити.
2. Имају слободу да уче на свој начин.
3. Када је учење искуствено.
4. Када је добар моменат за њих да уче.
5. Када је процес позитиван и охрабрујући.
6. Дефинисање основних правила групе „Setting the timetable“
Правила морају бити дефинисана и прихваћена од стране свих чланова групе. Ова правила ће
помоћи учесницима током обуке да уче и сарађују на ефикаснији начин.
Задатак тренера је да помогне учесницима да идентификују ова правила. Основна правила могу
бити различита, у зависности од потреба учесника. Важно је поставити правила на позитиван
начин. (Примери основних правила: Увек долазити на време; Једна особа говори; Сви треба да
буду присутани на сваком сусрету; Ако неко не може учествовати у настави, он / она треба се
обрати тренеру; Разговарамо и понашамо се са поштовањем једни према другима; Поштујемо
лично мишљење других учесника, итд).
Тренер може, такође, објаснити зашто су ова правила важна. На пример: Другим учесницима и
за тренеру је мучно ако неко закасни и прекине јединицу; Особа која касни може пропустити
важне информације о којима је раније разговарано; Тренер мора поновити главне теме које
„краду“ пуно времена.
Ова правила могу се приказати сликама, које се могу обесити на зид где их сви могу видети, или
тренер може саставити уговор који би потписали сви учесници.
Учесници се, такође, требају сложити и о томе, шта се дешава ако се правила не поштују. Ове
последице требају дефинисати сви чланови групе и тренер. Генерално, саветовали бисмо да,
пошто радимо са одраслима, не постоје велике последице. Најбољи начин за решавање оваквих
ситуација би био подстицање учесника да подсећају једни друге на правила кад год се она не
поштују.
7. Одређивање распореда
Ако група још увек није одлучила о распореду, прва наставна јединица је најбоља прилика за
причање о овој теми. О датумима и тачном времену курсева, мора се разговарати са
учесницима, а требало би да се одреде зависно од њихових потреба. Група би требало да
пронађе дане, и део дана, који су најбољи за похађање курсева.
Ово се, на пример може урадити са шемом на табли, или на плакату. Тренер може направити
колоне за сваки дан, и поделити их у 3 дела: за јутро, поподне и вече. Тренер би требао да
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обележи све термине када он не би могао доћи, остављајући празним могуће радне дане и
делове дана. Тада сваки учесник може да обележи одељке када би могао доћи. Одељци
обележени од стране највише учесника ће бити време одржавања курса.
Друга могућност би била да се илуструје временска линија на „флип чарту“, где учесници могу
означити оне периоде који би били прикладни за њих. (На пример: можда је боље да дођу на
наставу док су њихова деца у школи, или ако раде, можда могу похађати курс само ако се
организује касно поподне.) На овај начин, група треба пронаћи те дане и тај део дана који је
најбољи за похађање курса.
8. Представљање прве вежбе
Након кратке паузе, тренер већ треба да уведе и започне прву практичну вежбу са учесницима.
Ова прва вежба биће изабрана према природи курса: читање и писање, математика, или
дигиталне компетенције,и биће неопходно знање учесника (како држати оловку, или како
укључити рачунар, итд). Циљ ове активности је да помогне учесницима да искусе методе
наставе, и да их осете као да су већ научили нешто корисно на самој првој наставној јединици.
9. Завршавање прве наставне јединице
На крају састанка, важно је подсетити учеснике о датуму и времену наредног састанка. Тренер
може припремити распоред за учеснике, који садржи датуме следећих састанака и контакт
информације.
Такође је важно да тренер понови кључне поруке прве наставне јединице концизно, и да да
преглед о томе шта ће се научити у наредној наставној јединици.
Поред тога, тренер би требало да пита учеснике о њиховом првом утиску. На овај начин, он
такође може добити повратне информације од учесника.
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Процена - основне информације
Према Пастуовићу66 , евалуација је процес утврђивања степена постигнућа циљева образовања
и утврђивања фактора одговорних за остварене резултате и ефекте образовног процеса.
Евалуација има различите сврхе, улоге и начине реализације.
Као што је изјавио Кирјацоу67, најчешћа сврха евалуације је:
· Пружити повратне информације тренерима о ефикасности њиховог управљања
процесом учења, тако да могу доносити образовне одлуке, прилагодити циљеве и
начине наставе, базирајући се на претходно знање и карактеристике особе која учи;
· Да учесници добију педагошке повратне информације о компетенцијама добијеним из
одређених области наставе (да ли су и у којој мери су постигли очекиване резултате и да
ли побољшавају своје достигнуће);
· Процена у улози јасног увида у стање и тренутни ниво усвајања компетенција, са циљем
даљег планирања, прилагођавања програма и остваривања предвиђених активности;
· Евалуација у функцији планирања и евентуалне модификације наставног процеса. Ово је
један од разлога због којих се вредновање треба континуирано реализовати и користити
на различите начине;
· Пружање повратних информација институцијама које издвајају средства за образовне
програме;
· Процена као резултат рада даје могућност слања повратних информација о завршеном
циклусу образовања, степену одређене обуке итд, те омогућава мобилност и
преносивост.
Евалуација у образовању одраслих има вишеструку сврху, као што је пружање повратних
информација учеснику, тренеру, или образовној институцији, затим прогностичка и
мотивациона сврха. Важно је нагласити да је компетентност евалуатора веома битна за
валидацију.
Неке од компетенција које тренер треба проценити су:
• У којој мери су остварени циљеви учења, и да се користи та процена како би се побољшали
одређени аспекти учења;
• Да обезбеди континуирану конструктивну усмену и писану повратну информацију;
• Да темељно процените рад сваког учесника ;
• Да примени различите стратегије процене, прикладне за одређене активности.
Евалуација треба да буде поштена, везана за садржај предмета, и различита по типу и облику,
како би се проценио читав спектар жељених педагошких исхода. Учесници треба да буду
упознати са врстом, облицима, сврхом, коришћеном методом, и критеријумима који се користе
за процену. Активности евалуације морају се одржавати у одговарајућим околностима,
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избегавајући одвраћање учесника од реализације активности у покушају смањења тензије
учесника и анксиозности, и да им омогуће да имају више контроле у спровођењу активности
процене.
Критеријуми за оцењивање треба да буду познати учесницима, а задаци јасни, недвосмислени
и одговарајући. Процена квалитета се врши комбинацијом различитих метода (посматрањем,
разговором, тестирањем, итд), и односи се на циљеве и исходе учења и учинак учесника.
Евалуација постигнућа и наставе може бити: формативна, сумативна, нормативна,
„бенчмаркинг“, дијагностичка , интерна, екстерна, неформална, формална, трајна, једнократна,
објективна, евалуација процеса, евалуација заснована на финалном производу.68
Важно је нагласити да су у процесу процене потребне различите врсте активности, и запамтити
да различите активности захтевају различите врсте процене.
Основа за пост-тестирање су формулисани исходи учења. Дакле, процес пост-тестирања мора
бити заснован на ономе што смо предвидели као резултат процеса наставе и учења. Приликом
планирања наставне јединице и формулисања исхода учења за ту наставну јединицу, такође је
важно да планирамо методу процене достигнућа тих исхода учења. На пример, ако планирамо
да учимо учеснике како да напишу своје име и презиме, ми ћемо од њих да тражимо у пост-тест
процедури да напишу своје име и презиме, као доказ њихове компетенције. Ово се чини
посебно изазовним у породичном окружењу, у којем су одрасли и деца укључени у процес, а
свако од њих има своје омиљене методе и карактеристике које утичу на коначно достигнуће.
Литература каже да је важно изградити поуздање учесника, а затим одабрати време и облик
мапирања (Смернице и циљ компетенција за основне вештине одраслих).
Саветује се да тренер врши иницијално тестирање на основу дијалога. Даље оцењивање се може
континуирано радити, путем разговора тренера са учесницима и посматрањем. Важно је имати
у виду поштовање према сваком учеснику као одраслој особи, и њихово знање, као и
самопоуздање.
Важно је организирати пре и пост-тестирање, као и континуирану процену, како би имали јасан
увид у напредак учесника и у могуће потешкоће.
Стога, тестирање треба да се реализује у стварним животним ситуацијама, и, ако је могуће, у
стварном смислу. Као доказ овладаних компетенција, тражите одређени продукт. На пример,
ако су имали прилику да запишу рецепт и направе торту, можете заједно да је једете и да
разговарате о процесу кроз који су прошли, шта је требало да ураде, како су сарађивали, на какве
су препреке наишли и како су их решили, и тако даље. Или их пустите да напишу оправдање
школи за одсуство детета са наставе, или нек попуне образац за издавање пасоша, итд.
Организујте тестирање у угодном окружењу, почните са неформалним разговором, а потом
објасните тестирање и његову сврху. Немојте тестирати више од једног учесника на време. Да
бисте добили доследне и поуздане резултате, користите исти тест (са малим варијацијама) у
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compare: Temple/Steele/Meredith (2006) and Muminović (2013)
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фази пре и после тестирања. Комбинујте методе интервјуа и писани тест, и распоредите време,
а немојте пожуривати учеснике.

112

Перспектива
Циљ овог приручника је био да да конкретне информације о законској регулативи у партнерским
земљама, мишљења експерата и одраслих Рома о овој теми, теоријама образвања и друге важне
информације. Начелно највећи циљ овог приручника је био да створи структуру курса и све
потребне алате и информације за имплементацију за обуку одраслих Рома у основном
образовању.
Наставне јединице су структуиране на практичан начин и прилагођене потребама организација
које су вољне да реализују овај курс. Свако поглавље наставних јединица, читање и писање,
математичне компетенције и дигиталне компетенције следе исту структуру и приступ. Свако
поглавље наставне јединице пружа циљеве и очекиване резултате, поставку курса, потребна
средства, садржај, трансферабилност и критичке тачке. Користећи овај приручник, тренер за
образовање одраслих или социјални радник би ће способан да спроведе курсеве основног
образовања за одрасле Роме и да направи своје сопствене курсеве пратећи приложене примере.
Надаље важно је запамтити, као што је већ речено, да најважнији фактор успеха је да едукатори
третирају учеснике себи равнима, да се фокусирају на њихове вештине а не на недостатак знања
и да буду креативни и да користе разне методе како би спречили досаду.
Ми се надамо да ће по могућности што више организација, у пуно земаља организовати
имплементацију ових курсева како би се омогућило пружање овог курса на глобалном нивоу. На
овај начин Роми, који се селе, ће имати користи од курсева основног образовања.
Наш главни циљ је био, и сада је, да помогнемо Ромима да превазиђу дискриминацију и да
имају светлију будућност – за себе и за будуће генерације. Овај прирупник може да буде један
корак у овом правцу.
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Додатак
У овом Додатку можете пронаћи примере разрађених наставних јединица. За сваку наставну
тему ниво постоји по пет примера, што значи укупно 35 примера укупно. За додатне
информације молимо Вас да погледате енглеску верзију основног приручника ИО2 на интернет
страници www.project-bera.eu

Перспектива
Циљ овог приручника је био да да конкретне информације о законској регулативи у партнерским
земљама, мишљења експерата и одраслих Рома о овој теми, теоријама образвања и друге важне
информације. Начелно највећи циљ овог приручника је био да створи структуру курса и све
потребне алате и информације за имплементацију за обуку одраслих Рома у основном
образовању.
Наставне јединице су структуиране на практичан начин и прилагођене потребама организација
које су вољне да реализују овај курс. Свако поглавље наставних јединица, читање и писање,
математичне компетенције и дигиталне компетенције следе исту структуру и приступ. Свако
поглавље наставне јединице пружа циљеве и очекиване резултате, поставку курса, потребна
средства, садржај, трансферабилност и критичке тачке. Користећи овај приручник, тренер за
образовање одраслих или социјални радник би ће способан да спроведе курсеве основног
образовања за одрасле Роме и да направи своје сопствене курсеве пратећи приложене примере.
Надаље важно је запамтити, као што је већ речено, да најважнији фактор успеха је да едукатори
третирају учеснике себи равнима, да се фокусирају на њихове вештине а не на недостатак знања
и да буду креативни и да користе разне методе како би спречили досаду.
Ми се надамо да ће по могућности што више организација, у пуно земаља организовати
имплементацију ових курсева како би се омогућило пружање овог курса на глобалном нивоу. На
овај начин Роми, који се селе, ће имати користи од курсева основног образовања.
Наш главни циљ је био, и сада је, да помогнемо Ромима да превазиђу дискриминацију и да
имају светлију будућност – за себе и за будуће генерације. Овај прирупник може да буде један
корак у овом правцу.
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Примери наставних јединица за читање и писање
Учење великог и малог слова А

Резултати:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
!
Да препознају мала и велика словаAa
!
Да правилно изговоре слово A
!
Да руком напишу мало и велико словоAa

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

5

Поздрављање
учесника
очекиваних резултата

15

Препознавање слова A

Практична вежба

20

Обликовање, цртање, писање слова A

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Табла
· Материјал за вежбу са словом А
· Папир и оловка
· Одштампана слова

Метода

и

објашњење Усмени рад

Метод реализације:

Препознавање слова A:
Тренер поставља на таблу слику предмета
који је познат породици и који почиње са
словом А (нпр.ауто). Они причају о
предмету који се може видети на слици.
Препознају први глас А (ауто). Затим тренер
пише име предмета на слику „АУТО“ великим штампаним словима. Тренер чита реч „ауто“
гласно, полако и изговарајући га правилно. Тренер чита реч, изговара га слово по слово и
показује на слово које он у датом тренутку изговара. После тренер поставља на таблу слике
различитих предмета који садрже слово А (не само оне који почињу са словом А, него и оне који
садрже у себи слово А), нпр: јабука, лопта, рука…, и изговара сваку реч посебно. После
изговарања сваке речи, он/она пита чланове породице да му кажу или покажу где се у речи
налази слово „А“ (на почетку, на средини, или на крају).
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У следећем кораку тренер пише на таблу велико
и мало слово А. Затим он/она даје члановима
породице штампани материјал са разним
речима које садрже и мала и велика слова А, па
каже члановима породице да погледају слова,
да их упореде са онима који су написани на
табли, и да изаберу мала и велика слова А.

Савети за наставу:
Користите предмете које можете
наћи у њиховим кућама, користите
предмете
из
њиховог
свакодневног живота.

Обликовање, цртање, писање слова A
После демнстрације писања слова А, тренер даје члановима породице предходно припремљени
папир са тачкама који формирају слово А. Њихов задатак је да повежу тачке и да формирају
слово А у разним облицима. После овог тренер им може дати задатак да записују у своје свеске
штампана слова А, мала штампана слова, велика и мала писана слова „А“ у секвенцама. Док
чланови породице вежбају, тренер треба да проверава резултате и да их исправља уколико је
потребно.
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Разликовање самогласника од сугласника

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
!
Да препознају самогласнике
!
Да препознају сугласнике

Outcome:

Време трајања Активност / садржај
(мин)

Метода

5

Поздрављање учесника
очекиваних резултата

10

Понављање слова азбуке

Усмени рад

25

Препознавање самогласника и сугласника

Усмени рад, практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

и

објашњење Усмени рад

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Табла
· Слика са словима азбуке
· Новине
· Оловке

Понављање слова азбуке
На почетку тренер показује азбуку тако да га сви
могу видети. Затим он/онапоставља на сто кошару
са словима и даје им задатак да сваки члан
породице изабере по једно слово и да покаже које
је слово на картици. Затим тренер тражи од других
чланова породице да кажу речи који почињу са тим словом.
Препознавање слова самогласника и слова сугласника:
Тренер каже члановима породице да у азбуци постоје две врсте слова – самогласници и
сугласници, који имају различити звук када их изговарамо. Самогласници су гласови које
можемо изговарати без затварања уста или дела уста (нпр. без спајања зуба, блокирања делова
уста са језиком…) док су гласови сугласника стварани тако што блокирамо неки део уста и
заустављамо струјање ваздуха. Користећи слику азбуке, тренер чита самогласнике члановима
породице и показује на слова. У следећем кораку тренер подвлачи самогласнике. Он/она
поставља слике предмета који су познати породици и почињу са самогласницима A, E, И, O, У.
Тренер затим пише великим штампаним словима име предмета поред слике. Док тренер пише
слова имена предмета, он/она наглас изговара свако слово и показује сваки самогласник у речи.
Затим тренер користи слике других предмета који су познати члановима породице, а они затим
имају задатак да препознају самогласнике и њихов положај у речи (на почетку, на средини, на
крају).
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Он/она показује члановима породице једну слику, изговара реч и тражи да му чланови породице
кажу где се самогласник налази. Када је одговор коректан, он/она прелази на следећу слику.
Затим тренер користи слику другог предмета познатог породици, на којој они треба да
препознају сугласнике и њихову позицију у речи (на почетку, на средини, или на крају). Он/она
показује члановима једну слику, изговара реч и тражи од
њих да му/њој кажу где су сугласници. Ако је одговор
Савети за наставу:
правилан, он/она прелази на следећу слику. На крају
Будите креативни, прилагодите
тренер даје новине члановима породице и каже једном
вежбу нивоу знања чланова
делу породице да оловком подвлаче самогласнике у
породице.
делу текста , а други део породице да подвлачи
сугласнике. После ове вежбе групе мењају задатак, прва
група тражи сугласнике, а друга група тражи
самогласнике у новом тексту.
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Оформљивање речи

Резултат:

!

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
Да користе слова и да оформе релативно сложене, али познате
речи

Време трајања Активност / садржај
(мин)

Метода

5

Поздрављање учесника
очекиваних резултата

5

Понављање претходног градива

Усмени рад

30

Вежба: оформљивање речи

Практична вежба

5

Рефлексија,
процена

и

рекапитулација

објашњење Усмени рад

и

кратка Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Табла
· Оловке, гумице
· Одштампани материјал
· Картице са словима

Понављање предходног градива
Тренер понавља предходно научени садржај са
учесницима са циљем да их припреми за задатак
формирања речи.
Вежба

Проналажење недостајућег слова
Тренер треба да припреми папир са речима које треба испунити са недостајућим словима, и
предаје га члановима породице. Они заједно треба да пронађу недостајућа слова, и да испуне
рупу са циљем да створе реч. Ако чланови породице имају проблем, тренер им може помоћи
тако што ће им поставити питања чији одговори могу једнозначно помоћи породици.
Једно слово може да направи разлику!
Тренер даје члановима породице картице на које су наштампана слова. Свака карта садржи
једно слово, осим једне. Карта има једно слово на свакој страни (једно спреда, и једно од
позади). Чланови породице треба да оформе речи, и када су готови да их гласно прочитају. Након
завршетка вежбе, када се показало да су чланови породице разумели реч, тренер им каже да
обрну карту, пошто је на другој страни друго слово са новим словом,па ће оформити другу реч!
Шал- шах; жуто – љуто; свеће – цвеће
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Тренер даје члановима породице карте са
Савети за наставу:
штампаним словима. Свака карта садржи по
Пронађите речи које су познате
једно слово. Чланови породице од тих слова
члановима породице
или
треба да формију реч, и кад буду готови да је
припадају
њиховом
наглас прочитају. Када су показали да
интересовању,
не
користите
разумеју реч, тренер им каже да размисле
сувише сложене речи.
које слово могу да одстране да би добили
другу реч са различитим значењем.
Саветује се да тренер нађе речи које су познате
члановима породице, или припадају њиховом интересовању.
радио – ради; кочи – очи; антена – Анета;
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Правилно изговарање речи наглас

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да правилно изговарају самогласнике
! Да правилно изговарају сугласнике
!
Да правилно изговарају читаве речи

Резултат:

Време
(мин)

трајања Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника
очекиваних резултата

10

Понављање слова азбуке

Усмени рад

25

Правилно изговарање самогласника и
сугласника

Усмени рад, practical experience

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

и

објашњење Усмени рад

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Табла
· Слике познатих предмета
· Новине
· Оловке (црвена, плава)

Понављање слова азбуке:
Тренер каже члановима породице да му диктирају
слова азбуке, он/она записује та слова на таблу.
Тренер жели да провери да ли чланови породице
знају азбуку. Он може да организује мало такмичење
између чланова породице, тако што чланови
породице говоре слова један по један, тренер их
записује на таблу и поред слова записује ко је то рекао. Када је азбука написана на таблу, чланови
породице не могу да кажу ни једно слово, а тренер треба да изабере ко је рекао највише слова.
Победник може да добије мали поклон.
Правилно изговарање самогласника и речи које почињу са самогласником:
Тренер поставља слику или црта предмет на таблу, и тражи од чланова породице да га
идентификују. (Тренер треба да користи речи које почињу са самогласником, које су познати
породици, и које су кратке или средње дугачке). Тренер каже члановима породице да изговоре
прво слово, а затим да кажу и име тог предмета, један по један. Када су завршили, тренер или
волонтер из групе записује име предмета / слике на таблу. Чланови породице треба да прочитају
реч која је написана поред слике. Тренер затим тражи од чланова породице речи које почињу са
самогласником, те тако он/она може видети које су речи познате члановима породице. Тренер
записује ове речи на таблу.
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У следећем кораку тренер даје члановима породице новине у којима је он/она означио неки
део. Он/она затим каже члановима породице да
подвуку самогласнике у тексту црвеном оловком.
Савети за наставу:
Тренер затим даје могућност сваком члану
Ако има деце у групи која ово
породице да изговара самогласнике из свог текста.
знају, тренер може да затражи од
Затим тренер означава други део текста и тражи од
њих да она прво ураде ову вежбу,
чланова породице да подвуку сугласнике плавом
како би охрабрила остале чланове
оловком. Када су завршили, он/она каже
породице.
члановима породице да изговарају сугласнике.
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Писање имена и презимена

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да напишу своје име штампаним словима
! Да напишу своје име писаним словима

Резултат:

Време
(мин)

трајања Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника
очекиваних резултата

10

Понављање азбуке

Усмени рад

25

Писање имена

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

и

објашњење Усмени рад

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Табла
· Папир и оловке

Понављање азбуке:
Тренер каже члановима породице да му/њој диктирају
слова азбуке и да одмах кажу и реч која почиње са тим
словом. Он/она записује слово на табл, а поред слова
одмах пише и речи које је члан породице рекао.

Писање имена:
Тренер записује своје пуно име на таблу, штампаним словима. Тренер затим подвлачи свако слово и
изговара их гласно. Он/она броји слова у свом имену. Тренер затим тражи волонтера који ће записати
своје име на таблу штампаним великим словима. Волонтер записује своје пуно име на таблу великим
штампаним словима, слово по слово. Затим тренер каже члановима породице да запишу своје пуно име
на папир, великим штампаним словима. Сваки члан породице показује папир остатку групе и изговара
слово по слово. Тренер затим записује своје пуно име на таблу (прво слово великим штампаним словом,
а остатак малим штампаним словима). Тренер каже члановима породице да ураде исто на свом папиру,
или у својој свесци, да запишу своје име тако што ће прво слово бити велико штампано, а остатак мала
штампана слова. После записивања њихових имена, тренер тражи од њих да један по један прочитају
своја имена наглас и правилно изговорена.
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У следећем кораку тренер записује своје пуно
име поново (прво слово велико писано слово, а
остатак мала писана слова). Тренер каже
члановима породице да ураде исто на свом
папиру, или у њиховој свесци. После записивања
својих имена, тренер им каже да један по један
прочитају своје име наглас и правилно
изговорено.

Савети за наставу:
Док чланови породице записују
своје име на папир или у свеску,
тренер треба да прикаже азбуку
коју су заједно написали на
почетку наставе.

И М Е Т Р Е Н Е Р Апрезиме 7
слова, име 4 слова
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Писање кратког текста

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да пишу кратак и једноставан текст штампаним словима

Резултат
Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата

Усмени рад

5

Понављање претходне лекције

Усмени рад

30

Вежба: писање кратких реченица

Усмени рад, Практична
вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискурсија

Метод реализације
Дидактички материјал:

Понављање предходное наставне јединице
· Оловке,
Тренер започиње дискусију о предходној наставној
јединици и пита да ли је нешто нејасно, да ли су већ
· Одштампани материјал са 8
применили научено, да ли је сада лакша контрола
питања
свакодневних ситуација, да ли имају нека отворена
· Одштампани материјал са
питања, да ли су имали досада могућност да пишу
пет линија за пет реченица
бележке или кратак текст (који је био повод тога, како
су то успели са њиховим зањем писања, да ли су
имали неке потешкоће или проблеме итд).
Објашњење вежбе:
Тренер даје папир са одштампаним питањима члановима породице – 8 питања по члану
породице на основу њихових интересовања и старости (индивидуални рад). На основу питања,
чланови породице стварају кратак текст о себи( штампаним словима). Када су сви завршили,
тренер тражи волонтера који ће прочитати свој рад остатку групе. Ако нема волонтера, тренер
може да постави једно питање са листе (на пример: „Како се зовете?“) и да тражи да сви чланови
породици одговоре. Друга опција је да тренер представи себе на основу питања са листе, а затим
позива друге да ураде исто. Како би проверио да ли је материјал написан правилно, тренер ће
сакупити текстове, сваки текст ће прегледати посебно после наставе, и пружиће им повратну
информацију на следећем сусрету.
Шта ми је важно
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Тренер даје сваком члану породице папир са пет
линија, и тражи од њих да напишу пет речи које
имају посебно значење за њих –у сваком реду по
једна реч (индивидуални рад).
Поред оних пет линија, постоји још пет других
линија. Тренер им каже да напишу реченице и
кратак текст базиран на речима које су пре
написали.

Савети за наставу:
Имајте у виду да су неки учесници
стидљиви и несигурни, имајте
разумевања за њих.
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РУЧНО ПИСАЊЕ ПОРОДИЧНОГ КАЛЕНДАРА

Резултат:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
!
Да пишу кратке реченице

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата

Усмени рад

5

Шта је календар?

Усмени рад

30

Направите ваш календар

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискурсија

Метод реализације:
Дидактићки материјал:
Шта је календар?
Тренер почиње тако што сваком члану породице
даје празни календар и каже им да направе
календар у следећих 30 минута. Он/а им показује
како се прави календар уз помоћ припремљеног
штампаног материјала, или на табли. Он/а
објашњава им да је почетак месеца горе, на почетку
странице, и показује им како се дани нижу према
доле. Тренер им објашњава да овај календар није за
неку одређену годину (на пример 2019), тако да ће моћи да га користе дуги низ година, пошто
датуми нису повезани са данима у седмици. Он/а им показује како могу користити календар
уношењем кратких текстова или лепљењем слика, уписивањем рођендана чланова породице и
њима важних особа.
· Копије
припремљеног
календара
· Један завршени календар
· Пример календара на А3
· Оловке разних боја
· Лепак и маказе
· Одштампане слике
· Кратки цитати

Направите свој календар
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Ако нема отворених питања, тренер дели сав потребан материјал (слике, цитате, лепило,...)
члановима породице и каже им да почну са
првим месецом, то јест јануаром. Они би прво
Савети за наставу:
требали да се сете оних рођендана које славе у
Уколико једна наставна јединица
јануару, а затим треба да их обележе у
није довољна за ову вежбу, тада
календару. Он/а им каже да напишу барем 6
можете
рећи
члановима
кратких текстова у календар које могу сами да
породице да планирају сусрет који
смисле, или да их изаберу из штампаног
ће дуже трајати, или који ће се
материјала. Док чланови породице раде, тренер
наставити на следећем сусрету.
је присутан и треба да буде спреман да
одговори на питања чланова породице.
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Правилно изговарање - песме
Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да исправно изговарају речи

Резултат:
Активност / садржај

Метода

Време
трајања
(мин)
5

Поздрављање
учесника
очекиваних резултата

5

Објашњавање караоке

Усмени рад

30

Песма

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискурсија

Дидактички материјал:
· Караоке верзија песама
· Регуларне верзије песама
· ЦД плејер или рачунар
звуницима

и

објашњење Усмени рад

Метод реализације
Објашњавање караоке

Тренер каже члановима породице да ће
певати заједно песме, како би вежбали
правилно
изговарање
речи.
Чланови
породице ће певати уз караоке. Он/а пита да
ли неко зна шта су караоке и да ли су већ пре певали уз караоке. Ако неко већ има искуства,
тренер ће га замолити да објасни остатку групе како се певају караоке. Ако нико не зна, он/а
каже да су караоке активност која је развијена у Јапану седамдесетих година двадесетог века, и
да је у њој само музика а нема гласа певача, тако да људи треба сами да певају текст песме. Како
би им показао у пракси, тренер пушта једну песму са отпеваним текстом, а затим исту песму без
текста, у караоке верзији.
са

Певање
Тренер ће питати чланове породице са којом
песмом желе да почну и даје им текстове више
Савети за наставу:
песама. Он/а пушта регуларну верзију музике
Можете у почетку користити и
изабране песме и охрабрује сваког да пева ту
ромске песме како бисте опустили
песму. Када се регуларна верзија песме заврши,
атмосферу.
тренер каже члановима породице да провере текст
песме, да ли има у њему речи које су им непознате
и не знају да их изговоре правилно. Он/а одговара
на свако настало питање и наставља са караоке верзијом песме. После отпеване караоке верзије
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песме, тренер поново пита да ли постоје речи које отварају нова питања, а уколико их има,
тренер одговара на њих и пита са којом песмом желе да наставе. После три песме, отприлике се
завршава дата наставна јединица, а тренер предаје све текстове члановима породице, како би
могли да вежбају кући, уколико желе.
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Разумевање текста

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да направе спинер на основу писаног упутсва

Резултат:

Време трајања (мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника
очекиваних резултата

10

Читање инструкције

Практична вежба

5

Припрема материјала

Практична вежба

20

Прављење спинера

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискурсија

и

објашњење Усмени рад

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Штампано упутство
лепак,
боје,
· Картон,
3еуроцента по спинеру,
маказе,
игле,
две
чачкалице по спинеру,
топло лепило, форме
спинера
· Један завршени спинер
· Папир и оловка

Читање инструкције
Тренер каже члановима породице да, како би вежбали своју
способност читања, он/а жели да нешто направе заједно.
Он/а им покаже спинер који је он/а направио/ла пре,
(уколико не знају шта је то), и показује им како се користи.
Тренер им даје инструкцију, па каже члановима породице да
је прочитају и да запишу сва питања што их имају. Они ,такође,
треба да запишу све што им је потребно од материјала за
стварање спинера. После неколико минута он/а одговара на
питања чланова породице.

Припрема материјала
Тренер позове чланове породице да припреме материјал који је потребан за прављење спинера према
њиховој листи. Он/а им каже да је могуће да и после почетка рада добију неки материјал, али би било
боље да имају све потребно пре почетка. Када чланови породице имају сав потребан материјал, тренер
опет пита има ли питања.
Стварање спинера
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Тренер каже члановима породице да крену са израдом спинера према упутству које су примили. Он/а
им такође каже да могу да му се обрате уколико не знају шта
треба да раде, или уколико нешто
не ради. Док чланови породице
Савети за наставу:
раде, тренер иде по просторији и
Будите спремни помоћи у
помаже уколико је потребно.
размевању упутства и помоћи
Уколико чланови продице пре
при техничким питањима.
заврше, тренер им може рећи да
направе још један спинер, или да
вежбају са спинером којег су направили. Када су сви
завршили, тренер им каже да врате преостали материјал и да очисте просторију. Тренер им затим још
једном покаже како се користи спинер.
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Извлачење закључака, препознавање теме, постављање питања

Очекивани резулт- чланови породице ће моћи:
! Да постављају питања на основу прочитаног текста
! Да извуку закључке
! Да препозају теме

Резултати:

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање
резултата

5

Понавање претходних јединица

Усмени рад

30

Вежба: читање текста, извлачење закључка

Усмени рад, Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискурсија

учесника

и

објашњење

очекиваних Усмени рад

Метод реализације :
Дидактички материјал:
· Папир иоловка
· Филм
· Новине, маказе
текст
· Кратки
припремљеним
питањима

са

Понављање:
Тренер рефлектује на предходну наставну јединицу и даје
кратку вежбу како би припремио учеснике на ову наставну
јединицу.

Објашњење вежбе: Разумевање једноставног текста Филм:
Тренер доноси постер филма који је на прогаму у биоскопу,
или филм који се може изнајмити или погледати на ТВ-у у догледно време. Тренер показује рекламу
филма. На основу постера, назива филма и рекламе, потребно је да направе претпоставке за следећа
питања:
● Да,ли је то љубавна прича, трилер, или нешто друго?
● Према слици на постеру, ко је главни глумац?
● Има ли на слици „позитивца“ и „негатвца“, и који је то?
● О чему се ради у филму? Како ће се филм завршити?
● Каква би била ваша прича филма, уколико би требало да смислите и напишете тему
посматрајући постер?
Додатне вежбе:
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Проналажење чланака:
Тренер доноси више новина и каже члановима породице да изаберу чланке које ће читати. Затим
он/а позива да сваки исече за њега интересантан чланак. Задатак је да сваки члан породице прочита
свој текст, и на основу прочитаног формулише пет питања. Затим тренер каже сваком члану породице
да прочита свој текст неком другом, и тражи од њега да одговори на раније написаних пет питања.
Или могу заменити текстове и прочитати их у тишини, а затим
одговорити на пет претходно написаних питања.
Савети за наставу:
Трудите се да пронађете
Кратка прича:
постер који приказује
Тренер треба да донесе кратак текст за сваког члана породице,
пуно ликова, а који би
према њееговим интересовањима (домаћинство, здравље,
могли
инспирисати
спорт, познате личности итд.). Испод текста је пет питања, на
чланове породице.
која сваки члан породице треба да одговори и да то после
укратко представи осталим члановима породице.
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Дељење броја 10

Резултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
!
Да деле број 10
!
Да препознају различите варијанте како се број 10 може
поделити
! Да праве једноставно сабирање са једноцифреним бројевима

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата Усмени рад

5

Представљање активности

Усмени рад

10

Подела броја 10 – вежба 1

Практична вежба

10

Подела броја 10 – вежба 2

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Престављање активности
Ова активност треба да буде представљеna
породици као друштвена игра. Исто тако важно је
представити и очекивани резултат ове
активности, како би чланови породице разумели
смисао и циљ ове игре.Чланови породице ће
разумети како бројеви могу бити раздвојени, и они
ће исто моћи да вежбају сабирање и да развијају своје знање о бројевима.
Дидактички материјал:
· Мала кутија
· Штампани материјал
· Кругови од папира

Подела броја 10 – вежба 1
За ову вежбу нам је потребна плитка кутија отворена од горе. Кутија треба да буде раздвојена на
две или три дела са папирном преградом. Чланови породице могу убацивати кликере или
дугмад кроз отвор, затим када отворе кутију могу видети колико кликера/дугмади је пало у један
део те кутије.После овога чланови породице могу да запишу ток сабирања.
Пример:
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Ако је кутија подељена у два дела, чланови породице могу да запишу различите варијанте
сабирања:
2+8=10
6+4=10
8+2=10
Уколико је кутија подељена у три дела, чланови породице ће требати да записују три броја:
0+3+7=10
2+6+2=10
Подела броја десет –вежба 2
У овој игри чланови породице ће добити 10
кругова од танког папира. Једна страна круга је
Савети за наставу:
офарбана у црвено а друга у плаво.
Тренер треба да објасни
Сваки учесник треба да баци папире и да изброји
одраслима који је циљ ове
колико их је пало тако да им је горе црвена, а
игре, да кроз ову игру можемо
колико, да им је горе плава страна. Чланови
да развијемо наше знање о
породице ће требати да записују различите
бројевима, да научимо како да
делимо бројеве и сабирамо.
резултате у табелу. Ова игра се може играти и у
виду такмичења: учесник који има најразличитије
резултате после пет кругова, побеђује или учесник
који је испунио табелу и има све могуће исходе, побеђује.
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Како пишемо време
Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
!
Да записују време
Да направе распоред који представља њихове дневне
активности

Резултат:
!

Време
(мин)
5

трајања Активност / садржај

Метода

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних Усмени рад
резултата

10

Представљање активности

Усмени рад

25

Стварање распореда времена

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Новине
или
слике
са
активностима које породица
најчешће ради
· Маказе
· Лепак
· Папир и оловке
· Временски распоред

Представљање активности
Тренер треба да представи циљ ове активности. Важно је
представити зашто је дневна рутина од значаја за породицу.

Стварање временског распореда
Чланови породице могу да направе листу активности које они
најчешће раде сваки дан. Тренер може да им помогне тако што
записује активности које кажу чланови породице на таблу.
Када је готова листа, породица може да направи дневни план за
један просечан дан. У случају да више чланова породица не зна да пише, они могу да потраже слике (могу да их
исеку из новина) које ће представљати разне активности. Када је
листа готова, треба да поређају активности на временску линију
и да одлуче колико времена они углавном потроше /колико
Савети за наставу:
времена желе да потроше за различите активности (нпр. 45 мин,
У случају да чланови породице
2.5 сат, итд.)и када желе, они да обаве те активности (нпр. од
имају
различите
дневне
09.00h до 10.00h).
активности,
тренер
може
Тренер треба да објасни и да помогне члановима породице за
предложити да направе одвојене
запишу временски период правилно.
планове – могуће је направити
засебне планове за сваког члана
Када су готови, план може да се окачи на зид или негде другде у
породице.
дому породице где га свако може видети.
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Сабирање вишецифрених бројева
Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да сабиру једноцифрене и вишецифрене бројеве
! Да рачунају своје издатке за пут

Резултат:

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

5

Поздрављање

учесника

Метода

и

објашњење Усмени рад

очекиваних резултата
10

Представљање активности

Усмени рад

25

Планирање путовања

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације
Дидактички материјал:
Представљање активности
Тренер може да представи активности преко покретања
дискусија са члановима породице о следећој теми: Да ли они
иду на путовање? Где су били? Да ли су правили план
·
путовања за ове излете?
Тренер треба да објасни очекиване резултате од ове вежбе и
предности прављења плана путовања. Тренер треба да
понови са члановима породице методологију сабирања са
једноцифреним или вишецифреним бројевима од 0 до 999.
·

Штампани
материјал
за
листу издатака.
Рачунар како би
погледали мапу,
цену карата итд.

Кораци ручног сабирања са вишецифреним бројевима :
● Напишите бројеве један испод другог.
● Направите сабирање десног броја као да су једноцифрени бројеви.
● У случају да је њихов збир од 0 до 9, њихов збир можете записати.
● Уколико збир бројева прелази или је једнак 10 десни број се записује а први број
међузбира треба додати једном од будућих бројева које сабирамо.
● Понављајте процес са другим бројевима док сваки број не буде одрађен,
сабран.Запишите последњи међузбир заједно са осталим бројевима
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Планирање путовања
Породица треба да изабере једну локацију где
желе отпутовати – није битно да ли је то место
далеко, или је то најближи град где они
углавном иду у куповину. После овог, чланови
породице треба да направе листу издатака које
ће имати током путовања.

Савети за наставу:
За младу децу или оне чланове
породице који су неписмени, исто је
могуће да преставе своје трошкове
путем слика.
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Сабирање са вишецифреним бројевима
Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да обављају сабирање бројева од 0 до 999
! Да одузимају бројеје од 0 дп 999
!
Да направе породични буџет

Резултат:

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата

Усмени рад

10

Понављање слова из азбуке

Усмени рад

25

Писање породичног буџета

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
·
·
·
·
·
·

Штампани
материјал
прављење шопинг листе,
новина са сликама,
оловка,
маказе,
лепак,
калкулатор

за

Представљање активности
Тренер представља укратко главне резултате ове
јединице. Чланови породице неће само имати
вежбу сабирања, већ ће направити породични
буджет који ће им помоћи да управљају својим
новцем

Израда породичног буџета
Чланови породице треба да испуне штампани
материјал тако што направе листу прихода и листу издатака. Ови издаци могу бити категоризовани у
више типова издатака као што су рачуни, издаци за домаћинство, заштита деце итд. Тренер каже
члановима породице да испуне ове листе заједно, али он/она треба да има на уму да су приходи и
издаци породице поверљиви подаци. Уколико породица не жели да подели ове податке са тренером,
тренер може да користи измишљене бројеве како би показао како треба да изгледа породичини
буџет.
Користећи технику брајнсторминга, тренер може са лакоћом да сакупи податке о њиховим приходима
и издацима. Ови подаци се могу написати на таблу. Тренер исто може помоћи породици у
категоризацији различитих типова издатака, нпр. рачуни, храна, одећа итд.
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Уколико у групи има више деце, тренер може да пита децу
шта они углавном купују / моле родитеље да им купе? Они
исто могу направити листу од ових производа и њихових
цена. Деца исто могу исећи слике из новина у случају да
не,знају да читају. На крају листа деце се исто може
укључити у породични буџет као издатак.

Савети за наставу:
Чланови породице могу корисити
дигитрон да провере резултате
које су ручно израчунали.
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Мерење тежине

Резултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да измере тежину предмета користећи вагу
! Да упоређују тежину различитих предмета

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата

Усмени рад

35

Практична вежба

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Практична вежба
Тренер каже члановима породице да измере разне
предмете. Пре него што ставе на вагу, они могу проценити
који предмет ће бити тежи а који лакши, затим они могу
да прочитају тежину предмета стављајући га на вагу.
Мерење различитих предмета:
●
Измерите различите предмете из куће породице
●
Поређајте предмету у линију почевши од
наклакшег
●
Пронађите предмете који имају отп исту тежину
● Запишите тежину различитих предмета користећи симболе >,=,<
После они могу да измере:
● Тежину деце
● Тежину одраслих чланова породице
● Чланови породице могу да држе своју млађу децу и да измере колико су тешки заједно
Додатна вежба:
1. Избројите колико и каквих предмета треба да поставе на вагу како би постигли тежину неког
члана породице (напр. Треба им више врећа кромпира да достигну тежину мајке).

Дидактички материјал:
· Разне ваге (лична кухињска)
· Разни предмети из куће
породице
· Кука, предиво, тањири
· Папир и оловке
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2. У случају да су у групи млађа деца који не могу
Савети за наставу:
да користе вагу, чланови породице могу да
Чланови породице исто могу
припреме за њих ручно припремљену вагу
предложити
вежбе
или
користећи неке просте делове. За припрему
изабрати различите предмете
овог инструмента за мерење породици ће
које они желе да измере.
бити потребна баланс штангла. Ако ово није
могуће, требаће им кука два мала тањира и
предиво. Након што су закачили куку, треба да
завежу на два краја куке. Деца могу да полажу мале предмете на тањире и да одлуче која је
тежа, лакша, или могу да пронађу предмете који имају исту тежину.
3. Уколико има новорођенче у породици, тренер може да помогне да се измери бебина тежина
пре и после јела – може бити да је лакше да се измери беба са мајком заједно, и затим да се
одузме тежина мајке.
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Понављање нивоа 1

Резултат:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
Да вежбају једноставна сабирања
! Да вежбају једноставна одузимања
! Да читају време

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

5

Поздрављање
учесника
очекиваних резултата

10

Читање времена

Усмени рад, практична вежба

15

Сабирање - понављање

Усмени рад, практична вежба

10

Сабирање домина

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Распоред следеће наставне
јединице у писаној форми
· Папир и оловке
· Домино за сабирање

Метода

и

објашњење Усмени рад

Методологија реализације:

Читање времена
Тренере каже члановима породице да је он/а
направио распоред за овај курс и жели да га
заједно прегледају. Он/а предаје одштампани
распоред члановима породице и даје им неколико
минута да га погледају. Он/а им објашњава детаље
ког дана и у које време је он планирао следећу наставу, и да ли је члановима породице то у реду,
или треба нешто мењати. Он/а исто пита да ли су сви разумели распоред и да ли има питања.
Ако не, чланови породице треба да понесу кући распоред, да продискутују поново и да кажу
тренеру да ли има неких препрека за њих да дођу следећи пут.
Сабирање понављање
Када је распоред јасан за сваког, тренер каже члановима породице да он/она жели да понове
неке ствари које су учили током нивоа 1 јер ће тако бити лакши наставак са следећим нивоом. У
овој јединици он/она ће поновити сабирање са члановима породице.
Тренер даје члановима породице штампани материјал са задацима.
Сабирање домина
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Тренер објашњава сабирање домина члановима породице које функционише као обичан
домино. Сваки члан породице добија исти број домина (направљених од папира). Један домино
је почетни, и члан породице који има домино, а
овај одговара барем једној страни, може да га
Савети за наставу:
стави поред почетног. Овде је једина разлика у
Уколико у групи не дође до
односу на класични домино, што овде стране
надметања, само ставите све
одговарају једна другој уколико им је збир 600.
домине у средину стола и
Затим, ту је нова могућност за полагање новог
замолите чланове породице да
домина,а збир бројева увек мора да буде 600.
направе
заједно низ од домина,
Први члан породице који остане без домина је
сходно захтеву да збир бројева
победник. Предлог за домине је испод.
буде 600.
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Децимални бројеви

Резултат:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да конвертују целе бројеве у децималне
! Да израчнају цену по килограмима и декаграмима
! Да поређају децималне бројеве према величини

Време
Активност / садржај
трајања (мин)

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних Усмени рад
резултата

5

Објашњавање децималних бројева

Усмени рад

10

Разумевање децималних бројева

Практична вежба

10

Рачунање са децималним бројевима

Практична вежба

10

Поређање децималних бројева

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Методологија реализације:
Дидактички материјал:
· Табла
· Табла чоколаде (24
коцкица)
· Папир и оловка
· Дигитрон
· Вага
· Листа
са
децималним
бројевима

Објашњење децималних бројева
Тренер каже члановима породице да су децимални бројеви
специјални бројеви који показују да број није цели, али показује
део целог броја. Он/она записује примере ецималних бројева (
например 0.5, 1.25, 2.7).

Разумевање децималних бројева
Тренер позива чланове породице да отворе чоколаду (било би
добро да има 24 комадића, или број комадића који се лако
дели). Он/а стави чоколаду на сто, затим лист папира са бројем
један до чоколаде. Он/а другу целу чоколаду преломи на две
половине, једну стави на сто и до ње папир са одговарајућим
децималним (0.5). Другу половину преломи опет на два дела, постави на сто уз папир са одговарајућим
бројем (0.25). Он/а понавља радњу још једном (0.125). На крају он/а даје преостала три комадића
чоколаде члановима породице и позива их да направе нове децималне бројеве, комбинујући комаде
чоколаде које имају. Он/а им даје времена за вежбање, а на крају могу појести комаде које су исправно
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груписали и написали исправни децимални број. Пре него што поједу комаде, он/а може их позвати да
измере тежину читаве чоколаде на дигиталној ваги. Затим нека израчунају тежину половине чоколаде,
а потом измере. Ако резултат не одговара, тренер ће објаснити да је тешко направити тачне половине
и због тога настаје разлика.
Рачунање са децималним бројевима
Тренер даје члановима породице јабуке, које је он/она понела са собом, и каже им да килограм јабука
кошта 200 динара. Он/она им каже да измере све јабуке и да кажу њему/њој колико коштају све јабуке.
Чланови породице могу да користе дигитрон за ову вежбу.
Затим он/она пита исто али за другу цену или колико кошта пола
килограма? Колико кошта једна јабука? Колико би требао неко
Савети за наставу:
да плати за пет јабука?
Уколико је могуће, од
Сортирање децималних бројева
Тренер даје члановима породице листу са одштампаним
децималним бројевима, и каже им да их поређају – почевши од
нејвећег, којег ће означити са јединицом, до најмањег којег ће
означити са 15. Када су сви готови, тренер показује правилно
решење на табли и одговара на постављена питања.

сортирања децималних
бројева можете направити
и мало такмичење за
породицу
–
најбржи
побеђује, или слично.
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Дељење

Резултат:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да разумеју основе дељења
! Да употребљавају дигитрон и деле бројеве са два или виша
бројева

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење
очекиваних резултата

Усмени рад

20

Објашњавање дељења

Усмени рад, практична вежба

15

Вежбање дељења

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Методологија реализације:
Дидактички материјал:
· Дигитрон
· Табла
· Производи хигијене, воће
· Ситни динари

Објашњавање дељења
Тренер обајашњава члановима породице како се
може установити на који начин можемо нешто
равномерно поделити користећи математичку
операцију дељења. Он/а доноси воће или
производ за хигијену (два комада по учеснику) и
каже члановима породице да их равномерно поделе тако да сви добију исти број,( за ову вежбу
треба користити делење). Чланови породице не знају унапред колики број производа су добили,
то зна само тренер. Када су сви добили два производа, он/а им каже да их ставе на страну за
касније, и ставља на сто кованице динара. Сваки члан породице треба да добије најмање 15
комада и сви треба да добију исти број кованица. Он/а им каже број кованица и пита чланове
породице да ли имају идеје како би се могле поделити кованице, а да сви добију исти број без
губљења времена.
Он/а чека да чланови породице кажу прву идеју, пушта их да је испробају, а при том мери време
које им је потребно за долазак до решења. Затим он/а им предлаже другачији метод ,а док они
то поново раде, време се мери. На крају, тренер их пита који начин је био бољи и зашто. Он/а ће
им рећи да су све време радили дељење, и да је делење потребно у свакодневном животу, сваки
пут када треба нешто поделити.
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Он/она им каже да сакупе поново динаре, тренер додаје један нови динар и пита породицу, како
ће сада да поделе. Када свате да ће бити остатка, тренер треба да их пита шта ће урадити са
остатком које немогу равномерно поделити. Вежба се може поновити и на тај начин да тренер
уместо да дода један динар, одузме један динар, тако ће остатак бити већи. Тренер треба да им
каже да у највећем броју случаја када се бројеви деле буде остатка уколико резултат треба да
буде природни цели број.
Вежба делења
Тренер каже породици да уколико се дели са великим
бројевима, целисходно је користити дигитрон, јер је тако
лакше. Он/она дели дигитроне члановима породице и пита
их да ли су их већ користили. Уколико не, тренер треба да
одвоји време за објашњење главних функција дигитрона
(пошто у зависности од модела, дигитрони се могу пуно
разликовати, овде неће бити описаза то). Затим он/она даје
листу задатака сваком члану породице и каже им да реше
задатке на штампаном материјалу.

Савети за наставу:
Ако сматрате да им је
потребно
вежбање,
немојте им рећи колико
комада сте им дали,
него затражите да их
изброје.
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Комбиноване математичке операције

Резултат:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да извршавају четири основне математичке операције
користећи дигитрон

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата

Усмени рад

10

Припреме

Усмени ради и писање

105

Спортска вежба

Практичне вежбе

10

Процена

Дискусија и усмени
рад

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Методологија реализације:
Дидактички материјал:
· Улазнице за спортска
дешавања
· Папир и оловка
· Штампани материјал

Објашњење вежбе
Тренер саопштава породици (као приликом претходне
јединице) да ће ићи на спотско такмичење (Нпр. фудбалску
утакмицу). Он/а им саопштава место сусрета и даје им задатке
да се припреме за утакмицу док су у учионици. Тренер каже
члановима породице да погледају задатке и прибор, и пита их
да ли има нешто што нису разумели. Када је одговорио на сва
питања, саопштава члановима породице место и време сусрета и каже им да понесу са собом
задатке на утакмицу.
Утакмица
Током утакмице тренер ће седети заједно са члановима породице, и треба да одговори на
настала питања. Када је утакмица готова, он/а ће питати чланове породице како су одговорили
на припремљена питања (Нпр. колико гледалаца је пратило утакмицу? Колико је коштала
карта?), како би ове податке могли користити у евалуацији.
Евалуација
Евалуација треба да се уради што ближе месту утакмице, али у просторији за учење. За
евалуацију, тренер даје члановима породице одштампане задатке (Нпр. колики је био приход
организатора утакмице од улазница?), на основу њихових запажања. Он/а им каже да користе
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своје белешке (или им даје њихове белешке поново) и
дигитрон како би израчунали одговор на питање. Када
су сви готови, тренер ће прочитати прво питање и
затражити од сваког члана породице да одговори на
њега. Важно је рећи да ће на нека питања бити
различитих оговора, пошто су сви опажали другачије.
Када је могуће, тренер треба да цитира званичне
статистичке податке о утакмици и да их упоређује са
одговорима чланова породице.
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Мерења

Резултати:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
! Да употребљавају различита средства за мерење тежине и
дужине
! Да конвертују центиметре у милиметре и обрнуто
! Да конвертују килограме у граме и обрнуто

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних
резултата

Усмени рад

15

Мерење тежине

Практична вежба

20

Мерење дужине

Практична вежба, дискусија

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Дигитална и аналогна
кухињска вага
· Рецепти
· Састојци за рецепт
· Листа задатака
· Разни алати за мерење
дужине (лењир, трака за
мерење итд)
· Папир и оловка

Методологија реализације:

Мерење тежине:
Тренер даје члановима породице рецепт и две различите
кухињске ваге за мерење – једну аналогну и једну
дигиталну. Он/а каже члановима породице да прво
прочитају рецепт и да почну сакупљати одговарајуће
састојке. Он/а им даје нешто времена за ово, а затим им
каже да измере први састојак у грамима и килограмима.
Тренер ће им прво показати како функционише аналогна
вага, он/а ће рећи породици како да читају бројеве које
показује вага. Затим он/а ће им рећи да измере први
састојак (који је већ измерен) на дигиталној ваги, и рећи
ће им како да прочитају бројеве које показује вага.
Вероватно ће бити разлике у измереном резултату између две ваге,а тренер треба да објасни да
је дигитална вага много прецизнија од аналогне. Ово је важно за прецизна мерења, на пример
у медицини, али није толико важно, на пример, при прављењу воћне салате. Затим он/а каже
члановима породице да наставе са припремом рецепта користећи обе ваге.
Када су завршили са мерењем и састављањем састојака, воћну салату треба ставити у фрижидер
како би се охладила.
Мерење дужине
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Тренер показује различита средства за мерење дужине. Он/а почиње са лењиром и показује
породици како се користи правилно за мерење папира, и записује дужину у метрима,
сантиметрима и милиметрима. Затим тренер
прелази на мерну траку, шестар итд. Када је он/а
Савети за наставу:
показао сва средства за мерење, он/а даје
Приликом избора рецепта
члановима породице листу задатака (висину
заједно са породицом, водите
члана породице у сантиметрима, дужину табле у
рачуна да нећете имати пуно
метрима...) и каже им да користе сва средства за
времена за припрему, нити
мерење да виде да ли има разлике, које средство
приступа рерни за печење.
се може користити а које не у датој ситуацији.
Он/а даје време за вежбу. Када су сви готови, он/а
пита сваког за њихова искуства са различитим средствима за мерење.
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Додатак: Прављење материјала за наставу
Због чињенице да је свака група различита и да чланови породице у свакој групи могу имати
различите нивое компетенција, скоро је немогуће развити приручник који би испунио сва
очекивања. У овом приручнику ми дајемо примере наставних јединица за тренере који би
желели да започну породично образовање за Ромске породице.
Тренери могу да створе своје наставне материјале на основу потреба и захтева породице, могу
да створе своју методологију на основу примера који су укључени у овај приручник.
Како бисмо олакшали овај процес за тренере, укључили смо предлоге из различитих тема који
могу бити коришћени за стварање различитих, практичних и конкретних вежби за породице.
Предлози за конкретне и практичне вежбе који се могу користити за различите теме
· Кување заједно – читање рецепта
· Читање телефонских бројева
· Израда породичног стабла (бројање колико ујака или браће чланови породице имају)
· Куповина у продавници, прављење листе за куповину
· Бројање колико књига или одеће имају деца или одрасли
· Плаћање рачуна, сабирање износа разних рачуна
· Читање кућних бројева
· Играње друштвених игара заједно
· Читање бројева аутобуса
· Читање и прављење разних распореда времена
· Читање и писање датума за разне термине
· Мерење тежине деце и њихово поређање по тежини
· Читање и писање бројева дечијих стопала
· Читање распореда деце
· Помагање деци у њиховим домаћим задацима
· Планирање дневних активности породице
· Одређивање термина за разне прославе и одморе
· Планирање рођендана члановима породице
· Прављење породичног инвентара
· Читање сата
· Читање календара
· Писање године старости и датум рођења деце
· Испуњавање разних докумената
· Планирање путовања
· Читање саобраћајних знакова за лимитирање брзине
· Мерење крвног притиска
· Литање регистарских таблица аутомобила
· Провера притиска у гумама
· Прављење задатака са темом изградње куће (мерење висине зидова, величине прозора
и врата, итд)
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·
·
·
·
·

Бројање и прављење разних математичких операција са новцем
Бројање и писање радних сати
Рачунање цене горива
Прављење буджета за завршну журку на крају курса
Истраживање мишљења (колико деце има браон очи у суседству?)
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Примери наставних јединица за дигиталне компетенције
Камера – део 1

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
!
Да направе са својим телефоном
Да користе различите поставке на својим телефонима

Резултати:
!

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата Усмени рад

10

Како користити камеру

Практична вежба

10

Објашњење поставки и техничких питања

Усмени рад

15

Вежба са радом камере

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Паметни
телефон
камером
· Табла
· Рачунар са пројектором

Како користити камеру
Тренер каже породици да откључају своје телефоне
и да отворе програм за камеру. Он/она каже им да
свака камера ради различито, у зависности од
телефона, свака камера има различите поставке и
опције које се могу користити. Он/она каже
породици да погледају те поставке и опције и каже им да покушају сазнати шта која поставка
значи. Он/она им каже да испробају различите поставке – да промене поставке, да сниме
фотографије и да погледају разлике у фотографијама.
са

Објашњење поставки и техничка питања
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Тренер пита породицу које поставке су пронашли
на телефону. Он/она записује различите поставке
(нпр. ауто, панорама, портрет, фотографије са
блицом, макро, мануал, спорт/ акција, HDR, ноћне
слике, ISO, WB, ..) и даје им кратко објашњење за
сваку поставку.

Савети за наставу:
Будимо опрезни када користимо
телефон који припада породици,
јер може настати проблем када
деца добију приступ подацима
родитеља и обрнуто..

Вежба са радом камере
Тренер охрабрује породицу да испробају своје
камере – узимајући у обзир шта су досад научили. Он/она каже им да испробају различите
поставке на камери, да узуму у обзир светлосне услове, да користе блиц итд. Тренер им даје
доста времена за вежбу, затим их пита да ли имају питања. Уколико постоје отворена питања,
он/она ће одговорити на њих.
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Камера – део 2

Резултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да направе слике са својим телефонима
! Да користе различите поставке камера на својим телефонима
! Отварање програма за едитовање слика
! Да користе инсталиране програме за камеру

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата Усмени рад

5

Композиција слике

Усменирад

20

Прављење слика на отвореном

Практична вежба

10

Заједничка провера слика и предлози

Усмени рад, Практична
вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Паметни телефон са камером
· Табла
· Рачунар са пројектором
· Слике
које
показују
различите
примере
композиције

Метода

Метод реализације:

Композиција слике:
Тренер објашњава породици различите начине како
видимо слике и шта је лепо за очи. На бази
математичких правила преферирамо одређене
симетријске односе. Он/она објашњава трикове и
технике за прављење интересантних слике као што су
слике са оквирима, слике са различитим фокусима
итд. Тренер може да користи слике како би објаснио поенту.
Прављење слика на отвореном
Тренер одлази са групом на различита места (које је он/она пре изабрао/ла) и замоли групу да
направи слике. Важно је да су ова места различита – нпр. природа, зграде, центар града итд.
Тренер каже породици да ће он/она да им помогне уколико имају питања, али они би сад
требали сами да сликају и да се забављају заједно.
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Заједничка провера слика
Тренер се или враћа са групом где се курс реализује,
или проналази мирно место на локацији где су
снимљене слике. Он/она каже члановима породице да
изаберу сви по једну слику за коју мисле да је добра.
Затим моли чланове породице да покажу ту слику
свима. Он/она даје могућност члановима породице да
дају своје мишљење о свакој слици. Затим и тренер
даје своје мишљење – везано за композицију слике и
даје предлоге како би се могла побољшати слика.

Савети за наставу:
Ако постоји време, треба
дати

информације

легалним

питањима

о
–

какве слике се не смеју
снимити (у зависности од
земље, нпр. особа сама,
дете итд.)
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Заштита телефона
Разултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да закључају и откључају своје телефоне на различите начине
! Да направе безбедне лозинке

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање чланова породице и објашњење очекиваних Усмени рад
резултата

15

Добри начини за закључавање паметног телефона

Усмени рад,
Практична вежба

5

Шта је лозинка (password)?

Усмени рад

15

Прављење безбедне лозинке – проба и грешке

Усмени рад,
Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Паметни телефон
· Листа са подацима
колико је времена
поребнои за разбијање
шифре
· Папир и оловка

Метод реализације:

Добри начини за закључавање паметног телефона:
Тренер показује члановима породице различите начине
за закључавање паметног телефона –отисак прстију, пин
код, превлачење са прстима и цртање фигуре са прстима.
Он/она прво закључује телефон са једном методом и
објашњава како то ради, и враћа затим телефон
члановима породице. Он/она каже им да закључају и
откључају телефон, затим поново закључају и да дају
другоме да проба да отвори. После, када су испробали најчешће методе, тренер пита чланове
породице шта они мисле који је најбољи начин за закључавање телефона. Он/она им даје неко
време за размишљање и затим сваког пита за његово/њено мишљење. Када је тренер саслушао
свакога, настављају са стварањем безбедне лозинке.
Шта је лозинка?
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Тренер им каже да је лозинка тајна реч или фраза која се користи како бисмо могли негде ући
(као у бајци – само онај који зна тачну лозинку може ући у замак). На паметном телефону или
рачунару, лозинка је сет тајних карактера или речи који служи како бисмо могли добити приступ
рачунару, интернет страници, мрежи или подацима. Лозинка омогућава да рачунару или
подацима могу приступити само они који имају право да виде или да приступе тим подацима.
Лозинка може да буде, карактери, имена, бројеви и знаци са тастатуре. Чак и отисак прста или
цртање шаблона може да буде лозинка.
Прављење безбедне лозинке:
Тренер прво објашњава члановима породице за које је програме важна лозинак (mail,
facebook,…) и зашто је важно користити лозинку. Он/она каже члановима породице да постоје
компјутерски програми који су направљени да дешифрују лозинке, и показује им листу која каже
колико времена програму треба да дешифрује лозинку.
Тренер затим каже члановима породице да сваки од њих запише једну лозинку за коју мисли да
је сигурна. Када су сви чланови породице
завршили, он/она ће затражити волонтера да му
преда лозинку. Затим тренер каже остатку
Савети за наставу:
породице да погађају и да покушају измислити
Будимо опрезни када користимо
која је лозинка на папиру. Када су сви чланови
телефон који припрада породици,
породице рекли своје предлоге, тренер ће рећи
јер може настати проблем када
волонтеру да им он каже да ли су чланови
деца добију приступ подацима
родитеља и обрнуто.
породице погодили лозинку.
На крају, тренер ће рећи члановима породице
шта је битно за стварање безбедне лозинке.
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Бесплатни програми
Резултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да траже програме у app store-у
! Да разликују бесплатне од небесплатних програма
! Скидање програма из app store-а
! Користити један програм (напр. Програм за дечје болести)

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата Усмени рад

10

Представљање app store-а укључујући и фукције за претрагу Практична вежба

5

Информације о бесплатним и небесплатним програмима

Усмени рад

5

Скидање програма

Практична вежба

15

Испробавање програма

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације
Дидактички материјал:
· Паметни
телефон
· ВИФИ
конекција

Представљање app store-а укључујући и фукције за претрагу
Тренер каже члановима породицем да отворе app store на
својим телефонима. Он/она затим каже члановима породице
да потражи програм за превод и даје им времена за то. Тренер
затим објашњава систем ранговања и објашњава породици да
траже програм са најбољим рангом. Затим он/она каже
породици да потраже програм за продају, даје им времена за
претграгу и каже им да изаберу програм коме је потребна најмања количина података за
скидање. Он/она ће затражити од породице да потраже програм за игру.
Информације о бесплатним и небесплатним програмима
Када су чланови породице нашли игру, тренер ће затражити један паметан телефон и показаће
им који програми су бесплатни, а за које треба плаћати.
„Скидање“ програма са интернета
Тренер има један програм што жели да породица испроба. У овом примеру то је програм
„pl@ntNet“ – програм који помаже да се идентификују биљке и цветови.
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Он/она показује члановима породице на свом телефону како се скида програм на његов/њен
паметни телефон и тражи од њих да и они скину програм на њихов паметни телефон. Он/она им
каже које приступе има овај програм на њихове телефоне и објашњава им шта то значи дати
програму приступ листи контаката, вашим мрежним конекцијама итд.
Испробавање програма
Када је програм скинут, тренер показује члановима породице на свом телефону како могу они
да покрену програм или преко иконе са екрана или преко менија, у зависности од оперативног
система. Овај програм, нпр.жели да има приступ подацима локације, и он ће питати за дозволу
сваки пут кад га отворите. Тренер треба да објасни шта то значи
дозволити приступ подацима о локацији, и затим даје
могућност члановима породице да они одлуче да ли да ово
они допусте или не. Програм pl@ntNetнпр. има могућност да
кад сликате биљку она пружа информације о тој биљци са
линком за Википедију. Тренер објашњава функцију овог
програма, затим ће замолити чланове породице да изађу
напоље и да сликају цветове, и да се врате са сликама и са
именима биљака. Када се чланови породице врате, тренер ће их
замолити да кажу имена биљака које су сликали.
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Како се користи аутомат за сликање
Резултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да пронађу аутомат за фотографије
! Да провере цену сликања
! Знају разлику између породичне слике и слике за документа
! Да се сликају

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата

Усмени рад

10

Објашњење аутомата за сликање и његова функција

Усмени рад, практична
вежба

15

Слике за званичне документе

Усмени рад, практична
вежба

10

Породична слика

Усмени рад, практична
вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Штампани
материјал
са
критеријумима за званичну
фотографију
лоше
и
добре
· Примери
фотографије

Објашњење аутомата за сликање и његове
функције
Тренер објашњава члановима породице да је
аутомат за сликање једноставна могућност за
снимање и штампање слике.

Слике за званичне документе
Тренер
објашњава
члановима
породице
карактеристике слика намењене за документа , штампани материјал који показује основне
детаље у писаној форми и у форми симбола. Како би проверио да су сви разумели критерије
он/она користи разне примере слика и пита чланове породице да ли те слике одговарају
званичним документима. Тренер охрабрује чланове породице да кажу своје мишљење, како би
показали да су научили критерије. Затим, сваком члану породице је дозвољено да направи једну
слику за званичан документ. Тренер охрабрује чланове породице да они самостално обаве
снимање, и ако је потребно питају за помоћ једни друге пре него што питају тренера. Пажња:
критерији за слике за званична документа у вашој земљи могу одступити од критерија
представљеног у овом тексту. Нарочито одступају димензије слика у Европским земљама, али
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користећи аутомат за фотографије, ово не би смео да буде проблем пошто аутомат пружа
одговарајућу величину слике.
Породична слика
Пре него што се заврши излет, породица
може направити заједничку слику или
Савети за наставу:
више слика. Тренер објашњава који формат
из аутомата за сликање би био најбољи за
Проверите колико је фреквентан
фотоаутомат у то време када
сликање групне слике. Чланови породице
планирате да га посетите, пре
треба да пробају да стану сви у кабину и да
него што се договорите за време
сликају занимљиве фотографије. Охрабјујте
и
датум посете.
их да се забављају као породица. Ако је
потребно, тренер треба да подсети
породицу да они провере да ли су сви
видљиви на слици, пре него што ће се и заиста сликати..
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Како укључити рачунар и радити основне операције

Резултат:

!

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
Да раде основне операције као што су укључивaње и
искључивање рачунара
! Како да користе sleep mode
! Да знају када је потребно да сачувају датотеку
! Да претражују интернет
! Да сачувају обележиваче, bookmarks

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних резултата Усмени рад

15

Базичне операције са рачунаром

Усмени рад

20

Практична вежба

Усмени
рад,
Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Рачунари
· Рачунар са пројектором

-

Метода

Метод реализације:

Како да укључимо и искључимо рачунар
Тренер показује како се укључује рачунар (позива
чланове породице да се окупе око њега/ње) и
могућности после коришћења.
Слеп мод: то је режим рада када се штеди електрична енергија; рачунар је привремено
угашен, лед диода трепери, али сви радови су отворени и ништа није изгубљено.
Рестарт; угасиће рачунар и после тога ће га аутоматски поново укључити. Све
информације ће бити изгубљене које нису предходно биле снимљене.
Искључење рачунара (шатдаун); у целости ће искључити цео систем. Све неснимљени
подаци ће бити изгубљени.

Повезивање уређаја: Тастатуре и миша
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Тренер објашњава да су два најважнија уређаја за унос података тастатуре и миш и показује
њихово коришњење:
- Тастатура: Тренер објашњава најчешће коришћене типке: типке са бројевима и словима,
ENTER и RETURN за покретање курзора на почетак новог реда.
- Миш: Тренер објашњава активности које можемо радити користећи лево и десно дугме
миша, како се обелажавају и померају објекти када кликнемо, или када држимо дугме
притиснуто (drag & drop).
Практична вежба
Тренер каже члановима породице да оду до свог рачунара и седе испред њега. Он/Она им каже
да је сад њихов ред да вежбају кориштење рачунара. Он/Она каже њима да ураде следеће:
Да укључе рачунар
Да користе миша како би померали иконе по екрану
(drag & drop)
Да користе десно дугме како би видели спуштајући
мени миша
Да отворе различите иконе са десктопа као што су
документи, дигитрон и слике
Да ставе рачунар у слипинг моде (sleep mode)
Да „пробуде“ рачунар
Да рестартују рачунар
Да искључе рачунар

Савети за наставу:
http://mouseaccuracy.com/
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Приватност и сигурност

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да опишу ризике кориштења интернета

Резултат:

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

5

Поздрављање

учесника

Метода

и

објашњење Усмени рад

очекиваних резултата
10

Шта је приватност и сигурност на интернету

Усмени рад и визуални пример

10

Како да се понашате правилно на интернету

Усмени рад

15

Лични подаци и сигурност

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Папир и оловке

Метод реализације:

Шта је приватност и сигурност на Интернету
Тренер објашњава зашто је приватност и сигурност
на Интернету јако важна. Он/она објашњава
члановима породице да Интернет складишти пуно
података о њима, например датум рођења, број социјалног осигурања, број банкарског рачуна
итд. Стога ако неко добије приступ вашим подацима и лозинкама, он/она може да приступи
њиховим подацима да их користи за своје потребе, например да направи лажни налог или да
купује онлине користећи банкарски рачун других. Тренер им каже да и вируси могу
проузроковати проблем. Вируси су у рачунару као и у правом животу, ствари од којих жете се
разболети. Вируси у случају рачунара штете вашем рачунару и могу исто сакупљати личне
податке. Тренер каже члановима породице да је важно да заштите своје податке. Заштита
података значи спречавање да податке види неко без њихове дозволе и/или да подаци не буду
изгубљени
или
оштећени.
Тренер
може
полазати
породици
видео
https://www.youtube.com/watch?v=hP18GfVBUy8 да би показао поенту.
Како да се понашате правилно на интернету
Тренер подсећа чланове породице да кад користимо интернет важно је да поштујемо друге
људе. Он/Она им каже да пошто не видимо друге људе на интернету у стању смо да заборавимо
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да причамо, пишемо стварним људима, не видимо их, али их можемо повредити. Зато је важно
да следимо нека основна правила:
● Не мојте скидати илегално, што зачи немојте користите садржаје интернета без дозволе
интернета (увек проверите да ли је садржај бесплатан или не). Не скидајте ништа што је
заштићено ауторским правом као што су песме, филмови, програми, уколико нисте
вољни да их платите.
● Будите пуни поштовања према другим
људима када им пишете, говорите – као и у
Савети за наставу:
реалном животу.
Уколико је породица јако
● Немојте послеђивати непримерене веб
затворена, нађите примере
странице сходно законима (на пример
личних података пре и дајте им
да поделе податке међусобно – у
садржај за одрасле).
овом случају немојте користити
● Немојте објављивати личне информације и
њихове личне податке.
слике других особа без њиховог допуштења.
● Будите свесни да се закони у вашој земљи
односе и на интернет.
Лични подаци и сигурност
Тренер каже члановима породице да запишу личне информације о њима на један папир. Сваки
члан породице треба да напише барем два податка (адреса, пуно име, дан рођења,омиљена
храна итд) па су сви написали два податка. Затим тренер, узима за пример и тражи од чланова
породице да податке разврстају у две групе, у једну групу стављају податке за које сматрају да је
у реду да буду на интернету, а у другу групу оне за које не сматрају. Када су чланови породице
завршили, тренер заједно за њима прегледа две групе и каже своје мишљење, који подаци могу
бити постављени, а који подаци боље да буду тајни, и зашто.
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Како користити Facebook

Резултат:

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
! Да отворе налог
! Да направе разлику између профила, странице и групе
! Да користе доступне поставке фејсбука за сигурност

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних Усмени рад
резултата

5

Шта је Facebook?

Усмени рад

15

Отварање налога; испуњење профила

Усмени рад, Практична вежба

15

Постављање приватности,
приљатејство на фејсбуку

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

слање

захтева

за Усмени рад, Практична вежба

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Рачунари
· Рачунар са пројектором
· Интернет конекција

Шта је Facebook?
Тренер објашњава да је Facebook једна друштвена мрежа
која им омогућава да користе разне алате и функције да
комуницирају са пријатељима и члановима породице
преко Интернета бесплатно. Они могу користити Facebook
преко рачунара путем Интернет претраживача и Интернет конекције (то је једна Интернет
страница) или преко паметног телефона путем ВИФИја или мобилних података преко програма
за телефон (апп). Можете потражити људе које знате (породицу, рођаке, колеге и особе из вашег
родног града) тако што се укуцају њихова имена и постају пријатељи на Facebook-у. Facebook се
највише користи како би се поделиле личне приче, линкови, слике и видео снимци са другим
корисницима. Можете видети и коментовати садржај брендова, звезда, музичара, вести и
других извора које волите. Персонални чет (messenger) је исто део ове друштвене мреже.
Најновији алат мреже је пијаца, која се бесплатно користи, где се могу куповати и продавати
ствари.
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Отварање налога
Тренер пита који чланови породице желе отворе налог како би остали могли то видети. Он/она
позива члана породице да дође и да седне до њега/ње. Затим он/она показује на свом рачунару
како се отвара налог и како се испуњава профил са личним подацима. Он/она каже члановима
породице да према правилима кориштења Facebook дозвољава да се налог отвори само под
правим именом. Он/она прави налог за једног члана породице и даје осталима време да прате
његове/њене кораке.
Када свако ко жели (ко је старији од 13 година) има свој налог, он/она како да поставе своју слику
на свој профил са УСБ меморије или путем снимања слике са камером или паметним телефоном.
Тренер затим води чланове породице кроз прве кораке и помаже им да испуне основне личне
податке.
Поставке сигурности
Тренер објашњава члановима породице да сигурносне поставке омогућују њима да одреде које
информације ће бити видљиве, и за кога. Ово се одоноси на њихове личне податке и на оно што
деле на фејсбуку.
Он/она им показује најзначајније сигурносне поставке и објашњава њихово значење:
● Ко може да види моје личне податке?
● Ко ме може додати за пријатеља?
● Ко ме може поменути у коментару, или означити на слици?
● Ко може да ми пошаље поруку?
● Ко може да види оно што делим на
фејсбуку?
Савети за наставу:
Најчешће поставке могу бити: само пријатељи,
Погледајте опште услове и правил
пријатељи пријатеља, сви или нико. Тренер
кориштења и поставке приватности
треба да објасни породици да поставка „сви“
Facebook-а јер се они стално мењају и
значи да 2 милиарде људи (активни корисници
треба да буду у кораку са временом.
фејсбука у свету) могу видети ову информацију.
Будите свесни да је Facebook
Он/она исто им каже да морају бити опрезни са
забрањен за млађе од 13 година.
поставком „пријатељи пријатеља“, јер то исто
Проверите дали има нека друга
значи људе које породица не познаје, али и они
друштвена мрежа која је популарнија
могу видети информације које постоје. Тренер
у групи са којом радите, онда ову
даје неко време породици да провере да ли су
наставну јединицу адаптирајте њој.
поставке сигурности постављене правилно. Када
су чланови породице завршили, тренер
прегледава изабране поставке и даје своје
мишљење. После он/она каже члановима породице да пошаљу захтев за пријатеља један
другоме. Ако има времена, тренер им може показати како могу потражити друге људе које
познају путем фејсбука.
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Skype-конференција

Очекивани резултат, чланови породице ће моћи
Резултат:

! Да користе VOIP програм (voice over IP) како би се
повезали са другим људима
! Да праве звучне и видео позиве

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних Усмени рад
резултата

5

Шта је Skype?

Усмени рад

15

Прављење налога и позиви

Усмени рад, Практична вежба

15

Активности које људи могу да раде током позива

Усмени рад, Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Рачунар са хедсетом
камером
· Рачунар са пројектором
· Интернет конекција
· Табла

●
●
●

и

Шта је Skype
Тренер објашњава главне елементе скајпа, посебно
наглашава разлику у односу на обичан
телефон.Он/она каже члановима породице да је
скајп:
● Бесплатан прогрма који може бити кориштен за
телефонске позиве другим скајп корисницима.
●
Скајп захтева интернет конекцију (који може

коштати)
Скајп се не може користити за бесплатан позив редновних телефонских бројева.
Са скајпом исто можете слати текстуалне поруке и четовати (који ради без програма на
www.skype.com)
Преко скајпа можете послати документа.
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Креирање личног налога и позивање
Тренер каже члановима породице да како би користили Скајп морају имати лични налог како би
их други могли наћи. Он/она им показује како се креира налог и каже им да га следе на својим
рачунарима. Тренер отвара Скајп, креира корисничко име и лозинку. Затим, он/она показује
члановима породице како се проверавају слушалице и микрофон.
Следећи корак је статус, тренер им показује како се статус може променути од онлине до заузет
или у није присутан.
Када је налог поставњен, тренер пита чланове породице за њихова корисничка имена и записује
их на таблу. Затим тренер додаје једну особу у свој налог. Овај члан породице ће затим добити
захтев од тренера да се придружи контакт листи. Тренер каже члановима породице да буду
опрезни са прихватањем захтева од људи које незнају. Затим им каже да додају једни друге
својим контакт листама.
Када већ сви имају контакте у својим контакт листама, тренер им показује како да направе аудио
позиве тако што позивају члана породице и траже од њега да та особа одговори. Затим он/она
даје члановима породице неколико минута да ово испробају.
После овог времена, он/она може им показати видео позив (уколико су вебкамере постављене).
Важно је да члановима породице он/она обрати пажњу на то да буду пажњиви шта друге особе
могу видети у позадини позива. Исто тако он/она треба да каже породици да треба да надгледају
дечије коришћење скајпа, да нико коме није дозвољено не би ступио у контакт са њима.
Тренер затим показује како могу направити конференцијски позив прављењем групе и
позивањем свакод из групе. Он/она им адаје времена да га испробају.
Активности које људи могу да раде током позива
Када тренер процени да чланови породици знају
како да направе позив, он/она може да објасни
детаљно могућности скајпа:
●
●
●
●

Савети за наставу:
Немојте
користити
ваш
приватни налог за вежбу,
направите један специјални
нови налог за чланове
породице који ћете после
обрисати.

Укључити, искључити камеру током позива
Укључити, искључити микрофон током
позива
Слање фајлова и четовање
Поделити екран током позива (доступно
само на десктоп рачунару) како би друга особа
видела на чему радимо (на пример када желите нешто објаснити особи која не зна да
користи рачунар).
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Како преводимо помоћу интернета
Резултат:

Очекивани резултат, чланови породици ће моћи
! Да преводе речи уз помоћ алата за превођење
! Да користе google tranlate помоћу гласа
! Да знају имена корисних речника на интернету

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних Усмени рад
резултата

25

Google translate преко гласовне команде

Усмени рад, Практична вежба

10

Речници на интернету

Усмени рад, Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Метод реализације:
Дидактички материјал:
· Рачунари
· Рачунар са пројектором
· Интернет конекција
· Штампани материјал
· Папир и оловке

Google translate, гугл преводиоц преко гласовне
команде
Тренер објашњава члановима породице да је најлакши
начин да добију превод је да користе гугл транслејт. Он
се лако налази. У суштини, треба отворити интернет
петраживач Google Chrome и да у њега укуцају „Google
translate“. Даље тренер објашњава да овај преводилац
чак ради и звучно, тако да чита превод на глас. Важно је поменути да управљање звуком ради
само уколико користимо Google Chrome и ако желимо да користимо ову опцију први пут, треба
да допустимо програму да користи микрофон и звучнике рачунара.
После овог кратког увода, тренер каже члановима породице да отворе Google Chrome, коју досад
већ познају, да притисну иконицу микрофона, и да кажу „Google translate“. Затим чланови
породице треба да виде два поља Google translate. Тренер затим може показати на свом
рачунару како се постављају речници ручно, или може рећи да поново кликну на микрофон у
пољу за претраге и да укључе језик који желе да преведу. На пример „Google translate енглески
српски“. Важно је објаснити да знак две стрелице показује правац превода који се може и
обрнути. Чланови породице затим преводе речи по слободном избору са језика са кога и на који
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желе, док их тренер обилази и помаже и им по потреби. После пар минута тренер објашњава
члановима породице да понекад превод користи погрешне речи и лошу граматику, али за
свакодневни живот ови преводи су углавном довољни и помажу да направимо просте,
некомпликоване реченице. Да би ово показао, тренер уноси компликовану реченицу у
преводилац. Пошто чланови породице можда не могу да разумеју одступања у преводу, он/она
притиска дугме са две стрелице мењајући правац превода. Ако поново преведена реченица
значи нешто сасвим друго од полазне реченице, чланови породице ће видети ограниченост
Google translate.
Дидактички материал: рачунар, рачунар са пројектором, интернет, штампани материјал,
папир и оловка
Речници на Интернету
После дискусије о квалитету рада гогле
преводиоца тренер треба да покаже члановима
породице барем један поуздан онлине речник
који пружа разне преводе, фразе и примере за
коришћење речи. Он/она им објашњава како то
ради и даје им могућност за пробу и пружа им
помоћ.

Савети за наставу:
Потражите онлине речнике и
вебстранице за онлине учење
језика за те језике који су
интересантни
члановима
породице
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Конфликт менеджмент
Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
ü Да користе технике за смиривање ситуације
ü Да опишу шта је конфликт

Резултат:

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење
очекиваних резултата

Усмени рад

10

Шта је конфликт?

Усмени рад

10

Шта је конфликт?

Практична вежба

15

Технике за смиривање ситуације

Усмени рад, практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Рачунар са пројектором
· Лоптице против стреса

Методологија реализације:

Шта је конфликт?
Тренер каже породици, да је конфликт,
неспоразум или разлика у мишљењу који се често
дешава не само у породици већ и на радном
месту, између пријатеља а понекад и између
странаца.
Он/она
показује
породици
видео
о
конфликту
(https://www.youtube.com/watch?v=8GSmhPTMk8Q ).
Шта је конфликт?
Тренер ће затражити од чланова породице да одиграју један конфликт који су имали у
прошлости, а после ове симулације тренер ће замолити да се сете ситуација и тема када су имали
различита мишљења. Ако породица не може да се сети ни једног примера, тренер треба да
предложи тему, нпр. ако неко од чланова породице жели кућног љубимца, где ће ићи на
следећи породични излет итд. Он/а затим каже једном члану породице да почне, те да каже
своје мишљење, и тако следећи, све док свако није добио прилику да говори. Ако породица није
почела да се свађа, он/а им каже да се слободно почну свађати и да дају све од себе како би
наметнули своју жељу свима.
После пет минута, или када свађа постане насилна, тренер зауставља сукоб тако што замоли
сваког да коракне један корак у назад, да се потресу, или да изађу на свеж ваздух.
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Технике за смиривање ситуације
Када су се сви чланови породице вратили и сели,
Савети за наставу:
тренер им каже да постоје разне технике како би
Ако чланови породице не желе да
се могли смирити после, пре и током конфликта.
вежбају технике испред осталих,
Он/а им објашњава да је важно бити смирен, јер
дајте им примере и кажите им да
када особа није смирена, може рећи ствари које
изађу напоље и да вежбају на
повреде другог, или оно што не мисли. Тренер
неком мирном месту.
представља технике, једну по једну, и даје
времена члановима породице да их испробају.
Он/а им каже да нису све технике функционалне за свакога, и зато је важно да свако пронађе
метод за себе који му највише помаже. Такође, неке технике немају резултата на почетку и зато
их треба увежбавати, па је зато важно познавати и имати на уму ове технике и увежбавати их у
ситуацијама када чланови породице осећају да постају бесни, узрујани, агресивни.
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Методе креативности
Очекивани резултат- чланови породице ће моћи
ü
да користе креативне технике

Резултати:

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење
очекиваних резултата

Усмени рад

5

Идеја за пројект

Усмени рад

15

Креативне технике за појединца

Практична вежба

10

Креативне технике за групу

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
· Табла
· Папир, оловке, глина
моделирање
· Постери и лепјиве траке

Методологија реализације:

Идеја за пројекат
Тренер каже породици да је ова наставна
јединица тако осмишљена да они заједно могу
урадити мали пројект. Он/а им каже да ће време
припреме бити три месеца и да имају фиксни
буџет. Надаље, важно је да сви чланови породице буду укључени у процес. Он/а записује ове
податке (три месеца за припрему; фиксни буџет; сви чланови породице треба да су укључени).
Он/а каже породици да ће он/а бити ту да им помогне и да ће им показати неке методе и алате
који им могу помоћи у пројекту.
Затим он/а каже породици да не зна који пројекат желе да остваре и зато му је важно да
чује њихове идеје. У првом кораку каже да свако размисли у себи, а да ће касније
размишљати заједно о пројекту.
за
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Креативне технике за појединца
Савети за наставу:
Тренер каже члановима породице да ће им он/а
Креативне методе се много
представити разне методе. После презентације
разликују – посветите више
они ће моћи да изаберу метод који им се свиђа и
времена избору методе коју ћете
да га увежбавају неколико минута. Тренер им
користити са породицом.
каже да свака особа има различит начин
размишљања. Може бити од помоћи да се седне
и да се запише све оно чега се човек сети када размишља о пројекту. За неке је од помоћи да се
прошетају док размишљају о пројекту, а затим кад се врате запишу своје идеје. Друга могућност
је да се користе боје и папири у соби, и да се нацртају ствари којих се сете у вези пројекта. Затим
он/а им каже да постоји глина за моделирање, јер понекад је од помоћи да се ручно ради док
се размишља о пројекту.
Он/а затим тражи од чланова породице да изаберу један метод. Затим им каже да узму ствари
које су им потребне (папир, оловку, бојице, глину...) и да нађу место где могу да седну, или да
се шетају и размишљају.
Он/а тражи од њих да се врате за десет минута и да се не брину уколико се ничег нису сетили,
јер идејама је потребно време да се развију.
Сакуљање идеја у групи
Када су чланови породице поново сели, тренер им каже да је пројект намењен свима и да је
важно да сакупе идеје и да их заједно прегледају.
У зависности од величине групе, сакупљање идеја се може вршити на разне начине – тренер
може да каже члановима породице да му једноставно кажу своје идеје, један по један, а он ће
их записивати на велики папир пред њима. Уколико је група већа и тренер мисли да овај метод
неће функционисати, друга могућност је да се у просторији постави три до четири велика папира
и да чланови породице ту запишу или нацртају своје идеје. После сакупљања идеја, тренер каже
члановима породице да ће следећи пут покушати да изаберу једну идеју за пројект.
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Управљање са временом

Резулат:

ü

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
Да објасне зашто је важно управљати са временом због пројекта
ü
Да заједно направе распоред

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење
очекиваних резултата

Усмени рад

10

Управљање са временом ( Зашто је важно?)

Усмени рад

25

Прављење распореда

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Дидактички материјал:
·
Рачунар са пројектором
·
Табла

Методологија реализације

Управљање са временом ( Зашто је важно?)
Тренер каже члановима породице да је за
пројекат важно имати временски распоред за
све што треба да се уради пре, како би се све
могло урадити у пројектовано време. Исто тако, знање управљања са временом у свакодневном
животу је важно умеће – нпр. при одласку доктору или у школу. Он/а каже члановима породице
да ће на следећем сусрету учити одређене методе како могу планирати своје време, да им се не
деси нека непријатност. Он/а им показује видео када Мистер Бин одлази код стоматолога:
https://www.youtube.com/watch?v=VumrpkL6RS0
Прављење распореда Тренер каже члановима
породице да не жели да им се нешто слично деси
током пројекта, као што су видели у видеу, те је зато
важно да заједно направе распоред времена.
Временски распоред ће отпочети данас и завршиће
се са следећом наставном јединицом.
Он/а им показује временски распоред и каже им
који су следећи кораци:
стварање задатака,
процењивање трајања, постављање приоритета,
прављење рапореда наставе и додељивање

Савети за наставу:
Ако
настане
дискусија,
допустите али пазите да
породица прати правила
дискусије и да се не повреде
међусобно. Дискусија у овој
фази може бити од помоћи јер
ће сваког увући у пројекат.
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задатака члановима породице. Он/а им каже да ће временски распоред бити унет у један
рачунарски програм, јер је лакше радити са програмом током пројекта.
Он/а им каже да је први корак у временском распореду да дефинишу шта треба да се уради –
постављање задатака. Он/а каже породици да му кажу сваки задатак којег се могу сетити, а да
је повезан са пројектом, и све записује на таблу. Када је листа задатака готова, тренер каже
породици да је следећи корак да одреде колико им је времена потребно за реализацију тих
задатака.
Он/а затим чита редом задатке и пита чланове породице колико ће им времена бити потребно
за задатак, затим записује бројеве за минуте/сате/дане. У зависности од пројекта и породице,
може се десити да га не могу завршити током једне наставне јединице. Тренер ће им рећи да ће
он/а све ово задржати и понети са собом на следећи сусрет, када ће завршити рад на
временском распореду. Он/а им такође каже да ће на следећем сусрету направити структуру
задатака сходно приоритетима.
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Гугл календар

Резултат:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
ü Да употребљавају подељени календар
ü Да организују догађаје
ü Да позову људе на догађаје

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних
резултата

Усмени рад

10

Ваш календар (нови календар, дељење)

Практична вежба

5

Организовање догађаја

Практична вежба

10

Управљање са догађајем (позиви, одлагање...)

Практична вежба

10

Програм за Андроид

Практична вежба

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Методологија реализације:
Дидактички материјал:
· Рачунар са пројектору
· Рачунари
· Интернет конекција

Ваш календар
Тренер каже породици да гугл календар има различите
функције које могу бити њима од користи. Он/она
проверава да ли сви знају своје гугл налоге, затим каже
породици да се пријаве и показује им како да отворе гугл
календар. На почетку, сви ће подесити свој календар а
касније, породица ће направити породични календар, где ће моћи да деле датуме и посетнике.

Организовање догађаја
Тренер показује члановима породице на свом рачунару како да организују догађај. Он/а им каже
да су поставке јако важне – нпр. када организујемо један догађај, постоји разлика да ли и
позвани гости могу позивати друге госте, или не. Тренер им каже да треба да буду обазвири са
давањем овог допуштења гостима, јер се може десити да дође превише непознатих људи. Он/а
каже члановима породице да организују један догађај и да испробају разне поставке.
Управљање догађајем
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Он/а показује породици како да позову људе и које поставке могу изабрати за госте. Он/а исто
им каже да има смисла направити овај догађај у породичном календару, јер је лакше за друге
чланове породице да промене поставке или да позивају госте када сви имају исти приступ
догађају.
Он/а каже члановима породице да позову све остале чланове породице на догађај. Затим нека
пробају да одложе догађај, да промене време или да откажу догађај.
Андроид апликација
Када су чланови породице испробали верзију на
рачунару, тренер им каже да постоји Андроид
апликација звана: “google calendar”. Уколико неко има
паметни телефон у групи, он/а им каже да га скину, да
га инсталирају и да га испробају,а уколико чланови
породице немају паметни телефон, тренер може да
користи свој телефон и да им покаже како овај
програм изгледа.

Савети за наставу:
Апп је различит (лакши за
коришћење) од рачунарске
верзије, уколико приметите
да породица има проблема са
рачунарском
верзијом,
пређите пре на Апп за
телефон.
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Гугл табела

Резултати:

Очекивани резултат- чланови породице ће моћи:
ü Да направе гугл табелу
ü Да употребљавају шаблоне
ü Да унесу текст у гугл табеле
ü Да форматирају текст

Време
трајања
(мин)

Активност / садржај

Метода

5

Поздрављање учесника и објашњење очекиваних
резултата

Усмени рад

10

Шаблони

Усмени рад

10

Уношење текста

Практичне вежбе

10

Форматирање тескта

Практичне вежбе

5

Рефлексија, рекапитулација и кратка процена

Групна дискусија

Методологија реализације:
Дидактички материјал:
· Временски распоред и
буџет са педходних
сусрета
· Рачунар са пројкетором
· Рачунари
· Интернет конекција

Шаблони
На монитору тренер показује породици како се
отвара табела. Он/а има каже да постоје шаблони, у
суштини то су листови који су већ унапред
структурисани, који се могу употребљавати за
различите теме. Тренер показује члановима
породице различите шаблоне на свом рачунару и
отвара разне табеле како би чланови породице могли видети како изгледају.
Он/а каже члановима породице да ће отпочети користити свој временски распоред тако што ће
уносити податке у шаблон. Један пример за шаблон који се може користити је „шаблон за
праћење пројекта“
(https://www.smartsheet.com/free-google-docs-templates-google-timelinetemplates).
Уношење текста
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Када је шаблон отворен, тренер им показује на свом
монитору како треба да се сачува датотека, и каже
породици да и они сачувају своје датотеке. После
овог, он/а им каже да унесу податке из свог
временског распореда/буджета у табелу, и
објашњава им како могу променити величину колоне
и редова како би све стало. Он/а даје породици
отприлике 10 минута да унесу што више текста.

Савети за наставу:
Претходно проверите шаблон
да ли је одговарајући за
породицу и да ли је на
одговарајућем језику.

Форматирање
У следећем кораку тренер им показује како функционише форматирање, нарочито спајање
ћелија за стварање довољног простора за наслове, како се користе боје и различити фонтови, и
како се мења написано у болду и курзиву.
Он/а показује ове ствари на свом монитору и каже породици да и они пробају сами на свом
документу, и даје им времена за то. Када су завршили, он/а им показује нове ствари итд. На крају
он/а им каже да сачувају документ за следећи сусрет.
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