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1 http://www.zavod-bob.si/
2 http://krik.org.mk/
3 http://www.vci.hr/hr/home/
4 http://www.zavod-bob.si/wp-content/uploads/2016/08/PDCAE_IntellectualOutput_za-MOVIT_EN.pdf
5 Пост-Југословенско Трилатералното Базично Учење (ПИТБУЛ) беше „родителски“ проект на PYLE, развиен од Завод Боб од Словенија, 
Волонтерски центар Истра од Хрватска и Центар за влијанија Белград од Србија. За повеќе информации во врска со проектот видете овде 
http://pyle.si/about-pytbul/ 

I        Вовед

PULE е проект за стратешко партнерство, креирано од Завод Боб од Словенија1, Центарот 
за Младински активизам Крик од Македонија2, и Волонтерскиот Центар Истра од Хрватска3. 
Главната цел на овој проект е развивање нови, иновативни и дополнителни алатки и модели 
за еманципирање на ученици во регионот и негување самостојно вработување кај младите 
во рана полнолетност. Проектот ги адресира високите нивоа на невработеност кај младите 
во рана полнолетност во регионот на поранешните Југословенски држави и креира програма 
за поддршка од ментор (PCDAE – програма за развој на способностите на самостојното 
вработување)4 за еманципирање на главната таргет група – невработена младина во рана 
полнолетност (обесправени, обесхрабрени, пасивни, немотивирани, без вештини, со малку 
искуство, како и невработени дипломирани студенти најмногу од социјалните и хуманистичките 
бранши). Како такви, PYLE доведува иновативна работа во полето на едукација на возрасните 
со одредена цел да се најде начин надвор од пакосниот круг на модерна невработеност помеѓу 
високо и ниско образованите помлади полнолетници. 

Педагошки преглед за еманципирано 
учење) презентирани во овој документ 
се подготвени да ја подобрат веќе 
постојната ПРКАВ програма преку 
теорија и практика.

PYLE е всушност изграден над резултатите од PYTBUL проектот5, воведен како проект за 
стратешко партнерство помеѓу три поранешни Југословенски држави во 2015 и 2016 год. 
PCDAE како неформална едукативна програма (за зајакнување на способностите, креирање 
цврста социјална мрежа и тестирање/воведување на нови идеи за проектот) пред се била 
развиена како базичен пристап и со иновативната методологија на која овозможува младите 
активно да учествуваат во сите стадиуми на проектот: планирање на проектот, имплементација 
и проценка. Способностите, здобиени и/или развиени во самиот процес придонесуваат до 
самовработеност, што го прави самиот проект PYTBUL пример за добра примена.
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Ако PYTBUL работеше со невработените млади учесници (повеќето со малку искуство) 
за да ги зголеми можностите за нивно (само/независно/ и или) вработување, сега PYLE 
работи со невработени професионалци (возрасни учители, заинтересирани да да работат со 
невработена младина, како младински работници, социјални педагози, психолози, возрасни 
учители, социолози, социјални работници и други, сите заинтересирани за тренинг за работа 
со невработената младина) на подобрување на програмата за тренинг PCDAE за остварување 
на една суштинска намера и две главни цели. Суштинската намера е поддршка на учесниците 
во создавање независно вработување низ процесот на проектно учење во склоп на образовна 
средина базирана на ученик за развивање на резултати низ имплементација и преку користење 
на различни пристапи во учењето (трансформативно, поставено и искуствено учење,). На овој 
начин проектот PYLE задржува една важна улога во обликувањето на нивиот процес на учење 
и создавање PDCAE за да се оствари:

a) неформална кратка биографија за менторско тренирање за PDCAE како упатства и 
препораки за различни форми на работа со невработена младина во рана полнолетност (IO3);

b) национална препорака за имплементирање на менторското тренирање PDCAE (IO2). 

IO1 (Краток педагошки преглед на еманципираното учење) во овој документ е презентирана 
веќе постоечката PDCAE програма, истата е подготвена за подобрување низ теорија и 
пракса; негување на реализацијата на неформалната кратка биографија и со тоа зголемување 
на можностите за национална препорака; и конечно, целта на IO1 е да инспирира, бидејќи 
инспирацијата неизбежно не тера да размислуваме, да се движиме, да дејствуваме. Педагошкиот 
преглед на еманципираното учење се состои од четири делови: 

(II) примери на добра употреба на еманципираните ученици;

(III) теоретска позадина од различни педагошки аспекти;

(IV) можната вмешаност во модерните процеси на учење;

(V) препораки за користење на формално и неформални процеси на учење.
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АНАЛИЗА НА ДОБРИ 
ПРАКТИКИ
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Истражувањето вклучи: а) фокус група составена од вработени, студенти, волонтери и други 
учесници од секоја организација; б) анализа на евалуациски материјали, стратегии и други 
документи од секоја организација; в) анализа на содржината на програмите и проектите кои 
биле создадени во текот на регионалната и меѓународната соработка од секоја организација. 
Главните пронајдоци од овие проучувања се основани на анализа на фокус групата од секоја 
организација, која била спроведена со отворено како и фокусирано кодирање (Гласер, 1987, 
1992). Со отворено кодирање на директните изјави на учесниците во фокус групата се одредени 
прелиминарните тематски категории, а во втората фаза на фокусирано кодирање, се користи 
за да се развијат концептуални категории кои синтетизираат поголемо ниво на податоци или 
кодови (ibid.). 

Листата на прашања за учесцниците во фокус групата се состои од четири тематски прашања:

1) Првото прашање го истражува разбирањето на работната средина и задоволството од 
проектите и програмите на организацијата6;

2) Второто прашање ги истражува алтернативните форми на образование/учење во теорија 
и пракса7;

3) Третото прашање ја истражува вработеноста на учесниците во организацијата, посбено 
преку дихтономија на несигурноста наспроти самостојната работа/вработување;

4) Четвртото прашање ја проценува и евалуира четири области на промени кои се 
случуваат како последица на работење во организацијата: знаење, вредности и став,

Во овој дел се презентирани три детални проучувања на случаи на добри практики на 
иновативно учење во (самостојни) можности за вработување на младите. Овие детални 
проучувања се основани на детално истражување со претставници од сите три организации 
кои се вклучени во стратешкото партнерство PYLE. Целта е да се создаде нова соработка 
меѓу оние организации од поранешните југословенски простори, кои покажале позитивно 
подобрување во делот на PYLE и биле наградени за нивната работа и достигнувања се 
надополнети со низа на споредливи регионални и странски добри практики кои се (или можат 
да бидат) значајни за PDCAE, кои се контекстуализирани во теоретските препораки на овој 
документ (види дел III, IV и V)

II.1      Методологија

6 Овој дел од фокус групата беше надополнет со дополнителен отворен прашалник за предностите и недостатоците во организацијата (од 
учесниците беше побарано да наведат до 5 предности и 5 недостатоци на посебен лист хартија).
7 Овој дел од фокус групата посебно се фокусираше на трансформативното и еманципаторно учење, од кои и двете се од централно значење за 
проектот PYLE, како и свеста за (и домашните и странските) „добри практики“ за образовните и пошироките општествени трансформации 
со кои се сретнале учесниците (на пример слушнале или прочитале за нив) во нивната работа.
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способности и пракса (ЗВСП) кои биле анализирани со инструментот на Даниел Шугуренски 
(Шугуренски, 2002; 2004; 2006б; 2013; Лернер и Шугуренски, 2007).8

Ова цело истражување, фокус групата како и добрата практика, се развиени и употребени 
од авторот на овој текст, кој не е член ниту пак соработник во ниедна од наведените 
организации. Таа беше поканета да биде дел од PYLE со цел да се развие педагошкиот преглед 
на еманципираното учење (IO1). Таа ја спроведе фокус групата во Завод Боб и соработуваше 
со вработените во Крик и ВЦИ кои подоцна ја имплементираа таа фокус група врз основа на 
самата постапка и претходно подготвена интерпретативна рамка на анализата.9  

Фокус групата во Завод Боб беше спроведена на 15ти Декември, 2017, во седиштето на 
здружението во Љубљана, и истата траеше 1 час и 55 минути. На неа присуствуваа 12 членови 
кои  се вклучени во имплементацијата на програмите од здружението, кои се дел од здружението 
во просек од 7.2 години (од 2 до 11 години) и од кои поголемиот дел се жени (10). Бидејќи 
колективот на здружението е добро синхронизиран тим кој користи слични процеси за групна 
дискусија и структурен дијалог во нивното секојдневно работење во здружението, дискусијата 
беше добро структуирана и течеше лесно. Фокус групата во Волонтерскиот Центар Истра 
беше спроведена во седиштето на организацијата во Пула на 25ти Јануари 2018 год, и траеше 
1 час и 40 минути. На неа присуствуваа 6 членови (сите жени) вклучени во имплементација 
на програмите на организацијата, од кои што повеќето работеле или пак соработувале со 
здружението во просек од 3.75 години (од 6 месеци до 6 години). Фокус групата во Крик беше 
спроведена во седиштето на организацијата во Скопје (младинскиот центар Крикни), на 13ти 
Февруари 2018 год, со времетраење од 2 часа и 30 минути. Овде присуствуваа 6 членови кои 
работеле во организацијата во просек од 2.5 години (од 1 до 6 години) од кои 2 мажи и 4 жени.

Завод Боб е невладина организација од Љубљана, основана во 2007 година, активна во 
областа на неформалното образование и учење, како и работа со возрасни и млади. Завод 
Боб во 2015 година прими награда на државно ниво за поттикнување на развитокот на 
младинскиот сектор; во своите 10 години постоење демонстриташе ефективна интеграција 
на луѓе во општеството поттикнување на свеста за активностите на младинскиот сектор,

II.2    Проучување на случај: Завод Боб

8 Инструментот мери промени во KASP кои се случуваат во неформални ситуации со слободарска педагогија како релевантни за реализација 
на PYLE. Преглед на методологијата на инструментот: мерењето на KASP промените (позитивни и негативни) беше спроведено двапати, прво 
како прашалник за отворена евалуација на почетокот на фокус групата, во кој учесниците ја наведоа основата на промената според сите четири 
тематски секции, а потоа на крајот на фокус групата, кога од нив беше побарано да ги проценат 45-те веќе однапред утврдени показатели на 
KASP. Промените беа оценети со Ликерт скалата со 10 точки, каде што позитивната промена можеше да се процени со минимум 1 (многу 
ниско) и максимум 5 (многу високо), а негативната промена со минимум -1 (многу ниско) и максимум -5 (многу високо); ако промената не се 
случила, се одбира вредноста од 0.
9 The FG in VCI was carried out by Aleksandra Lera, VCI’s new colleague, with the cooperation of Tihana Fontana, employed in the VCI, and the 
interpretation of data was carried out by the author of this text. The FG in Krik was carried out by Simona Petrovska, KRIK`s new colleague, with the 
cooperation of Mila Karadafova, the director of Krik.
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и успешно воведување професионална и теренска работа со програмите за уличната младинска 
работа (Боб Гето10 , мрежата Млада Улица11 , Чловекиње12 , ЛивадаЛаб13 итн),  програми за 
неформално образование и едукација (Pumo14 , PDCAE15 итн), како и проекти и настани за 
зголемено препознавање на младинскиот сектор (Некстивал16 итн). Завод Боб соработува со 
бројни (младински) невладини организации во Словенија, со основни и средни училишта, 
љубљанскиот универзитет, три министерства кои опфаќаат образивание и работа, како и 
словенечката владина комуникациска канцеларија. Таа учествува во меѓународни проекти 
(Еразмус+, Динамо Интернешнл – мрежа на улични работници итн). 

10 Проектот Боб Гето ги идентификува потребите на младите луѓе (15-29 години) преку базичен пристап, со цел повторно активирање на 
јавните простори и развој на меѓусебна поддршка и соработка надвор од институционалните рамки. Се обидува да ја намали штетата како 
последица на ризичното однесување кај младите и да промовира позитивни индивидуални промени, како и трансформација во општеството. 
Повеќе за проектот: http://www.zavod-bob.si/bob-geto-ft-tobalko-vila/ 
11 Мрежата Млада Улица (Мрежа млада улица, ММУ) е мрежа на невладини организации кои се стремат да го намалат насилството меѓу 
врсниците, кршењето на јавниот ред и злоупотребата на алкохол и други супстанции; воспоставуваат услови за дијалог помеѓу младите, 
локалните заедници и носителите на одлуки; ја подигнуваат свеста за јавните простори и нивната одговорна употреба; ја зајакнуваат 
социјалната вклученост на младите луѓе; итн. Повеќе за проектот: http://www.zavod-bob.si/mreza-mlada-ulica/ 
12 Чловекиње е превентивен проект за теренска работа, фокусиран на градење заедница во деградирани делови на MOL. Повеќе за проектот: 
http://www.zavod-bob.si/clovekinje/ 
13 ЛивадаЛаб е пилот проект на меѓународниот проект Green Surge (http://greensurge.eu/), трансформирајќи ги деградираните јавни простори 
во зелени површини со цел да се обезбеди квалитетен слободен простор за рекреација на младите, како и развој на заедницата во пошироката 
локална средина. Повеќе за проектот: http://www.zavod-bob.si/livada/ 
14 Проект за учење за млади возрасни лица (PUM-O) е програма за активни политики за вработување и зајакнување на младите (15-26 
години, особено за оние кои што го напуштиле училиштето, сета невработена младина итн.), во која учесниците развиваат компетенции 
за интегрирање во пазарот на труд, развивање кариерен идентитет, повторно влегување во формалниот образовен систем и/или успешна 
социјална интеграција. Повеќе за програмата: http://www.zavod-bob.si/pum-o/
15 PDCAE беше меѓународна програма за неформално образование за развој на компетенции за самостојно вработување на млади на возраст 
од 18-29 години. Повеќе за програмата: http://www.zavod-bob.si/prikaz/ 
16 Nextival е фестивал базиран на проектни работи преку кои младите луѓе учат да создадат фестивал на промоција на уметнички, занаетчиски 
и други производи, активности и проекти. Повеќе за проектот: http://www.zavod-bob.si/nextival/
17 Проектот Marš na(d) trg dela (МАРШ, „Марш (надвор) на пазарот на трудот“) има за цел да понуди зајакнување на кариерата и целосна 
поддршка на учесниците, зголемување на нивниот потенцијал за вработување. Повеќе за проектот: http://www.zavod-bob.si/mars-nad-trg-dela/
march-upon-the-labour-market/

                  Разбирање на содржината 
и работната средина во здружението
II.2.1

Големиот дел од учесниците во фокус групите биле вклучени во барем три проекти во склоп 
на здружението, меѓу кои мрежата Млада Улица, Младинскиот Центар Боб, Marš na(d) trg 
dela17, PYTBUL, Чловекиње, Европскиот Волонтерски Сервис беа најмногу инволвирани.. 
Пет од учесниците биле вклучени во повеќе од пет проекти (веќе завршени или моментално 
активни). Сите учесници ја истакнаа силната идентификација со здружението, која тие ја 
дефинираа како заедница (со термини како дом, куќа, заедничка организација, инкубатор, 
кошница, развиток, солидароност и активно граѓанство). Ова толкување е показател на силна 
врска и интеграција на членовите, учество во различни програми и содржини, воспоставени 
и усогласени правила на соработка и комуникација, хоризонтален пристап и заедничко 
донесување одлуки, како и екстремна лојалност; како што еден учесник објасни – „ние сме 
Завод Боб, што значи дека треба да инвестираш повеќе од тоа што се очекува од тебе“.
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Интерпретацијата на „предностите“ кои се здобиени како последица на работење во 
здружението ја потврдија оваа гледна точка. Најмногу потенцирани беа: а) кооперативните 
односи (реципроцитет, кохезија, зедница, силна социјална мрежа, еднаквост, хорисонталност), 
б) простор за учење (поддршка од средината за самостоен развој) и в) разновидност, 
флексибилност и самостојна работа (да бидат способни да работат на различни области, да 
ги одредуваат сопствените работни обврски и распоред, да можат да го изберат сопственото 
работно време, да можат да работат на активности што ги интересираат итн.). Учесниците на 
фокус групата исто така истакнуваат заедничка размена на материјали, извори, знаење, како и 
целосна поддршка во рамките на здружението (совет, потпирање на вештините на секој член, 
средина за учење, достапен простор и инфраструктура итн.).

Како недостатоци ги идентификуваа темите на несигурност на работа (и живеење); а) 
финансиска несигурност и зависност од финансирање на проекти (ниско платена работа, 
несигурност меѓу проекти, нестабилност во финансирањето на програмите, задоцнето 
исплаќање итн.) се сметаат за најголеми недостатоци, а истите беа потенцирани и како лични 
дилеми. Како на пример, еден учесник не може, или, не се осмелува да основа семејство 
токму поради овие несигурности. Други недостатоци открија несоодветно и/или неефикасно 
менаџирање на здружението, како на пример б) неструктуирана и нетранспарентна работа 
(или премногу или контрадикторни информации, одлуки, задачи итн.); в) исцрпеност поради 
високата работна мотивација и пресилна идентификација со организацијата; г) нееднакво 
менаџирање на времето (работниот ден е или премногу интензивен или недоволно интензивен, 
во зависност од моменталниот проект); и д) дилемата меѓу професионалниот и приватниот 
живот, или, како што еден учесник појаснува – „Боб им припаѓа на двете сфери, така што 
проблемите на работа се рефлектираат и дома“.

              Разбирање на трансформативното 
и еманципаторно образование и учење
II.2.2

Учесниците во фокус групата го сметаат Боб за уникатен и различен во споредба со други 
организации и образовни институции (како на пример, ги прават работите поинаку, користат 
различни начини на пристап итн.), но сепак, се соочуваат со реланоста дека Боб можеби и не 
е толку посебен како што тие мислат и на што го основаат својот идентитет. Двајца учесници 
го потенцираат фактот дека сите невладини организации аплицираат за истите повици за 
финансирање под истите услови, што прави невозможно за Боб да биде уникатен.

Како што учесниците рефлектираа на тоа што (или дали нешто воопшто) го издвојува Боб од 
други слични организации, тие открија некои квалитетни предности во работниот процес/
методи (низ целата фокус група се стави силен акцент на методите на Театарот на Угнетените
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и на структуираниот дијалог) како и на нивната таргет група (маргинализирана, ранлива, 
отфрлена група на млади луѓе). Тие исто така го истакнаа постојаното преиспитување на 
потребите на учесниците и статусот на програмата, како и нивниот трансфер на знаење. 
Со поддршката на здружението и низ хоризонтален пристап и преку дијалог за сите 
реализатори на проекти, секоја личност вклучена во програма се охрабрува истата да ја 
заврши како не еманципиран, самостоен, способен за планирање, спроведување и водење 
на слични/нови проекти; ова ним им дава можност за работна позиција и постоење кое ги 
испоилнува. До одреден степен, учесниците во фокус групата веќе ги создаваат и достигнуваат 
основните цели на PDCAE.

Сите учесници истакнаа силна 
идентификација со здружението, што 

тие ги дефинираа како заедница

Разбирањето на здружението за методите и содржината на нивната работа се докажа како уште 
една предност за имплементација на еманципаторски образовни пристапи за зголемување на 
вработеноста меѓу младите луѓе. Учесниците во фокус групата беа сигурни дека содржината 
на програмата треба да биде дефинирана, иницирана и изградена од нејзините корисници низ 
образовниот процес. Тие го потенцираа фактот дека, пред неколку години, тие често аплицирале 
за финансирање на проекти со отворени програми, односно проекти без чисто дефинирана и 
цврста содржина, но со убедлива и јасна работна методологија. Подоцна, со цел да се добие 
поголема ефикасност и успех во финансирањето на проекти, ова беше променето. Но, тој 
начин на работа е поврзан со пристапот на милитантно изучување (Колективо Ситуационес 
2003; 2005; Грегорчич, 2011) и учење низ борба (Виета, 2014; Грегорчич, 2011; итн.); заедно со 
одразот на учесниците дека и тие ги користат истите методи за менаџирање (на себеси) во 
организацијата и нејзините програми, што покажува голем потенцијал за градење пристап 
кон трансформативно и еманципаторно образование, каде што тие би биле добро основани 
и оправдани во теорија и во пракса. Според дискусијата во делот V критично преговарање на 
наставата е од основно значење во формалните и неформалните програми.
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Сепак, учесниците во фокус групата не можеа јасно да го дефинираат трансформативното 
и еманципаторно учење. Еден од учесниците проба да го дефинира еманципаторното учење 
како процес на рефлектирање и здобивање знаење, и тројца други учесници сметаа дека два 
од изминатите проекти вклучувале елементи на еманципаторно учење; проектите „Млади 
Итн“ (Млади Итн) и „Сфуринезафури“ (прев. Од словенечки „Живеј, не се предавај“). 
Првиот проект им даде можност на младите луѓе да комуницираат со стратешки креатори 
низ метод на структуиран дијалог, и со тоа зголемување на нивниот потенцијал за (само)
вработување. Со акцент на диалог, реципроцитетот на процесот и ставањето на учесниците 
во улога на протагонист може да се види со фактот дека оние кои што го имплементираа овој 
проект беа наречени „копилоти“ додека учесниците беа наречени „пилоти“ (Копилоти, 
2017). Целта на вториот проект беше креирање начини да се постигне цврста животна промена 
„овде и сега“.18 

Учесниците на фокус групата пробаа да го дефинираат трансформативното учење со 
две не толку прецизни објаснувања и описи од нивните сопствени искуства и чувства за 
трансформативното учење, и тие потенцираа дека сигурниот простор за учење, учество, 
соодветни методи за работа и вклучување на емоции во процесот на учење се неопходните

Иако учесниците демонстрираа 
богатство на знаење, искуство, 
методологија и вештини за 

еманципаторна (младинска) работа и желба 
да создадат (различни) практики и пристапи, 
на нив им недостасуваше теоретско 
расудување и самодоверба кои се неопходни 
за критичко размислување и признавање 
на сите процеси на трансформативно и 
еманципаторско учење.

фокус групата и ја сподели со нејзините колеги, кои заклучија дека тие најверојатно веќе 
прават нешто слично во здружението. На прашањето поврзано со истражувањето спроведено 
во рамките на Завод Боб, учесниците го потенцираа акционото истражување, анализа на 
стратегиите и потребите, и интуицијата.

Како што „добрите практики кои допринесуваат до поширока социјална промена“, учесниците 
го потенцираат следново: Боаловиот Театар на Угнетуваните, Структуиран Дијалог (основан 
на Дијалог 2.0 од Виена) практики на партиципативен буџет во Словенија, партиципативни и 
радикални методи на учење од Мелбурн, Лабин, Крк, Младински Центар Загорје на проектот

делови за негова 
реализација. Како што може 
да видиме, тие наведоа 
неколку битни елементи 
на трансформативното 
учење (дефинирани од 
Фрејре, Мециров, Хоган 
и Шугуренски во дел 
III). Еден од учесниците 
најде дефиниција за 
трансформативно учење 
со помош на нејзиниот 
телефон додека се одвиваше

18 Преку акција и партиципативно истражување, методот „Досадна Мекост“ беше искористен за спроведување на 50-часовна обука за активно 
живеење, чија цел беше зајакнување на компетенциите на учесниците за планирање и имплементација на конкретни (и итни) промени во 
животот. Учесниците го завршија проектот со јавна презентација на нивната промена во животот.
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на Сави „Рашири го зборот“ словенечки центри за континуирана употреба, „Машкиот Центар“ 
од Австралија, и проектот на Завод Боб Мрежна Млада Улица. 

Како „добри практики на еманципаторното учење“, тие го наведоа следново: истражување на 
едногодишни стажирања што ги виделе во странство (кога млади луѓе поминуваат една година 
во обука и стекнување ново искуство во странство по завршување на своето образование), 
словенечката ПУМ програма (проектно учење за млади луѓе), проекти основани врз 
структуиран дијалог и посебно проектите на Завод Боб Питбул, Lokalni karierni zaganjalnik 
(Локален кариерен советник, имплементиран во градот Копер), како и проектот Vse ali nič 
(Се или ништо); истиот е базиран на театарска педагогија (користејќи методи од Театар на 
Угнетуваните и/или импровизација). Како што е покажано во секцијата III, ова истражување 
ја користи практиката на партиципативен буџет како главен пример за разбирање на 
трансформативното учење и неговите ефекти врз пошироката социјална трансформација – 
едно нешто што е потребно во разбирање на модерната работа и вработување. 

Како теоретичарите и професионални и научни дела кои учесниците на фокус групата 
ги користеле во нивната работа, тие го потенцираа следново; Театарот на Угнетуваните и 
Законодавниот Театар на Аугусто Боал (1998а; 1998б) и дела кои ги опишуваат неговите 
пристапи (Фриц; 2012); разни алатки за младинстака (претежно улична) работа (Венеса Роџерс; 
2000, Национален Младински Совет на Словенија – прирачник за обучувачи и менаџери 
(Цепин, 2017; Мерхар, 2017); социопедагошката работа на Буркхарт Милер (2006); и работата 
на мрежата на Социјална Изградба на Реалноста (Бергер и Лакман, 1988). Иако учесниците 
демонстрираа богато знаење, искуство, методологија и вештини за еманципаторска младинска 
работа, како и желба да креираат (различни) практики и пристапи, ним им недостасуваа 
теоретското размислување и доверба кои се од суштинско значење за критичкото рефлектирање 
и препознавање на сите прицеси во трансформативното и еманципаторно учење.

              Разбирање на концептите на идеална 
и самостојна работа (и вработување)
II.2.3

Сите учесници на фокус групата се соочиле со невработеност, социјална ранливост и несигурна 
работа по завршувањето на нивното образование, а некои од нив истакнуваат дека сè уште 
биле во истата ситуација за време на фокус групата19. Нивните размислувања за „идеално 
вработување/работа“ и „независно вработување/работа“ рефлектирани од односот кон 
работата и животот врз основа на опстанок, нагласуваат дека шансите за добивање „вистинска“
19 Тие мораа да „одлучат“ да влезат во несигурни работни односи поради разни животни ситуации и сопствено мислење дека таквата работа ги 
зголемува нивните шанси за сигурно (постојано) вработување; поради дополнителен приход за дополнување на нивните ниски плати; бидејќи 
единствената можност за работа била „студентска работа“ или привремена работа.
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работа се минимални. Само двајца учесници имале различни искуства во животот и не се 
согласуваат со горенаведените изјави и не сметаат дека нивната тековна работа е несигурна 
или нестабилна.

Учесниците на фокус групата создадоа цела листа на елементи на „идеална работа“, меѓу кои 
најпопуларни беа а) пристојна плата и редовни приходи, и б) совршен колектив и доверба меѓу 
соработниците (меѓучовечки односи). Се покажа дека тие одлучиле да работат во здружението 
поради овие елементи, кои им биле поважни од сигурноста и стабилноста на работното место 
(ниво на приход, редовност на платите итн.). Учесниците исто така истакнаа дека в) може 
да се утврди содржината и организацијата на нивната работа (заедно со соработниците), г) 
можноста за континуирано учење (во заедницата), и д) да работат надвор од зони за удобност 
и да се избегнува рутина. Креативната и исполнувачката работа беше најмалку споменатиот 
термин меѓу сите. Сепак, индикаторите во завршниот дел од оваа студија на случај потврдуваат 
дека причината за ова не е дека овој концепт ќе биде надвор од опсегот на нивното замислување 
(поради несигурноста и со тоа поради креирање на зависноста), туку поради повеќекратните 
можности за самореализација во рамките на самата асоцијација. 

33-годишен учесник истакна дека и покрај тоа што работела во текот на студиите и по 
завршувањето на нејзиното високо образование (дури и официјално се запишува како студент 
на друг факултет за да може да продолжи да работи според студентскиот закон), државата ги 
признава само оние две години од нејзината работна позиција во службата за вработување; 
„Се соочив со мојата невработеност, барајќи социјална поддршка и живеејќи многу скромно“. 
Уште еден учесник имаше помалку проблеми соочувајќи се со самата невработеност отколку 
околностите што го опкружуваат тоа - помалку социјални контакти, поголема несигурност, 
изолација, страв и сл. Трет учесник ги истакна борбите на младите луѓе со цел да ја добијат 
својата прва работа, која за нив е прикажана како „недостижна“ (особено на универзитетските 
факултети за општествени и хуманистички науки). Како последица на тоа, младите веќе 
почнаа да градат „кризни идентитети“ во текот на нивните студии, чии ефекти може да бидат 
негативни (тие се подготвени да се откажат од многу работи со цел да се вработат, вклучувајќи 
ги и нивните интереси, слобода, креативност итн.). Сепак, уште еден учесник ги навел 
позитивните ефекти од справувањето со овој феномен: „Ние сме генерација на која за време 
на нашите студии и беше потенцирано одново и однов дека никогаш нема да добие работа. 
Веќе се соочував со претстојната „невработеност“ во текот на третата година од моите студии 
и вложив многу напори за вработување неколку години пред самиот период на вработување. 
Така, сето ова време јас сум била невработен само два дена.“ 

Учесниците имале многу различни размислувања за терминот „самостојно вработување“; 
самостојното вработување е независно од пазарот на трудот (т.е. е иновативно и има поинаква 
содржина на работа за разлика од традиционалниот пазар на труд), и како секој поединец 
поседува целосна автономија за тоа што тие го прават и како го прават тоа, како и вредноста на 
нивната работа; тоа самостојно вработување „значи активно учество помеѓу работодавецот и 
работникот“ во работниот процес (хоризонталноста на односите во вработувањето) при што 
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II.2.4   Промени во KASP како резултат 
на тоа што се активни/вработени во 
Завод Боб

двете позиции се преклопуваат (работодавачот истовремено е и вработен) и секој поединец 
може да ја координира своите работа и да се вклучи во одлуките за работниот процес; тоа 
самостојно вработување е индивидуализирана работа прилагодена на одредена личност: „ако 
некој друг ја изврши истата работа, тоа би било направено поинаку и под различни услови“.

Како што веќе беше наведено во првиот дел од оваа студија на случај, учесниците на фокус 
групата го презентираа Завод Боб како моќна, хармонична и поддржувачка заедница за 
соработка со предностите на хоризонталниот и коменаџерскиот работен процес. Сепак, 
поради финансиската нестабилност на здружението (и нејзината зависност од проекти) 
и последователното преквалифицирање на своите вработени, Завод Боб не успеа да 
воспостави соодветни услови за соодветно, сигурно и пристојно вработување на сите свои 
членови. Затоа, би било неопходно, особено за PYLE (и за PDCAE), да работат во оваа насока, 
најверојатно со помош на предлози од јасно дефинирани „алтернативни самостојни“ форми 
на вработување кои се споменати во III и IV дел од ова истражување кои Завод Боб сè уште ги 
нема земено предвид.

На почетокот на фокус групата, на учесниците им беше дадена можност да ги идентификуваат 
„промените во знаење“ со нивно запишување на празен лист хартија. Најпопуларните термини 
беа „планирање на проектот“ или „проектна работа“, како и познавање во делот на управувањето 
и финансирањето на здружението, вклучувајќи маркетинг и социјални мрежи. Анализата на 
предодредените индикатори кои учесниците ја оцениле на крајот на фокус групата покажува 
слични резултати (види табела 1), при што првиот индикатор е највисоко рангиран врз основа 
на сите области на KASP. Третиот индикатор во табела 1 се совпаѓа со самоопределената 
промена во знаењата од областа на педагогија, андрагогија, педагогија за посебни потреби 
и психологија, што беше четврта најчеста самоопределена промена која настанала поради 
работата на учесниците во здружението (по методите на Театарот на Угнетените). Знаењето во 
областа на групната работа и градењето на тим, како и познавањето на невладини организации 
во младинскиот сектор, најверојатно сигурно се повисоки отколку што е наведено во фокус 
групата (според останатите анализи и набљудување од страна на авторот); ова е важен фактор 
и за еманципаторното учење во здружението и за еманципаторните практики за вработување. 
Беа идентификувани неколку други конкретни промени, поврзани со личниот развој на 
поединецот, како и на неговата или нејзината работа (на пример, познавање на употребата на 
јавни простори, кариерни насоки итн.).
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Во „промените во вредностите и ставовите“ што се случиле поради работата на учесниците во 
здружението (види табела 2), најистакнати се аспектите на лична трансформација (чувство на 
припадност, самодоверба, среќа, самоизразување, самопотврдување), проследено со променето 
разбирање на нивната професија и образование и позитивна перцепција во однос на сопственото 
вработување. Претходно определените индикатори покажуваат сосема поинаква хиерархија 
на промени во вредностите и ставовите, што не беше споменато во самоидентификуваните 
промени во оваа област; наместо тоа, беа запишани општите вредности што се очекува

20 Учесниците споменаа: пракса на законодавен театар, проект Преглед, искуствено учење, превентивна теренска работа, работа на улица, 
работа во заедницата, акциони истражувања, методот „Досадна Мекост“ (обука за активно живеење во рамките на улична младинска работа).

да ги добијат, како што се 
зајакнување на солидарноста, 
толеранцијата и одговорноста. 
Толеранцијата е исто така силно 
нагласена во табела 2, но само на 
9-то место. Кога беше побарано да 
ги идентификуваат групите луѓе, 
тие ја зголемија толеранцијата 
кон, еден од учесниците напиша 
„сите, затоа што сега повеќе се ценам себеси“, а други ги споменаа младите луѓе, активистите, 
соработниците, наставниците и луѓето со помалку можности. Меѓу другите самоопределени 
вредности и ставови тие споменаа „грижа за себе и поставување лични граници“ и 
„реципроцитет помеѓу работата и слободното време“. Самоопределените вредности и 
ставови кои беа споменати само еднаш беа „поттикнувачки на независноста на младите“ и 
„демократијата на организацијата“. Трансформацијата на вредности и ставови покажува дека 
учесниците во Завод Боб доживуваат значителни лични трансформации кои исто така може да 
доведат до трансформативно учење во рамките на здружението.

Трансформацијата на вредностите и 
ставовите покажува дека учесниците 
во Завод Боб доживуваат значителни 
лични трансформации што може да 
доведат до трансформативно учење    

во здружението.

Промена на знаење Просечен прираст

1 Стекнување ново знаење од пишување апликации за проекти 4.7

2 Познавање од менаџмент, водство и работа 
во невладина организација 4.3

3 Воведување на нова практика во образованието 
(објаснување/именување)20 2.1

4 Познавање на менаџментот во меѓународни проекти 1.5

Табела 1: Промена на знаење
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Промена на вредности и став Просечен прираст

1 Чувство на припадност 3.8

2 Зајакната самодоверба 3.4

3 Сега сум посреќен од порано 3.4

4 Чувствувам дека можам да се изразам 3.2

5 Самопотврдување 3.2

6 Способност да гледам различно кон мојата професија 3.1

7 Сменето сфаќање/перцепција на образованието 2.9

8 Поголем оптимист за можноста на самовработување во иднина 2.9

9 Зајакната почит кој некои групи на луѓе (идентификување 
на групите) 2.6

10 Ја сменив мојата перцепција кон светот и мојата улога во светот 2.5

11 Со поголеми критики кон општеството и политиката 2.4

12 Сега си верувам повеќе од порано 2.2

13 Сменети ставови на прашањето на невработеност 2.1

14 Сменет став кон учењето 1.5

15 Повеќе ценам луѓе кои имаат пречки во учењето 1.2

Табела 2: Промена на вредности и став

Сите предодредени показатели за мерење на „промени во вештините“ (види табела 3) беа 
високо оценети (≥ 2). Покрај добивањето и управувањето со проекти, учесниците исто 
така ги подобрија и другите вештини како што се разрешување на конфликти, учество во 
дискусија, справување со проблеми, тимска работа, соработка и сл. Најистакнатите меѓу 
самоидентификуваните промени беа многу конкретни вештини (возење комбе, веб-страници, 
ажурирање на социјални мрежи, пишување професионални статии, графички дизајн, поправка 
на велосипеди, готвење итн.). Други самоопределени промени кои беа споменати неколку пати 
беа пишување, спроведување и управување со отворени повици за финансирање, активно 
слушање (набљудување, наметлива комуникација), компромис или постигнување консензус   
и социјални вештини. 
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Промена на вештини Просечен прираст

1 Нови бирократски вештини 4.4

2 Искуство во стекнување финансии за моето здружение 4.2

3 Способност за решавање на конфликти 3.5

4 Способност за активно учество во дискусија 3.3

5 Подобрени сметководствени вештини 3.2

6 Способност да се учествува во тимска работа и соработка 3.2

7 Способност на справување со проблеми 3.1

8 Комуникациски вештини 3.0

9 Способност за јавен говор 2.9

10 Способност за преземање одговорност за грешки 2.9

11 Способност за комуникација со јавни институции 2.8

12 Способност за едитирање видеа 2.0

Табела 3: Промена на вештини

Учесниците, исто така, ги зајакнаа/силно придонесоа до разновидните практики во 
нивната работа, како што се младинска работа базирана на улица, која е постојана главна 
тема на повеќето од нивните проекти, како и работа со социјално ранливи и отфрлени 
групи (особено млади и студенти), тимска работа, како и голем број други практики, ефект 
на кој е поголемо учество и ангажирање во локалната заедница. Табела 4 исто така покажува 
дека учесниците ја зајакнаа соработката со другите невладини организации во секторот за 
младинска (работа) и дека Завод Боб им помогна да се интегрираат во локалната заедница 
како активни граѓани. Како последица на работата во здружението, нивниот број на пријатели 
двојно се зголемил, што е уште еден показател за тесно поврзаната заедница на Боб                     
и силниот општествен капитал.
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Промена во практики Просечен прираст

1 Зајакната соработка со други младински и невладини 
организации во мојата држава 4.3

2 Искуство во организирање социјални акции 2.9

3 Учество во меѓународна размена 2.3

4 Поголема интегрираност/инволвираност во локалната средина 2.2

5 Двојно зголемен број на пријатели 2.2

6 Повеќе контакти и интеракција од порано 2.1

7 Поврзаност со други со цел да се смени еден посебен социјален 
проблем 1.8

8 Пишување на петиција или писмо за протест 0.6

Табела 4: Промена во практики

Волонтерски центар Истра (VCI) беше формално основан во Пула во 2012 година, по две години 
работејќи како иницијатива на неколку локални невладини организации и институција. VCI 
моментално има вработено двајца млади професионалци, психолог и социјален работник, 
и вклучува 3 до 40 волонтери на годишно ниво, во зависност од планираните проекти и 
активности. Работејќи на полето на унапредување на волонтерството, градење на капацитетите 
во областа на волонтерскиот менаџмент и вмрежување, VCI придонесува за развојот на 
граѓанското општество и локалната заедница. Активностите спроведени од VCI се фокусирани 
на потенцијални (особено млади) волонтери и непрофитни организации кои обезбедуваат 
можности за волонтирање, но активностите влијаат и врз други граѓани и локалната 
заедница (PYTBUL, Развој на волонтерството во Истрa21, Волонтирање - сила на младите22,

II.3       Проучување на случај: 
Волонтерски центар Истра

21 „Развој на волонтерството во Истра“ е проект финансиран од Истратската област, кој има за цел да придонесе во развојот на волонтерството 
во Истра преку зголемување на бројот на волонтери и волонтерски организации во Истра и преку подигање на квалитетот на работата              
со волонтери.
22 „Волонтирање - сила на младите“ е проект финансиран од Градот Пула кој има за цел да го промовира и развие волонтерството преку 
информирање на младите на возраст од 15 до 29 години за позитивните резултати од волонтерството и можностите за локално волонтерство. 
Една од активностите во овој проект е и “Клуб млади волонтери” (Младински волонтерски клуб). Повеќе за Клубот: http://vci.hr/hr/aktivnosti/
klub-mladih-volontera/ 
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Волонтирање за носење23, PORIV - поддршка за развојот на инфраструктурата на 
волонтерството24 итн.).

Проектите на VCI најчесто се насочени кон развој на волонтерството во регионот на Истра 
и вклучуваат елемент на поддршка на организации кои вклучуваат волонтери на локално 
и национално ниво (на пример проектот “Volontiranje – snaga mladih”). Во моментов, VCI е 
еден од партнерите во два различни проекти финансирани од Европскиот социјален фонд 
или Еразмус +, покрај PYLE: Volontiranje To Go и PORIV. Улогата на VCI во овие проекти е 
да обезбеди едукација и менторска поддршка за волонтерските координатори во областа на 
управување со квалитетот на волонтерите и да ги промовира вредностите и придобивките      
од волонтерството.

Во создавањето и спроведувањето на активностите, VCI соработува со различни засегнати 
страни, како што се невладините организации кои се занимаваат со различни целни групи и 
прашања (младина, социјална вклученост, животна средина, здравство, слободно време итн.), 
јавни институции од областа на образованието социјалната заштита и локалните власти. 
Познати по нивните достигнувања, ВЦИ беше финансирана за нивната работа од страна на 
регионот Истра. Исто така, здружението се споменува во различни стратешки документи на 
ниво на регионот, а претставник на VCI е член на Советот за социјална заштита на регионот 
на Истра.

II.3.1  Разбирање на содржината и 
работната средина на VCI

VCI е основана како организација врз основа на потребата за подобрување на квалитетот на 
процесот на регрутирање и управување со волонтери и градење на капацитети во областа на 
волонтерството. Вработените во организациите кои го основаа VCI (некои од нив беа дел од 
фокусната група), рекоа дека имаат тенденција да продолжат со соработката и партнерството 
со VCI поради неколку причини. Прво, тие истакнаа дека ВЦИ е единствениот волонтерски 
центар на ниво на Ирска, и како таков е во позиција да ги спроведува активностите и да 
обезбедува поддршка на различни локални заедници во регионот на Истра. Тие се согласија 
дека ВЦИ има многу стручност и има за цел да обезбеди едукација и поддршка во областа на 
волонтерскиот менаџмент за волонтерски координатори во ситуации кога различни проекти

23 „Волонтирање за носење“ (Volunteering To Go) е проект финансиран од Европскиот социјален фонд кој има за цел градење на капацитетите 
на училиштата и другите непрофитни организации во областа на волонтерскиот менаџмент со цел да придонесе за поголемо ангажирање на 
средношколци во волонтерски активности во локалната заедница. Повеќе за проектот: http://vci.hr/hr/aktivnosti/volontiranje-go/
24 „Поддршка на развојот на инфраструктурното волонтерство“ е исто така финансирана од Европскиот социјален фонд и има за цел градење 
на капацитет на волонтерски организатори и локални волонтерски центри (VCI), што ќе овозможи воспоставување на поголема мрежа на 
организации кои вклучуваат волонтери. Повеќе за проектот: http://vci.hr/hr/aktivnosti/poriv/ 
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и различни партнерства низ регионот на Истра овозможија поголем број клучни засегнати 
страни да бидат вклучени. Како и други причини за континуирана соработка со VCI, 
организациите спомнаа една од целните групни активности на VCI, кои се младите луѓе, 
како и „квалитетен партнерски однос“, што се гледа во контекстот на еднакво учество во 
процесот на донесување одлуки, јасна поделба на обврските и задачите, кои во комбинација 
со професионалноста доведуваат до квалитетни резултати. Исто така, тие забележаа дека 
„луѓето остануваат вклучени во активностите на ВЦИ поради добри односи со вработените 
и волонтерите на ВЦИ“. Учесниците на фокус групата ги опишаа основачите на VCI како 
„експерти и ентузијасти, кои се причината што се привлекуваат млади и амбициозни луѓе во 
организацијата“. Покрај тоа, учесниците на фокус групата се согласија дека VCI обезбедува 
квалитетна менторска поддршка за младите волонтери на VCI, што им овозможува на младите 
да се префрлат од волонтерската позиција на работна позиција. Учесниците на фокус групата 
ја опишаа поддршката за менторите како „внимателна, ангажирана, детална, зајакнувачка, 
директна и постојана врска со младите луѓе што придонесува за чувството на компетентност 
и важност кај нив“.

II.3.2  Разбирање на трансформативното
и еманципаторното образование и учење

Активностите на Волонтерскиот центар Istria(VCI) имаат за цел да ги охрабрат младите луѓе и 
возрасните за личен развој и активно граѓанство преку обезбедување квалитетно образование 
и менторски услуги во контекст на волонтерството. Основите на работата на VCI се областите 
на младинска работа и образование за возрасни или андрагогија, а нејзините членови на 
тимот доаѓаат од различни и комплементарни професии: психологија, социјална педагогија 
и социјална работа. Членовите на тимот, исто така, се разликуваат во однос на искуството со 
младите и возрасните, кое овозможува заедничко учење (врсничко учење) со набљудување 
и придонесува за споделување и подобрување на специфични знаења и вештини за секој 
член на тимот. Во однос на членовите на тимот и корисниците (младите и возрасните луѓе во 
улогите на волонтерите, учесниците) теоријата за избор на Glasser (Glasser, 1998) и теоријата 
на искуствено учење на Колб (Kolb, 1984) се вклучени во образовни и менторски активности.

Во нивната директна работа со луѓе, членовите на тимот пристапуваат со подлабоко разбирање 
на потребите и со доверба во способностите на секој поединец, и тие имаат тенденција да 
стават акцент на седумте навики за грижа (поддршка, поттикнување, слушање, прифаќање, 
доверба, почитување, преговарачки разлики), како и на процесот на експериментално учење, 
во кој тенденцијата е да се воспостави безбедна средина за поединци да стекнат конкретни
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искуства и да направат рефлексивни набљудувања, а потоа да извлечат апстрактна 
концептуализација што води кон активно експериментирање. Втората практика најчесто се 
користи во рамките на активностите насочени кон младите, што им овозможува да бидат 
активни учесници во сопствениот процес на учење и придонесуваат за развој на лични односи 
кои го поттикнуваат нивниот личен развој. Со цел да се следат теоретски пристапи кои се 
спроведуваат, користената методологија овозможува искуствено учење. Методите кои се 
користат во текот на процесот на образование и менторство се презентација и инпути, методи 
за дискусија во мали и големи групи, драматични методи на играње / драма, симулациски 
вежби итн. Изборот на секој метод зависи од целта на обуките и другите активности, како и на 
подготвеноста на учесниците.

Материјалите кои им помагаат на членовите на VCI во секојдневната работа се вообичаени 
прирачници за управување со волонтерството, особено од Udruga za razvoj civilnog društva 
SMART (SMART Association for Civil Society Development, Rijeka, Croatia)25 и од Volonterski 
centar Zagreb (Волонтерски центар Загреб, Загреб, Хрватска)26, но исто така и младински 
работен материјал и прирачници, особено од Mreza Mladih Hrvatske (Хрватска младинска 
мрежа, Загреб, Хрватска)27. Меѓу теоретски дела, учесниците на ФГ наведоа неколку автори и 
групи автори чии истражувања и теоретски трудови за волонтерство и младинска работа се 
корисни во секојдневното работење на VCI, како што се Кордиќ, Пржиќ Зника и Бориќ (2015), 
Каменко, Ковачевиќ и Шехиќ Релич 2016), Шехиќ Силч (2014), Ќулум (2008), Ковачиќ и Ќулум 
(2015), Илишин  (2013) и Поповиќ (2013). 

Гледано од гледна точка на учесниците на ФГ, програмите за неформално учење развиени и 
обезбедени од VCI вклучуваат голема интеракција помеѓу фацилитаторот и учесниците, 
кои се охрабруваат активно да се ангажираат и поддржуваат меѓу себе во нивниот процес 
на учење. Учесниците на ФГ се согласија дека програмите на VCI обично не се изведуваат на 
формален начин (на пример ex cathedra) и “учесниците можат да ја напуштат програмата со 
многу практични знаења и алатки што подоцна можат да ги користат во нивната секојдневна 
работа”. Разликата од други програми е и фактот што програмите на VCI можат да поминат 
повеќе време поради “ангажирање на учесниците и поттикнување на нив да размислуваат и 
да работат на себе и да ги користат и трансформираат сите знаења што ги стекнале за време 
на програмата”. Учесниците на ФГ се согласија дека лицето кое ја спроведува програмата е 
најважното во едукативната работа на VCI: “Фацилитаторот мора да биде мотивиран да 
работи, да има добри вештини, да има реален, чесен и еднаков однос со учесниците и да знае 
како да го пренесе / нејзините техники и знаења на други вработени во VCI, за да можат да 
продолжат и да ја градат добрата практика“.

25 Публикациите на Здружението SMART за развој на граѓанското општество се достапни на следната веб-страница: 
http://www.volonterski-centar-ri.org/o-volonterskom-centru/publikacije/
26 Листата на публикации на волонтерски центар Загреб е достапна на следната веб-страница: http://www.vcz.hr/vcz/izdavastvo/
27 Публикациите на Хрватската младинска мрежа се достапни на следната веб-страница: 
http://www.mmh.hr/en/publications-and-documents/our-publications
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Учесниците на ФГ го опишаа еманципаторното образование како “начин на учење што 
резултира во автономија и независност на учениците”, каде што секој поединец го наоѓа 
“својот начин на учење и вршење, а не наметнат од општествената група во која живее”. 
Тие изјавија дека кога едно лице “самостојно бара ресурси и изведува одредени заклучоци, 
а во исто време се чувствува многу уверен за користење на претходно стекнатото знаење и 
вештини за понатамошна самостојна работа и за развивање на квалитетна соработка со 
другите засегнати страни”, тоа исто така може да биде идентификувано како еманципаторно 
учење. Учесниците опишаа дека оваа новонаградена или зајакната доверба, знаење, вештини 
и мрежи му овозможуваат на ученикот “да ја подобри својата социјална положба, како што се 
отвораат нови можности или се креираат од страна на ученикот кој различно ги перцепира и 
приоѓа кон можностите” . Тие опишаа дека преку еманципаторно образование, со одредени 
алатки, лицето има способност да “биде независно во неговото учење и може да напредува 
како резултат на внатрешната мотивација”. Исто така, тие заклучија дека еманципаторното 
образование е “образование кое го овластува самостојното истражување, однесување, 

Учесниците на ФГ се согласија дека ВЦИ 
обезбедува квалитетна поддршка на 
менторот на младите волонтери, што 
им овозможува на младите да се префрлат 
од волонтерската позиција во позиција             

на вработени

Учесниците на ФГ сметаа дека во работата на VCI е можно да се комбинира педагошката 
работа со истражувачката работа при работа со млади, со неколку различни цели: “да се 
развијат и подобрат информативно-мотивациони работилници во училиштата”; “Да се 
направи проценка на потребите на младите луѓе во нашиот регион, особено во областа на 
слободното време и социјалниот активизам”; и “да се направи проценка на потребите на 
младинските волонтери во нашата база на податоци”. Истражувачките методи што ги користи 
VCI се прашалници, фокус групи и анализа на содржината. Учесниците на FG забележаа 
дека во својата вообичаена работа, VCI ги собира повратните информации на учесниците и 
соработниците за активностите за следење и внатрешно оценување на спроведувањето и за 
подобрување на понатамошната работа.
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 учење и креирање на сопствено мислење”. Личноста исто така треба да биде свесна за можноста 
општеството да не е подготвено за некои од неговите идеи и начини на размислување, а сепак 
да не ја изгуби својата внатрешна мотивација за понатамошна работа. Учесниците на ФГ исто 
така заклучија дека учениците во еманципираното образование “треба да бидат активни и 
еднакви во изразувањето на нивните идеи”. Тие се согласија дека во процесот на еманципирано 
образование, улогата на менторот / наставникот е многу важна, бидејќи тој / таа “обезбедува 
сигурен простор за учење да се појави како резултат на различни практики”.

Учесниците на ФГ го опишаа трансформативното учење како форма на “вистинско учење”, од 
гледна точка дека “секое ново знаење и вештини кои се корисни за ученикот, трансформираат 
нешто во ученикот; т.е. секој процес на вистинско учење е до одреден степен трансформативен 
“. Тие опишаа дека луѓето имаат тенденција да го променат својот начин на идно учење врз 
основа на нивните претходни искуства за учење, без разлика дали се целосно свесни за тоа 
или не. Учесниците заклучија дека во процесот на трансформација на учење ученикот има 
тенденција да “ја менува перспективата и начинот на приодот кон различни ситуации додека 
тој ја напушта зоната на комфорт”. Тие, исто така, се согласија дека оваа форма на учење обично 
се јавува во “зоната на истегнување”, и секое искуство е “субјективно и неизмеримо”.

Имајќи предвид дека VCI има силен фокус на полето на младинската работа во контекст на 
волонтерството, има тенденција да ги идентификува и модифицира некои од принципите на 
учење кои се сметаат за примери за добра практика. Постојат неколку организации и програми 
кои ФГ учесниците ги препознаа како добри примери за трансформативно и еманципаторно 
учење, врз основа на користената методологија. Hit Hussid - Центар за млади (Рејкјавик, 
Исланд), Erasmus+ програма (ЕВС), Global Kids Inc. (Њујорк, САД) се споменуваат од страна 
на вклучени основачи и вработени во ВЦИ. Примерите се користат, бидејќи тие обезбедуваат 
рамка за други активности кои треба да се спроведат на VCI преку партнерства и соработка. 
Главната детерминанта на споменатите примери е методологијата, која варира од учење од 
врсници до колеги, за да им помогне на врсниците да вршат советување и менторство, и 
покажаа позитивни резултати во спречувањето на различни ризични однесувања кај младите. 
Со цел да преземат одредена улога (едукатори за врсници / mentees), младите се едуцираат, 
менторираат и обезбедуваат други форми на поддршка, и како резултат на тоа, тие се овластени 
и ангажирани во процесот на учење. Во овој процес (во случај на ЕВС на пример) младите 
можат да се фокусираат на индивидуални цели / проекти и да бидат поддржани во процесот на 
учење од страна на некој поискусен. Исто така, Global Kids Inc. се користи како добар пример 
врз основа на нивното искуство и знаење за зајакнување на маргинализираните млади да 
станат активни лидери и поддршка на други маргинализирани млади. 

Учесниците на ФГ се согласија дека VCI ги користи принципите споменати погоре, особено 
во контекст на Младинскиот волонтерски клуб, бидејќи има за цел да обезбеди сигурен 
простор за младите луѓе да ги допрат своите вредности и да научат како да ги модификуваат 
според различни контексти, за учење. Членови (млади) изјавија дека ги стекнале своите 
први професионални искуства (во организирање, планирање, контактирање со други луѓе 
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      Разбирање на концептитеII.3.3
на идеална и автономна работа               
(и вработување)

Како и во Словенија и во Македонија, учесниците на VCI FG објаснија неколку основни проблеми 
во врска со сегашната невработеност на младите во Хрватска. Тие тврдеа дека е тешко да се 
одреди кој е главниот проблем. Некои истакнаа “економијата во целост”, други “проблеми во 
секторот за услуги и производство” и некои “лоши можности за младите претприемачи”. Еден 
учесник на VCI FG опиша дека има “многу високо образовани млади луѓе во Хрватска, што не 
значи дека имаме квалитетен образовен систем”, всушност, “тоа е навистина нефлексибилен”. 
Како еден од проблемите, тие исто така ја наведоа неповрзаноста на образовниот систем и 
пазарот на трудот. Тие се согласија дека младите во високообразовниот систем во Хрватска 
“не стекнуваат компетенции потребни за идни работни места”. Учесниците на ФГ мислеа дека 
нешто треба да се доведе во прашање кога има толку многу високо образовани млади луѓе, но 
сепак толку висока стапка на невработеност на младите; и дека проблемот треба да се реши 
на владино ниво, особено во системот за (високо) образование (“Владата нуди една година 
решенија за млади (со ниски плати) и никој не гарантира дека ќе продолжат да работат кога ќе 
помине оваа година “,” Целиот систем не поддржува “). Тие забележале дека дури и кога некое 
лице ќе добие работа, премногу од нивната плата оди за здравствениот и пензискиот систем и 
за даноците и даноците. Освен тоа, работните места се несигурни, поради што се повеќе млади 
луѓе бараат работа во јавниот сектор за да се “чувствуваат безбедно”. 

Учесниците, исто така, нагласија дека “чувството да се биде невработен” за младите е “навистина 
тешко, стресно и тажно”, (“лицето ја доведува во прашање неговата самодоверба”). Но, тие ја 
препознаа моќта на новите генерации : “тие се обидуваат да најдат сопствени начини за (само) 
вработување, а некои од нив дури и да добијат работа со ангажирање преку волонтерство”. 
Така, истакнаа учесниците на ФГ, системот треба да им овозможи да се едуцираат менторите

и организации итн.), Дека сега го организираат и го користат своето слободно време на подобар 
начин и дека нивната социјална мрежа станува поголема . За нив, но и за другите волонтери 
вклучени во активностите на VCI, секоја јавна доброволна акција претставува можност за 
трансформативно учење. Добар пример за учење во VCI е и процесот на менторство помеѓу 
претседателот на VCI (ментор) и вработените (ученици) кои се охрабруваат да работат сами со 
постојана поддршка на менторот.
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со “добар квалитет”, ментори кои можат да ја поддржат (маргинализираната) младина на 
патот кон (само) вработување и да ѓи направат младите повеќе автономни во нивната работа. 
Учесниците се согласија дека овој чекор вклучува околина која “му овозможува да стекне 
доволно знаење и независност за извршување на работните задачи, што подразбира доверба 
помеѓу работодавецот и работникот и можност да избере своја сопствена насока додека работи 
на личен и професионален развој” . За да се случи ова, сите вклучени (владата, општеството, 
но и невладините организации и младите луѓе) треба да работат кон еманципаторно учење за 
поголема вработливост и да спречат емиграција на (високо) образовани млади од Хрватска. 

Учесниците на ФГ сметаа дека “идеална / совршена работа” е “предизвикувачка работа 
со охрабрувачка и удобна работна средина”, “подржувач на работодавачот”, со “помалку 
административни задачи” (кои обично го одвлекуваат вниманието на лицето од конкретниот 
работен однос кој всушност треба да го направат) и “сигурна плата”, како и работа каде што 
можете да реализирате “некои од вашите сопствени идеи”. Затоа, автономното вработување

го дефинираа како “вработување каде што вие сте свој шеф / работодавец или можете да бидете 
вработен, но со можност да работите и на сопствените желби и цели”, “автономно донесување 
одлуки при вршење на работни задачи без постојано барајќи мислење на супервизорот “и” 
средина што подразбира доверба меѓу работодавецот и работникот “. Тие го дефинираа 
“автономниот работник” како “вработен кој нема потреба од помош од неговиот шеф и кој има 
доволно знаење и независност да ги извршува работните задачи”, “лице кое е целосно обучено 
за независна работа” и “ вработен кој ги постигнува сопствените идеи за идеална работа “.

Секој инволвиран (влада, самото 
општество, но исто така и невладини 
организации и млади) треба да работат 
кон еманципаторско учење за поголема 
вработливост и да спречат емиграција 
на (високо) образовани млади             
од  Хрватска.
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Како и во студијата на случајот на Zavod Bob, учесниците на VCI, исто така, добија можност да ги 
идентификуваат “промените во знаење”, запишувајќи ги на празен лист хартија. Најчесто беше 
нагласена “правна рамка за управување со волонтерството и волонтерско менаџерство”, како 
и фондови на ЕУ, NGO (управување, работа и пракса) и “процес на апликација и управување 
со проекти”. Анализата на предодредените индикатори кои учесниците ги оцениле на крајот 
на ФГ покажаа слични резултати (Табела 5), при што првиот индикатор е највисоко рангиран 
врз основа на сите области на KASP. Последните две измерени на листата 45 индикатори 
имаат висок просечен пораст (Табела 5), меѓутоа најнизок кај партнерите (Боб и Крик), кој ги 
објаснува специфичните VCI - примарно фокусирање на волонтерството (промоција и градење 
на капацитети), како и вмрежување и работа во заедницата (како што е прикажано во Табела 
8 со промената на високите вредности во практиките, особено со зголемена интеракција и 
интеграција со локалната средина).

II.3.4       Промени во KASP како
резултат на тоа што се активни / 
вработени во VCI 

Промена на знаењето Просечно зголемување 

1 Стекнати нови знаења за пишување на проектните апликации 3.7

2 Познавање на менаџмент, лидерство и работа 
во невладини организации 2.8

3 Воведување на нова практика во образованието 
(именувајте ја) 2.2

4 Познавање на управувањето со меѓународни проекти 2.2

Табела 5: Промена на знаењето

Заради нивната работа во VCI, учесниците на ФГ исто така ги сменија своите вредности, особено 
ја ценат заедничката работа и волонтирањето повеќе отколку порано, но исто така развија 
позитивни ставови кон “младинска работа”, “работа со луѓе” и потребата од “ вмрежување “. 
Како што е прикажано во Табела 6, чувството за припадност и среќа беа највисоко рангираните 
промени кај учесниците на VCI (исто така кога се споредува со Боб и Крик), што ја потврдува 
високата контекстуализација на работата и животот на учесниците. Другите вредности 
што ги зајакнале поради нивната работа во VCI, како што се само-потврда и самодоверба,
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Учесниците на FG исто така ги подобрија своите вештини (Табела 7), особено во врска со 
соработката, тимската работа и комуникациските вештини (со јавни институции, јавно 
говорење итн.). Сите други “промени” исто така беа високо рангирани, меѓу другото, 
решавање на конфликти, преземање на одговорност за грешки и бирократски вештини. Се 
истакнаа и вештините што ги идентификуваа на почетокот на ФГ, покрај компјутерските, 

Промена на вредностите и ставовите Просечно зголемување 

1 Чувство на припадност 4.3

2 Сега сум посреќен од порано 4.0

3 Самоафирмација 3.8

4 Зајакната самодоверба 3.7

5 Повеќе-критични за општеството и политиката 3.3

6 Промена на односот кон учење 3.2

7 Ја променив мојата перцепција и улога во светот 3.2

8 Чувствувам дека можам да се изразам себеси 3.0

9 Способност да гледам поинаку во мојата професија 3.0

10 Сега верувам полесно отколку порано 2.8

11 Изменето разбирање / перцепција на “образование” 2.8

12 Повеќе оптимизам во врска со можноста за моето 
вработување во иднина 2.5

13 Ги цениме луѓето со потешкотии во учењето повеќе 2.0

14 Променети ставови за прашањата на невработеноста 1.7

15 Зголемено почитување на некои (групи) луѓе 
(идентификувајте ги групите) 1.3

Табела 6: Промена на вредностите и ставовите 

стануваат се повеќе критични за општеството и политиката, ја менуваат нивната перцепција за 
светот и нивната улога во неа, итн. . Најниските промени во вредностите се идентификувани 
со последните два индикатори во Табела 6, што може да се објасни со нивната главна целна 
група, која за разлика од Крик и Боб е претежно претставена од доброволци.
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Промени на вештини Просечно зголемување

1 Способност да се вклучат во тимска работа и соработка 4.2

2 Способност да комуницира со јавните институции 4.2

3 Комуникациски вештини 3.5

4 Нови бирократски вештини 3.3

5 Способност за решавање на конфликти 3.2

6 Способност да зборува во јавноста 2.8

7 Способност да ја преземе одговорноста за грешките 2.8

8 Подобрени сметководствени вештини 2.5

9 Способност активно да учествува во дискусија 2.3

10 Способност да се справи со проблемите 2.2

11 Искуство во добивање средства за моето здружување 1.3

Табела 7: Промени на вештини

Како што веќе беше споменато, учесниците на VCI од ФГ ја подобрија нивната пракса, 
особено ги зголемија интеракциите и интеграцијата со локалната средина (Табела 8), како и 
интензивирани со други млади и невладини организации, се поврзаа и се вклучија за промена 
на одредени социјални проблеми итн. Како што самите ги идентификуваа, тие исто така ја 
подобрија тимската работа и младинската работа, како и многу други практики, како што се 
учење меѓу врсници, инклузивно волонтирање, менторство, застапување итн.

сметководствените, управувачките, организациските и планирачките вештини. Тие, исто така, 
истакнаа и други вештини кои ги стекнале со работа на VCI, како што се вештини за следење, 
дизајн на работилници, како и писменост.
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Промена на пракса Просечно зголемување 

1 Повеќе контакти и интеракции отколку порано 4.8

2 Повеќе интегрирани / вклучени во моето локално 
опкружување 4.5

3 Интензивирана соработка со други млади и невладини 
организации во мојата земја 4.2

4 Поврзан со други за промена на одреден социјален проблем 3.2

5 Искуство во организирање на социјална акција 2.7

6 Двојно се зголеми бројот на пријатели 2.2

7 Учествуваат во меѓународната размена (и) 1.2

8 Напишав петиција или протестно писмо 0.3

Табела 8: Промена на пракса 

II.4       Студија на случај: Центар

 Крик е НВО во Скопје, основана во 2012 година, активна во неформалното образование и 
младинската работа. Извршната канцеларија има тим од седум вработени, двајца надворешни 
работници и пет ЕВС волонтери директно вклучени во годишното работење на Крик. Исто 
така има и десет локални волонтери кои се вклучени во работата врз основа на нивното 
слободно време и потреби. Крик најчесто работи со поврзување на млади луѓе со посебни 
потреби и без разни програми за вклучување, демократизација и учество. Крик се залага за 
зајакнување на младите со попреченост и без нивно мотивирање да го кренат својот глас и да 
придонесат кон општеството, како и преку поддршка на младинската работа и младинските 
работници преку дејствување во различни области со цел да се зголеми младинското учество, 
младинскиот активизам и вклучување во процесот на креирање политики на локално и 
национално ниво. Последните неколку години, Крик работеше на ефективна интеграција 
на младите во општеството, ја подигна свеста за потребата од признавање на младинската 
работа како професија и успешна имплементирана младинска работа на локално, национално 
и меѓународно ниво.

за младински активизам Крик
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Крик, исто така, обезбедува и воннаставни активности во четири специјални училишта во 
Скопје, а вработените на Крик ја развија својата работа со едукативни материјали како што 
се Peers for inclusion28 - алатка за зголемување на капацитетот на младинските невладини 
организации за интеграција на младите со оштетен вид во активностите за учење; compendium29 

на методи за користење на младински работници кои работат во младински организации со 
целна група на млади луѓе со типичен развој; и објавувањето See you watching me30. Преку 
своите проекти и програми Крик ги адресира социјалните и личните капацитети на младите, 
ја поттикнува социјализацијата на лицата со попреченост со своите врсници и им помага во 
процесот на интеграција. Секоја година, Крик исто така обезбедува долгорочни програми 
за младински работници и е една од водечките организации во процесот на признавање на 
младинската работа на национално ниво преку директно вклучување во работата на Унијата 
за младинска работа. Преку програмата Еразмус +, повеќе од 60 млади луѓе кои се вклучени 
во Крик учествуваат во програмите за учење во различни земји во Европа секоја година. 
Секоја година четири до шест ЕВС волонтери волонтираат во Крик една година или помалку. 
Младинскиот центар Крикни е формиран во февруари 2017 година и оттогаш функционира 
како слободен простор за младите за слободно време, активности за учење и неформално 
образование.

Крик соработува со специјални училишта и младински организации во Македонија и е 
членка на Национален младински совет на Македонија и на Унијата за младинска работа. 
Центарот е регистриран како снабдувач на активности за млади луѓе кои се соочуваат со 
социјални ризици од страна на Министерството за труд и социјална политика. Од 2018 година, 
Програмата за младинска гаранција се спроведува во Македонија, а Крик работи на програмата 
заедно со Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување преку 
презентирање на програмата на младите луѓе во три општини во Скопје.

28 Овои пакет-алатки имаат за цел да ги поддржат младинските организации кои не соработуваат со лицата со посебни потреби за да ја 
вклучат оваа целна група во нивните редовни активности. Оваа алатка обезбедува информации за лицата со оштетен вид и го запознава 
читателот со методи кои имаат за цел да ја исклучат целната група во активности за учење. Овие пакет-алатки имаат долгогодишно стратешко 
партнерство засновано врз претходни истражувања за потребите на целните групи и младинските организации. http://krik.org.mk/wp-content/
uploads/2016/12/T-Kit-Peers-for-inclus-Print.pdf
29 Компендиумот нуди методи и активности подготвени за младинските работници да работат со млади со сензорни, интелектуални 
нарушувања и оштетувања во видот. http://krik.org.mk/wpcontent/uploads/2016/12/Compendium-CYA-KRIK-final.pdf 
30 Публикацијата Гледај дека те гледам е направена со поддршка од канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје во декември 2017 година и ги 
објаснува различните методи што можат да се користат за тешки видови на инвалидитет. Секој од методите за прв пат беше имплементиран 
преку работилници на локално ниво во различни градови во Македонија. http://krik.org.mk/wp- 
31 Најдолгиот проект во 2017 година - „Гледај дека те гледам “, финансиран од УНИЦЕФ, спроведен од Крик, траеше една година.                                
Другите проекти во 2017 година беа дел од програмата Еразмус + и локалните активности.

    Разбирање на содржината иII.4.1
работната средина на здружението
Пет од шестмина учесници на ФГ кои беа вклучени во истражувањето беа активни во кратки 
проекти имплементирани во минатата година и една во проект кој траеше подолг период.31
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Тие главно работеа во рамките на програмите за размена / мобилност, младински кампови и 
младински програми во посебни училиштата. Тие ја опишаа нивната работа преку нивниот 
личен придонес и личен капацитет во секој од проектите во кои учествуваа. Иако тие имаа 
различни улоги и обврски, сите истакнаа дека она што тие заеднички го работеа за главните 
цели на центарот. Сите учесници, исто така, ја истакнаа силната врска со Крик и објаснија 
дека се колеги и пријатели и дека дури и го трошат слободното време заедно. Слично на Боб, 
нивните интерпретации укажуваат на силна поврзаност и интеграција на членовите, учество 
на различни локални и национални програми и содржини, воспоставени и договорени правила 
на (ко) управување и комуникација, хоризонтални пристапи и донесување одлуки. 

Главните “предности” за работа на Крик идентификувани од страна на учесниците на ФГ беа 
“тимска работа” и “зајакнување на креативноста на менторите и менторираните”. Тие ја опишаа

Нивните толкувања укажуваа на 
силна поврзаност и интеграција на 
членовите, учество во разни локални 
и национални програми и содржини, 
воспоставени и договорени правила 
за (ко) управување и комуникација, 
хоризонтални пристапи и донесување 
на ко-одлуки.

нивната работа како “простор 
за учење”, “лична атмосфера за 
личен развој” и ја поврзаа со 
“припадноста, заедништвото 
и вмрежувањето”. Учесниците 
на ФГ рекоа дека нивните 
колеги ги сметаат за најблиски 
пријатели со кои учат, готват 
и јадат заедно, одат на одмор 
заедно и се присутни во секоја од 
нивните животни фази. Нивната 
канцеларија, исто така, работи 
на тој начин - во дневна соба

и училница во исто време. Меѓу најзначајните предности, тие исто така споменаа “развој на 
лични вештини” (технички, комуникативни, социјални итн.), “Учење за работа и координирање 
преку тимска работа”, “придонес кон општеството” и “создавање можности за младите луѓе со 
инвалидност и помалку можности “. 

Меѓу главните “недостатоци” на ФГ учесниците се наведува недостатокот на крос-секторска 
соработка (владини институции) и предизвиците во системот. Како и учесниците на Боб и 
ВСИ, тие, исто така, идентификуваа недостаток на средства и недостаток на време (“Секое лице 
има потреба од дополнително време резервирано за учење и развој, кое може да се потроши 
за ефективно работење”). И покрај овие, останатите недостатоци споменати од страна на ФГ 
учесниците најчесто се однесуваа на темите на доцнење, видливоста на работата на Крик, 
погрешно толкување и недоволен простор за користење на полн капацитет, поради строгите 
политики на донаторите.
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Разбирање на трансформативнотоII.4.2
и еманципаторното образование и учење
Бидејќи концептот на учење во Крик се базира на два процеси на учење (процес на учење на 
корисниците / менторираните и процесот на учење на менторите / испорачателите), тие ја 
сметаат тимската улога како најважен дел од процесот на учење. Учесниците на ФГ нагласија 
дека за да се комбинира формалното и неформалното образование за тимот е да се “искористи 
најдоброто од тоа”. Преку процесот на младинска работа, тимот учи од едни на други и уште 
поважно, од корисниците. Учесниците на ФГ истакнаа дека тие исто така го подобрија своето 
знаење во областа на нивното формално образование во текот на целиот процес и дека има 
отворен простор за практично да го користат. Тимот на Крик смета дека неговата работа е многу 
различна од другите организации, бидејќи Крик е единствената организација во Македонија 
која работи со млади луѓе со хендикеп и без. Учесниците на ФГ наведоа дека користат различни, 
поиновативни пристапи кои тие ги развиваат преку нивната секојдневна практика за да се 
осврнат на целните групи кои се специфични. Учесниците на ФГ, исто така, ја опишаа нивната 
работа со неколку целни групи на млади луѓе, кои ги обединуваа во активностите со цел да се 
постигне социјална инклузија. “Една таква активност беше инклузивните младински кампови 
помеѓу јули и август 2017 година. Во овие кампови, младите луѓе со посебни потреби и без 
стекнато ново искуство, далеку од дома и институции, како и ментори и менторирани развиваа 
нови пристапи за плодна соработка”. од камповите создадоа голем отворен простор за учење за 
креативност и го направија Крик уникатен во регионот.

Учесниците на ФГ изјавиле дека во теориските пристапи го користат конструктивизмот, 
когнитивизмот и однесувањето во работното време во Крик (Ertmer & Newby, 1993; Cooper, 
1993). Со искуствено учење ја зголемуваат мотивацијата кај младите; со фокусирање на 
процесот на учење тие анализираат информации; и поттикнување на учениците за активно 
учество во процесот на учење за да можат да се појават нови знаења, искуства и вештини. 
Учесниците на ФГ, исто така, ги нагласија социјалните теории на кои се темели работата на 
Крик, особено психосоцијалната теорија - поддршка на младите во нивната социјална криза 
(адолесценција и почеток на зрелоста); психодинамичка теорија - разбирање на однесувањето 
на учениците преку разбирање на нивната позадина; трансперсонална теорија - користејќи 
позитивни влијанија на младите луѓе со цел да го остварат својот целосен потенцијал; теорија 
за социјално учење - прифаќање на локалната средина при отворање на хоризонтите и 
менување на гледна точка на учениците кон општеството; и теоријата на системите - онаа на 
која Крик го заснова најголемиот дел од својата работа. Еден од учесниците на ФГ истакна 
дека “теоријата на системите е објаснување на светот како сеопфатен систем кој работи 
заедно и е зависен од односите што учесниците ги прават со секого. Во овој контекст, Крик 
работи со вработените во училиштата, со врсниците на учениците и нивните родители. 
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На прашањето за дефинирање на трансформативното и еманципаторно учење, учесниците 
на ФГ покажаа основно знаење за темата. Од секој од учесниците беше побарано да ги 
објаснат овие услови. Еманципаторното учење беше дискутирано како: “вклучување на 
помалку моќни луѓе во општеството”; “Фокусирајќи се на потребите и вештините кои 
корисниците сметаат дека се релевантни”. Учесниците на ФГ го разбираат трансформативното 
учење како “доставување различни гледишта на корисниците”; “Создавање на нови начини 
на учење што произлегуваат од целната група”. Слично на фокус групите Боб и VCI, 
дискусијата во Крик, исто така, покажа присуство на елементите на еманципаторното и 
трансформативното учење во нивната секојдневна работа и активности, бидејќи учесниците 
на ФГ беа психолози, антрополози и социјални работници, поврзани со темите на лична и 
социјална трансформација , но, исто така, дека зајакнувањето со теоретско знаење би можело 
да им помогне во понатамошната работа.

Иако немаше вистинско знаење и дефиниција на трансформативното и еманципаторно учење, 
сите учесници на ФГ се согласија дека овие процеси се инкорпорирани во секојдневната 
работа на центарот. Тимот се состанува секоја недела и разговара за насоката и завршената 
работа. По признавањето на минатите задачи и одразувањето на процесот, тие започнуваат 
конструктивна дискусија за да најдат решение ако има пречка. Врз основа на прашалниците, 
тимот на Крик достигна многу точки на трансформативно учење (види II.4.4). Повеќето од 
учесниците наведоа дека ги подобрија своите вештини во обезбедувањето на младинска 
работа за време на своето време во Крик, особено работејќи со мешани групи на млади луѓе 
со и без пречки во развојот.

Крик покажа присуство на елементи на 
еманципаторско и трансформативно 
учење во нивната секојдневна работа 
и активности, но и дека зајакнувањето 
на теоретско знаење може да им 
помогне во понатамошната работа.

Покрај редовните активности, многу други се случуваат за да се постигнат систематските 
промени “. Иако систематски промени беа силно нагласени, учесниците на ФГ добија помалку 
во ова поле од другите (како што е објаснето во делот II.4.4).
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     Разбирање на концептите наII.4.3
идеална и автономна работа            
(и вработување)
Учесниците на ФГ споделија различни ситуации во врска со сопственото вработување. Некои 
од нив биле невработени неколку пати, но несигурните работни места што ги имале биле 
прифатени поради желбата за дополнителни пари за џепарлак. Некои од нив работеле целиот 
свој живот без период на невработеност. Третата група беше најнеодредена; тие бараа работа 
поради сериозни финансиски потреби. Повеќето од учесниците наведоа дека работењето 
за Крик е нивна идеална работа, додека остатокот од групата соработува со центарот како 
“слободни уметници”. Како недостатоци, групата сподели дека има недостиг на можности 
за финансирање и недостаток на можности за користење на нивното знаење стекнато преку 
формалниот образовен систем. 

Слично на Боб и VCI, учесниците на Крик, исто така, ја разбираа автономната работа и 
вработувањето со различни концепти. Некои сметаа дека автономната работа е работа 
на личност “која е вработена и придонесува за работата со своите лични идеи, искуства, 
знаења, итн. На работното место и помага да се развие”. Повеќето учесници на ФГ сфатија 
дека “автономното вработување” е “самовработено лице” или “лице кое поседува компанија”, 
што всушност не е алтернатива или не се разликува од традиционалниот пазар на трудот и се 
смета за единствено можно вработување. Учесниците на ФГ забележаа пречки за вработување 
и кај младите и кај работодавачите, што резултира во високата невработеност на младите 
во Македонија, што е околу 30%. Меѓу причините за високата невработеност на младите 
во Македонија, тие наведоа: а) ниски плати, б) лош менаџмент или лидерски вештини, в) 
недостаток на интерес за личен развој, г) високи очекувања, д) недоволно советување и ѓ) 
недостаток на информации за побарувачката на пазарот на трудот.

На прашањето за можните чекори за подобрување на сегашната ситуација, еден од учесниците 
спомена дека “има потреба од ревидирање на процесите со акцент на советување во кариерата 
и објаснување на професиите на корисниците како начин за подобро разбирање. “Тие го 
придонесоа ова во насока на разбирање на автономната работа, како дефинирање на вештините 
што ги има личноста и потреба од квалификација и користење на лични вештини на работното 
место. Понатаму, политичката и целокупната ситуација во општеството се сметаат за причина 
за создавање на горенаведените ситуации. Образовниот систем не обезбедува доволно 
информации за идните можности и работодавците не се отворени да обезбедат практична 
работа или дополнително квалитетно образование за учениците или обучувачите.
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Сè на сè, учесниците на ФГ сметаат дека Крик е отворено и сигурно место за работа. 
Недостатокот на финансирање и зависност од проекти ги прават своите работни места во 
центарот несигурни за иднината во однос на финансиската стабилност на групата, како и за 
личниот развој на учесниците. И покрај сè, учесниците на ФГ сметаа дека работат во Крик како 
идеално работно место поради сите други веќе споменати предности на центарот.

II.4.4        Промени во KASP како 
резултат на активен / вработен во Крик
Како и во студиите на случај на Zavod Bob и VCI, учесниците на Крик, исто така, добија 
можност да ги идентификуваат “промените во знаење”, запишувајќи ги на празен лист хартија, 
меѓу кои “знаење за управување со проекти”, “знаење за правни и финансиска работа со НВО 
и владини институции “,” знаење за младинска работа “и” лица со посебни потреби “, како и” 
аплицирање за различни ЕУ и меѓународни фондови “,” работа со различни групи на луѓе “,” 
вклучување “,” Застапување и лобирање “итн. Анализата на претходно утврдените индикатори 
кои учесниците ги оцениле на крајот на ФГ исто така покажаа (Табела 9) високо подобрување во 
познавањето на управувањето со меѓународни проекти. Овој индикатор, заедно со промената 
во практиката (индикатор: “Имам повеќе контакти и интеракции отколку порано”) е највисоко 
рангирана врз основа на сите области на KASP. Најниската рангирана индикатор “воведе нова 
пракса во образованието” ја објаснува најслабата точка во новата практика за учење на Крик 
која веќе е идентификувана преку дискусијата на ФГ.

Промена на знаењето Просечно зголемување 

1 Познавање на управувањето со меѓународни проекти 4.7

2 Познавање на менаџмент, лидерство и работа 
во невладини организации 4.3

3 Стекнати нови знаења за пишување на проектните 
апликации 4.0

4 Воведе нова практика во образованието (објаснете / 
именувајте ја) 2.7

Табела 9: Промена на знаењето 

Поради нивната работа во Крик, учесниците на ФГ исто така ги променија своите вредности; 
особено тие го зајакнаа почитувањето на нивната работа и организација, како и одговорностите. 
Учесниците на ФГ идентификуваа подобрување на нивното “критичко размислување”, ја 
продлабочија “толеранцијата” и “соработката”, развија “взаемно разбирање” и “креативност”. 
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Како што е прикажано во Табела 10, учесниците на ФГ рангираа показател “сега ги ценам 
луѓето со потешкотии во учењето повеќе” што е највисока кај сите наведени вредности, иако и 
многу други останати индикатори (види индикатори од 2 до 14) исто така беа високо оценети, 
што покажува дека учесниците на Крик ја подобрија нивната доверба, дека најдоа чувство на 
припадност, дека станале пооптимистички, посреќни од порано, итн. Исто така го промениле 
својот став кон учењето и општеството, па дури и го зголемиле разбирањето на нивните целни 
групи (млади со хендикеп и без). Како што веќе видовме во случајот со Боб и ВЦИ, учесниците 
на Крик исто така ги трансформираа своите вредности и ставови поради нивната работа во 
центарот, што исто така сугерира можности за понатамошни промени кои ќе бидат направени 
во рамките на проектот Пјил.

Промена на вредностите и ставовите Просечно зголемување

1 Ги цениме луѓето со потешкотии во учењето повеќе 4.5

2 Повеќе оптимистичен во врска со можноста за моето 
вработување во иднина 4.2

3 Чувство на припадност 4.0

4 Чувствувам дека можам да се изразам себеси 4.0

5 Самоафирмација 4.0

6 Зајакната самодоверба 3.8

7 Зголемено почитување на некои (групи) луѓе 
(идентификувајте ги групите) 3.8

8 Jа смени мојата перцепција за светот и мојата улога 
во светот 3.8

9 Промена на односот кон учење 3.8

10 Способност да гледам поинаку кон мојата професија 3.7

11 Изменето разбирање / перцепција на “образование” 3.7

12 Сега сум посреќен од порано 3.5

13 Повеќе критични за општеството и политиката 3.5

14 Променети ставови за прашањата на невработеноста 3.2

15 Сега им верувам полесно отколку порано 2.2

Табела 10: Промена на вредностите и ставовите
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На прашањето за нови вештини кои ги стекнале за време на нивната работа со Крик, 
учесниците на ФГ најмногу споменаа “управување со времето” и “адаптибилност”, но тие 
исто така укажаа на некои клучни вештини за трансформативно учење, како што се “активно 
слушање”, “мотивација на себе си “,” Тимска работа “итн. Меѓу сите индикатори за промени 
во вештините, учесниците на ФГ ги оценија” комуникациските вештини “и” способноста да 
ја преземат одговорноста за грешките “како највисоки. Како што може да се види од Табела 
11, тие исто така значително ја подобрија нивната “способност да се справат со проблемите”, 
“бирократски вештини”, “способност за решавање на конфликти”, како и сите други вештини 
(јавно говорење, учество во дискусиите итн.).

Промена на вештини Просечно зголемување 

1 Комуникациски вештини 4.3

2 Способност да ја преземе одговорноста за грешките 4.3

3 Способност да се справи со проблемите 4.0

4 Нови бирократски вештини 3.8

5 Способност за решавање на конфликти 3.8

6 Способност да зборува во јавноста 3.7

7 Способност активно да учествува во дискусија 3.7

8 Способност да комуницира со јавните институции 3.5

9 Способност да се вклучат во тимска работа и соработка 3.0

10 Подобрени сметководствени вештини 2.8

11 Искуство во добивање средства за моето здружување 0.7

Табела 11: Промена на вештини 

Како што веќе беше споменато, учесниците на Крик високо ѓи ценеа новите контакти 
и интеракции, но (како што е прикажано во Табела 12) тие исто така се интегрираа во 
нивната локална околина, ја интензивираа нивната соработка со невладините организации 
и го зголемија своето учество на меѓународните размени. Од сите наведени индикатори во 
Табела 12, само последните две, обраќајќи се на социјалните интервенции (социјални акции и 
протестни писма) бележат мал пораст (последниот се намалил), што покажува дека и покрај 
тоа што учесниците на Крик ја нагласија силната желба и потреба од општествена и политичка
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трансформација на македонското општеството (потребата за системски промени), тие, како 
организација, не се подобриле во овој поглед. Кога беа замолени да ги наведат своите “промени 
во практиката” поради работата во Крик, учесниците на ФГ најчесто ја споменаа својата нова 
соработка и искуства со лицата со посебни потреби, како и нивниот личен развој, но немаше 
општествени или политички акции или потреба за вакви активности . Сепак, споредувајќи 
ги сите три организации (Боб, ВЦИ и Крик), речиси сите показатели мерени со инструментот 
KASP беа највисоко рангирани од учесниците на Крик.

Промена на пракса Просечно зголемување

1 Повеќе контакти и интеракции отколку порано 4.7

2 Повеќе интегрирани / вклучени во моето локално 
опкружување 4.5

3 Интензивирана соработка со други млади 
и невладини организации во мојата земја 4.2

4 Учествуваат во меѓународни размени 4.0

5 Двојно се зголеми бројот на пријатели 3.8

6 Поврзан со други за промена на одреден социјален проблем 3.7

7 Искуство во организирање на социјална акција 1.8

8 Напишал петиција или протестно писмо -0.8

Табела 12: Промена на пракса 
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II.5       Конечна евалуација на Боб,
VCI и Крик како добра практика
Студијата на случај го потврди силниот потенцијал на Завод Боб за да стане пример за добрите 
практики кои другите сродни организации можат да ги научат, вклучувајќи ги и другите 
партнери на Pyle. Два елементи на организацијата би можеле да се подобрат за да се овозможат 
цели на Програмата за развој на компетенции за автономно вработување, како и зајакнување 
на финансиската сигурност и намалена претпоставка во рамките на здружението: 1) подобра 
теоретска позадина во еманципаторната педагогија и пристапи за учење кои би можеле да ги 
поттикне имплементаторите на проектот и програмата во здружението, како и учесниците во 
проектот и програмата, и 2) појасно разбирање на концептот, дефинирањето и конструкцијата 
на автономното вработување. Слични резултати може да се видат и во случај на VCI во Крик.

Како и Боб, VCI силно ја нагласи методологијата на работа, односи и работна средина во контекст 
на пошироката заедница и регион, додека теоретското влијание врз автономното вработување 
беше помалку евидентно и нагласено. Политичката димензија на еманципаторното учење 
за автономно вработување е посочена, но не и тематизирана, иако се чини дека акционо-
ориентираното истражување и работа (практика) на ВЦИ се стремат кон трансформациски 
ефекти во поширокото општество. Во случајот на Крик, меѓународната димензија и работа 
со млади луѓе со хендикеп и без неа беше истакната повеќе од другите двајца партнери. Иако 
теоретски основи беа прецизно објаснети и нагласени со експериментални, peer-to-peer и 
учење во заедницата, се чини дека еманципаторното и трансформативното учење може да ја 
подобрат нивната работа со целните групи, како и со целиот тим.

Сите партнери покажаа длабока свест за современата пренаризација (флексибилност и 
несигурност што влијае врз традиционалниот пазар на труд и животот на младите луѓе 
кои бараат прво вработување), особено кај младите и (не) вработените членови на нивната 
заедница и општество, но се чини дека понатаму дискусијата и концептуализацијата на 
автономното вработување како пресвртница за поодржливо и податливо вработување 
се повеќе од неопходни. Сите три организации покажаа силни знаења и вештини за 
управување, но недостатокот на моќна теоретска дискусија и поширока критика на 
системот што не е во состојба да вработува добро образована младина, што може да има 
катастрофално влијание не само на младите, туку и на општеството како целина. Во исто време, 
размислувањето и развивањето на концептот на “автономно вработување”, што е од клучно 
значење за Pyle проектот, се чини дека е важно за сите три партнери за нивната тековна 
и понатамошна работа - поради што се направени дополнителни напори со партнерите на 
состанокот на проектот во Скопје (12-13 април) да го развијат концептот и да најдат начини 
за спроведување на “автономно вработување” во нивната локална средина во рамките на 
нивните национални контексти.
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Меѓу предодредените индикатори кои ги учествувале ФГ учесниците во сите три студии на 
случај на крајот на ФГ, беа додадени три декоконтекстуализирани индикатори. Целта беше 
индиректно да се измери степенот до кој учесниците на ФГ го следат нивниот личен развој во 
рамките на организацијата (Боб, VCI и Крик) со инструментот KASP. Првиот показател ги мери 
“зголемувањето на новите обврски во организацијата”, вториот измерен “колку слободно време 
имаат после работа”, а третиот ги мери своите “можности за саморазвој во организацијата”. 
Анализата на сите три организации покажа дека учесниците немаат време за саморазвивање 
и покрај многу нови обврски што треба да ги направат во нивната организација и, следствено, 
недостаток на слободно време.

Педагошката вредност на овој вид на
практиките што Боб, ВЦИ и Крик ги развиваа 
во рамките на нивната заедница се важни, 
особено во можноста да се создадат автономни 
заедници од долу нагоре, кои стануваат место 
за учење за неформално и информално учење.

Инструментот KASP покажа дека сите учесници во сите три организации значително го 
подобрија претходното специфично знаење во рамките на организацијата, како и промени или 
стекнале нови вредности, ставови, вештини и практики поради нивната работа и соработка со 
организацијата. Компаративната студија за трансформативно учење во сите три организации 
покажа дека неформалното учење, кое честопати е ненамерно, непланирано, ретко признато 
или евалуирано, длабоко влијае на квалитетот на животот и благосостојбата на учесниците 
на ФГ и значително го подобрува нивното знаење за целните групи како како и границите, 
системот и потребата за општествени промени. Педагошката вредност на ваквите практики 
кои Боб, ВЦИ и Крик се развиваат во нивната заедница е важно, особено во способноста да се 
создадат автономни заедници од дното нагоре кои стануваат место за учење за неформално и 
неформално учење. 
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Жироу (2011: 112) јасно укажува на тоа дека неолиберализмот негува начин на размислување 
и дејствување: “Сонот за иднината сега е моделиран околу нарцистичките, приватизираните 
и самопопустливите потреби на потрошувачката култура и диктатите на наводно слободниот 
пазар” . Особено во поглед на образованието, продолжува Кирило (2013: xxiv), неолибералната 
траекторија може да се карактеризира како “маркетинг на образованието со кое учениците се 
сметаат за стоки, наставниците како механички функционери, а примарната цел на школувањето 
е единствено поврзана со економската раст “. Оваа маркетизација гледа на образованието како 
позитивистички напор, застапувајќи ја ригидната стандардизација, истовремено отфрлајќи ја 
релевантноста на реалните потреби на заедницата, потребите на обесправените / угнетените 
социјални групи, културните чувствителности и развојните соодветни пристапи за настава 
и учење. “Поединецот е ценет над групата: конкуренцијата триумфира над соработката, 
самоцентризмот ја надминува соработката; и, за поимот општо добро нема место “(ibid.)

Која е вредноста на современиот образовен систем кој не се однесува на социјалната 
неправда? Која е вредноста на современиот образовен систем кој не ја опфаќа  невработеноста, 
невработеноста кај младите и невработеноста воопшто и зависноста? Apple (2012) го 
препознава незадоволството помеѓу наставните планови и искуствата на учениците како 
почетна точка за развој на образованието за социјално и когнитивно будење. Како Фреире, 
тој повикува на активизам против образовните системи кои ги зајакнуваат, репродуцираат 
и зачувуваат нееднаквостите преку наставните планови и активности за евалуација. Како 
Фреире, Зин, Жироу и други, тој верува во критичните наставни програми, имплементирани 
во демократски простори кои можат да се создадат и развиваат од перспектива од дно-нагоре 
и од автентичните потреби на исклучените / угнетените. Ова е главната цел на Pyle проектот: 
PDCAE како критична неформална наставна програма која го опфаќа искуството што го 
посетува ученикот во форма на понатамошни активности (активизам) што ќе го предизвика 
нивниот статус (на невработени, бескорисни, отуѓени членови на општеството) и перцепцијата 
за нивната улога во општеството и нивното значење за општеството.

Која е вредноста на современиот 
систем на образование што не 
опфаќа социјална неправда?

Затоа, нашите напори се насочуваат 
кон насока која ја поттикнува 
соработката (група на исклучени 
/ невработените се вреднуваат 
повеќе од индивидуата), заедничко 
барање решенија за заеднички
проблеми наместо конкуренција; и повторно создавање на поимите како “заеднички”, 
“солидарност”, “заемност”, “соработка”, “автономија”, “еманципација” итн. Заинтересираните 
кон еманципаторното (како и трансформативното) учење го менуваат биографски облик 
на (индивидуално) живеалиште, IO1 истовремено испитува дали иновативното критичко 
(колективно / заедничко) учење со хоризонтални демократски процеси (некои од нив веќе 
добро развиени од Боб, ВЦИ и Крик) може да доведат до трансформативно учење кое остава
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трансформативно влијание врз заедницата и во пошироката општествена средина. Во 
времето на флексибилизација и претскажување на работата и животот, целата популација 
се соочува со постојана финансиска, економска, социјална, еколошка криза. Особено младите 
на патот кон нивната зрелост се соочуваат со сериозни пречки за нивното прво вработување 
и пошироко, не само финансиско, еманципација. Затоа еманципаторното учење за автономно 
вработување испитува прашања за два клучни аспекти на современото општество и 
презентирање на демократијата: 1) епистемолошкото прашање (кое еманципаторно учење 
може да ги поттикне младите на патот кон самоеманципирање и што (и зошто) недостасува од 
формалното наставните програми во формалните и неформалните образовни институции 
/ програми) и 2) политичкото прашање (да се идентификува како (прво) вработување 
на млади луѓе го вршат служби за вработување, агенции, министерства и институции, 
што недостасува во официјалните агенди и како да се пополнат празнините на патот кон 
автономно вработување).

III.1     Учење еманципација и
еманципаторно учење
Како што е наведено во компаративната анализа на сите три студии  и како што е наведено 
преку добрите практики од странство, сите три организации користат алтернативни 
пристапи во нивните програми за учење, нагласуваат учење за дијалогијата и важноста на 
вистинските (чести / заеднички / групни) практики. Иако користењето и комбинирањето 
различни пристапи за алтернативно учење (како експериментално учење, социјално учење, 
учење во заедницата, учење меѓу врсници, интуиција итн.), се чини дека тие се многу повеќе 
фокусирани на методологијата на работа, градење на тим и ориентацијата на проектот отколку 
на концептуалните и теоретски (епистемолошки) појдовни точки, кои треба да се осврнат и 
да го предизвикаат современиот неолиберализам и поширокиот социо-политички контекст 
и конечно да го покажат патот од маѓепсаниот круг: со цел да ги негуваат епистемолошките 

Наставата е 
политичка

простори од суштинско значење за слободата, 
демократија и социјална правда, неопходно  да се 
имплементира трансформативно образование / 
учење (види Јаболко, 2011, 2012, Фреире, 2000, итн.) 
во наставните програми. Бидејќи само со подобри 

методолошки пристапи и добра проектна ориентација не е можно да се справиме со широки и 
сложени проблеми што ги поставува неолиберализмот. 

Сите три студиски случај и посочени добри практики од странство веќе идентификуваа 
различни алтернативни пристапи за неформално учење и алтернативно образование / учење. 
Сепак, еманципираното и трансформирачкото учење кое може да се соочи со современите
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Фотографија 1: Ментор (група) профил

неолиберални проблеми не биле доволно земени во предвид, бидејќи кога репресивните сили 
работат на дехуманизирање, угнетување и маргинализирање на луѓето, критичните педагози 
се оние “кои се појавуваат како моќни хуманизирани агенти за да се спротивстават и да 
се јават за поправеден, поправен и демократски свет “(Кирилло, 2013: xxi). Во оваа смисла, 
менторите на PDCAE не можат да избегнуваат теорија и практика на еманципаторно и 
трансформативно учење. Бидејќи повеќето од современите критички педагози (некои од нив 
исто така користени во овој документ) се поврзуваат или се под влијание на Паоло Фреире, 
неговите пристапи за еманципаторно учење треба да се земат предвид за вообичаената 
ситуација во сите три земји (висока невработеност на младите, поларизација, зависност , 
индивидуализација, итн.). Тоа значи признавање на фактот дека наставата не е аполитичен 
потфат. Наставата е политичка. “Само идеолошки јасни едукатори можат да спроведат 
еманципаторно учење” (Macedo & Bartolomé, 2001), само тие можат да го “изедначат 
нерамното поле за играње” (ibid.)
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Образовните институции имаат традиции и практики кои вклучуваат моќ на јазикот и 
авторитет, кој има тенденција да произведува тишина и исклучување. Наставната програма 
често ги игнорира емоциите, сексуалноста, искуствата и знаењето. Нашите студии на случаи 
покажаа силен акцент на овие поими, клучни за имплементацијата на PDCAE. Тие, исто така, 
покажаа голема чувствителност за поттикнување на учениците не само да се прилагодат 
на нивната (нова) средина, туку и активно да ја менуваат, што беше еден од концептите на 
прогресивно образование на Деви (Dewey, 1897, 1902). Дјуи се залагаше дека учењето “како 
да размислувате” или “решавате на проблеми” треба да биде во фокусот на образованието. 
За Деви (1916, 1933, 1938) автентичното учење се јавува кога вистински проблем произлегува 
од искуства од прва рака. Во нашиот случај, менторираните треба критички да дискутираат 

Во проектот Пиле „радикална 
можност“е промена на статусот на (не) 

вработувањето - не вработувањето
како такво, но автономното вработување, 
нешто радикално различно од постојниот 
пазар на трудот и процесите што водат 

кон вработување

На состанокот за проектот во Скопје (12 април 2018 година) учесниците од Боб, ВЦИ и Крик 
организираа работилница за идентификување на главните карактеристики на потенцијалните 
ментори вклучени во проектот Pyle (прво како менторирани) или карактеристиките што 
менторите треба да ги имаат на крајот од проект. Најистакнати карактеристики беа: 1) 
“способност да се следат потребите на менторираните” (чувствителност); 2) “критичко 
размислување”; 3) “комуникативни вештини”; “активни во заедницата” и “споделување на 
себе си на лично ниво”. Меѓу сите идентификувани карактеристики, недостасуваат некои 
многу важни предуслови за еманципаторно учење, како што се погоре споменатите “идеолошки 
јасни едукатори”, признание дека учењето не е неутрално, аполитично и објективно, но 
дека еманципаторното учење вклучува емоции, ја крши тишината (го концептуализира 
очигледното но не искажаното); го става исклучувањето во зборови, проблематизира 
егзистенцијалната реалност на субјектот, врши критички дијалог заснован на когнитивни 
акти и будење, наспроти трансферот на информации итн.
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и да ја рефлектираат нивната “невработеност” и “невработеност кај младите” меѓу другите 
прашања поврзани со нивните искуства во животот (маргинализација / бескорисност): бидејќи 
рефлексивното размислување е од клучно значење за учењето, бидејќи не само што го поддржува 
искуствениот пристап за образование,  исто така ја стимулира желбата за учење (ibid.).

Во исто време, менторите од сите три организации кои ќе ги извршуваат наставните програми 
на ПДЦЕ треба да ги одразуваат сопствените услови за вработување пред обуката (на тркалезна 
маса, ФГ или друга критичка демократска дискусија). Во студиските случаи беше посочено 
дека некои од нив се соочуваат со несигурни (флексибилни) услови за вработување кои 
можат да бидат оптоварувачки за групата невработени студенти (нови потенцијални ментори 
на крајот од проектот), испитувајќи ги условите и можностите за автономно вработување. 
Автономното вработување е, како што ќе се дискутира во делот IV, нешто различно од 
класичното самовработување и другите постоечки капиталистички форми на вработување, 
кои ги поттикнуваат младите во несигурната и зависна позиција.

Таткото на критичката и еманципаторска педагогија, Фреј се карактеризираше себе си како “адут 
на очигледна”, што значи дека појдовната точка на неговата работа започнува со испитување на 
очигледните реалности (на пример, неписменост, невработеност, глад итн.) (Кирилло, 2013: 50 
). За Фреир (2000), ослободувањето се случува преку когнитивни акти, наспроти преносот на 
информации, додека учесниците на FG во нашите студиски случаи адресира информации пред 
когнитивни акти. Проблемот на Фреире кој претставува пристап кој се одвива во дијалошките 
поставувања не е само дијалошки разговор или едноставно споделување на идеи, како што 
беше претежно разбирливо и дискутирано од учесниците на ФГ. Наместо тоа, вклопена во 
елементите на дијалогот е критичноста во проблематизирањето на егзистенцијалната реалност 
на субјектот, процес во кој учениците / менторираните се претставени со проблеми во однос на 
нивниата врска со светот, што доведува до тоа да се соочат со предизвикот, но и ги поттикнува 
да одговорат на тој предизвик во контекст на други меѓусебно поврзани проблеми (Freire, 2000; 
2005; Kirylo, 2013).

Еманципаторното учење замислено од Џиро (1988, 2001; 2011) ја доведува во прашање моќта 
на јазикот и ја испитува природата на искуството. Работата на наставниците / менторите е 
да им сепомогне на учениците / менторираните да ги замислат “радикалните можности” на 
образованиот ум и образованото граѓанство преку аналитички алатки кои ни овозможуваат да 
ги испитуваме и да ги предизвикаме доминантните модели на размислување (хегемонистичка 
мисла и епистемологија). Во “Pyle” проектот, “радикална можност” е промена на статусот (не) 
вработеност - не вработеноста како таква, туку самостојно вработување, нешто радикално 
различно од постојниот пазар на труд и процесите што водат кон вработување. Како што е 
прикажано во сите три земји, високообразовните институции и агенциите за вработување не 
се во можност да вработуваат голем број невработени млади луѓе на ограничениот (претежно 
традиционален) пазар на трудот. Критичната педагогија во поглед на Жиро е од витално 
значење за одржување на демократијата преку развивање на студентите во ангажирани граѓани
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III.2      Трансформативно учење за
општествена трансформација

Првиот научник кој замислува трансформативно учење во конструктивен дискурс на сеопфатен 
и практичен начин со концептите за дијалог и критичко размислување беше Паоло Фрејре (2000 
[1972], 2005 [1983]). Неговата педагогија на угнетените стана референтна работа за иновативни 
приоди за едукација и пристапи за учење. Подоцна, голем број педагози истражувале 
трансформативно учење во поспецифични и теоретски дефиниции. Џек Мезиров, кој го 
базираше своето истражување за концептот на совеста на Фреире и теоријата за комуникација 
на Хабермас (Habermas, 1981, 1984), ја востанови теоријата на трансформативното учење 
(TLT) во 1990-тите. Тој го сфатил трансформативното учење како процес во кој поединецот ја 
елаборира постојната референтна рамка, учејќи нова рамка на референца, трансформирајќи ги 
гледиштата и трансформирачките навики на умот (Mezirow, 1991; 1997; Mezirow, 2000; Mezirow 
in Taylor , 2009). Тој вклучува рационален, критички дијалог, критичка саморефлексија, зрелост, 
образование, безбедност, здравје, економско обезбедување и емоционална интелигенција меѓу 
условите кои овозможуваат трансформативно учење и заклучува дека таков идеален модел на 
рефлективен дискурс може да се најде само на универзитетски семинари.

Сепак, заедниците во универзитетската сфера се формираат врз основа на долги селективни 
процеси кои отфрлаат голем број на поединци и групи (Беленки и Стентон, 2000) кои би 
биле способни да учествуваат во идеалните говорни ситуации на Хабермас. Според TLT 
Mezirow, универзитетите треба да генерираат трансформативно учење и негови ефекти, а 
учениците треба да бидат агенти на нови теории, како и на социјални трансформации (кои 
би можеле да се препознаат на пазарот на трудот, во услови на работа итн.). Но теоријата 
одамна немаше институционална поддршка (Močnik, 2012) и бара засолништа каде може да се 
генерираат, развијат и рефлектираат - безбедни, автономни, креативни и критични простори 
на препознатливи демократски појавувања. Во последниве децении, таквите хетеротопии 
(Gregorčič, 2011) се создадени од самоорганизирани, демократски, автономни заедници на 
маргинализираните и угнетените, беззаконските дивјаци од другата страна на абисмичкото 
размислување (Сантос, 2007, 2014), главно препознаени во контрахегемонистички движења.

кои ги доведуваат во прашање праксите, луѓето и политиките и ја афирмираат вредноста 
на разновидното знаење и мислења. Затоа, неопходно е да се соочиме со прашањето, на кое 
место современите високо образовани студенти од социјални и хуманистички студии (во 
моментов без работа)заслужуваат  да бидат; што треба да биде нивната општествена улога, 
каде се потребни и како да создадат работни места од тие потреби. Оваа тема е дискутирано 
во делот IV.
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Фреир педагогијата порасна - и работеше 
најдобро меѓу маргинализираните и 
угнетените социјални групи, неписмените, 
кои не само што ги демонстрираа 
сопствените способности за 
трансформации во учењето, но покажаа и 
можност за пошироки колективни 
социјални трансформации.

Многу научници забележуваат дека членовите на маргинализираните групи можат да се впуштат 
во патувањето со трансформативни процеси доколку се способни да основаат згрижувачка 
и безбедна заедница, како автономен, сигурен простор каде процесите на учење може да се 
појават на мазен, демократски, рамноправен и недискриминаторски начин . Концептите како 
“учење преку борба” (Foley, 1999), “учење во борба” (Vieta, 2014; Грегорчич, 2017) и “будење на 
сонливото знаење” (Hall, 2009) се изучуваат во овој контекст. Но, педагогијата на угнетените на 
Фреире ратсела од -работеланајдобро меѓу- маргинализираните и угнетените социјални групи, 
меѓу неписмените, кои не само што ги демонстрираат своите способности за трансформации на 
учењето, туку и можноста за пошироки колективни општествени трансформации. Спротивно 
на ова, Mezirow претставува трансформативно учење како концепт кој може или не може да 
биде поврзан со социјална акција или пошироки општествени промени (Finnegan, 2014: 4).

Не постои единечна или предоминантна дефиниција на влијанието на трансформативните 
промени меѓу учениците на трансформативното учење, како и немање разбирање за мерењето 
на трансформативното учење. Сепак, повеќето се согласуваат дека демократскиот дискурс е 
од суштинско значење за трансформативното учење (Mezirow, 2000; Schugurensky, 2002; 2004; 
2010; 2013; Illeris, 2014; Hoggan, 2016, Dirkx, 1998); демократска дебата во која учесниците 
добиваат чувство на почит, доверба, безбедност, емпатија итн. Иако непланирани, многу 
современи контрахегемонистички движења и самоорганизирани заедници основаа такви 
привилегирани места за учење кои обезбедуваат високо ниво на идеален говор на Хабермас 
ситуација “преку учество во практика на размислување и донесување одлуки. Некои елементи 
на таквото трансформативно учење, исто така, се идентификувани во Боб, VCI и Крик (види 
дел III.), Но ние исто така можеме да најдеме такви практики во организациите и институциите 
кои првенствено не се занимаваат со учење и образование, како на пример во примерот од 
партиципативно буџетирање32, кое го наведува Боб, па дури и економски и социјални практики, 
како што е економијата на солидарност (види Gregorčič et al., 2018).
32 Широко истражување на неформални заедници и трансформативно учење во автономни заедници со партиципативно буџетирање (во 
Порто Алегре, Бразил и други градови во Латинска Америка и Европа) е направено од Шугренски(2002; 2006; 2010; 2013), Јеленц Крашевец     
и Грегорчич (2017) итн. 
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Покрај дефинирањето на она што е потребно за трансформативно учење, некои педагози, 
особено во последната деценија, почнаа да ги истражуваат резултатите од трансформативното 
учење и да ги истражат можните начини на “мерење” или “докажување” на трансформативното 
(и заедничкото) учење. Табелата 13 сумира три вакви обиди. О’Саливан, Моррел и О’Конор 
(2002) го дефинираат трансформативното учење во пет основни категории, кои се движат од 
поместувања во основните простории и мисла, до промени во чувството, акцијата и свеста и, 
конечно, до поширока, космополитска перцепција на светот. Овие категории кореспондираат 
со променливата референтна рамка измерена во четири категории од Лернер и Шугуренски 
(2007) дефинирани преку инструментот KASP, исто така користени за нашите студии на 
случаи во делот III и шест категории измерени од Hoggan (2016) (види Табела 13 ). Хогган ги 
образложува овие категории подетално со дваесет и осум кодови, врз основа на анализа на 206 
научни статии за трансформативно учење. Тој нагласува дека параметрите на определување на 
трансформативното учење треба повеќе да се фокусираат на опсегот на учењето, отколку на 
типот на промена во исходот од учењето (Хогган, 2016: 79), додека Лернер и Шугуренски (2007) 
ставаат поголемо значење во доменот на промена и утврдување дали воопшто се случило.

О’Саливан, Моррел и О’Коннор Хогган Лернер и Шугуренски

Промени во основните простории и 
мисла Поглед на светот Знаење 

Промени во чувство Себе Вредности и ставови 

Промени во акција Епистемологија Вештини 

Промени во свест Онтолигија Практики 

Променет начин да се биде во светот Однесување 

Капацитети

Табела 13. Категории на трансформативно учење 

Додека Лернер и Шугуренски (2007) главно се занимаваат со неформално учење и 
премолчено знаење, за кое ние често не сме свесни, Шугуренски (2002; 2006) го нагласува 
трансформативниот потенцијал на учењето во контекст на “политичко-педагошкиот процес” 
како само-трансформација. Со цел да се утврди дали промените воопшто се случиле и во 
кои области се појавиле, Лернер и Шугуренски развиле 55 индикатори за проучување на 
партиципативното буџетирање во Латинска Америка. Тие ги анализирале толкувањата на 
учесниците во партиципативните демократски практики врз основа на тие индикатори. Со 
такво квалитативно истражување, тие докажаа дека процесот на партиципативна демократија 
е самиот важно учење за различни области на животот и дека не е релевантен само
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за идентификација на нови знаења стекнати од страна на учесниците во таквите процеси, 
туку и поради “начинот” во кој учесниците научија нешто, како и пошироките општествени 
промени што ги создадоа во процесот.

Теоретските сознанија и истражувачките сознанија за еманципаторното и 
трансформативното учење докажуваат дека учењето треба да се смета за “двонасочна 
педагогија”, (Сантос, 2005: 362): не само меѓу оние кои се залагаат за нешто туку и меѓу оние 
кои се во позиција на контролирање статус кво (хегемониска позиција). Во случајот на 
партиципативно буџетирање во Порто Алегре се одвиваше “двонасочна педагогија” помеѓу 
активните граѓани и невладините организации од една страна и административните и 
техничките државни службеници на еден град, општина, агенции за вработување или влада од 
друга страна. “Двонасочна педагогија” е значаен фактор во учењето за општествени промени, 
бидејќи има исклучителен потенцијал за учење меѓу државните службеници во еден град и 
владината администрација, или подобро, во обид да премине од нивната зацементирана техно-
бирократска култура (Сантос, 2005 ). Во рамките на трансформирачките демократски практики, 
педагошките аспекти можат да се видат во процесот на учење за демократијата со методот 
учење преку работа, учење на заедницата во општествените институции (самоорганизирани 
или веќе постоечки институции, секоја социјална институција исто така е и образовна) , и во 
процесот на демократизација на институциите, што е секогаш политичко-педагошки процес 
(Шугуренски, 2002: 14, Адамс, 1930).

„Трансформативното учење 
може да го подобри квалитетот 
на учеството на граѓаните во 
демократскI институции, а 
истовремено демократското 
учество само по себе создава моќни 
можности за само-трансформација 

“(Шугуренски, 2002: 12).

Исто така, важен е и процесот 
на само-трансформација 
помеѓу учениците. Во овој 
контекст, многу научници 
открија дека учеството во 
демократските процеси се 
зголемило и интензивирало 
особено кога се проширил 
и обемот и сложеноста на 
моделите. Во случајот на 
Порто Алегре се покажа дека 
ангажирањето на граѓаните 
се зголемило заедно со 
зголемената комплексност на
спроведувањето на партиципативното буџетирање; со други зборови, колку е поголем 
трансформативниот потенцијал на практиката, толку е поголемо учеството. Многу 
едукатори признаваат дека важни учења се случуваат преку вклучување и ангажирање во 
општествени активности (Foley, 1999; Hall и други, 2012; Vieta, 2014) или во партиципативни 
демократски процеси (Pontual, 2014; Schugurensky, 2006; Мекларен и Farahmandpur, 2001; 
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Салгадо, 2015, Мекларен, 2000, Патемман, 1988 [1970], Wildemersch, 2014). Други, исто така, го 
истакнуваат аспектот на реципроцитет на партиципативната демократија и трансформативното 
учење: трансформативното учење може да промовира партиципативна демократија, но 
партиципативната демократија, исто така, има потенцијал да го негува трансформативното 
учење (Schugurensky, 2002: 12). “Трансформативното учење може да го подобри квалитетот 
на учеството на граѓаните во демократските институции, а во исто време самото демократско 
учество создава моќни можности за само-трансформација” (ibid.)
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АВТОНОМНО 
ВРАБОТУВАЊЕ И 
ИМПЛИКАЦИИ 

ВО ПРОЦЕСОТ НА 
УЧЕЊЕТО
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Од 80-тите години на минатиот век се појавиле нови теоретски трудови кои се обиделе повторно 
да ја измислат социјалната еманципација (слободарски општинство (Bookchin, 1982), друго 
производство (Santos & Rodríguez Garavito, 2006), мноштвото (Hardt & Negri, 2009 ), зелената 
економија (Alvarez et al., 2006), императив за не-раст (Zovanyi, 2013) и повеќе) и бројни 
хетерогени практики, како што се општествените социјални центри, задруги за потрошувачи 
и производители, претприемништвото за солидарност, иницијативи за фер трговија, 
алтернативните валути, платформи за размена на заедницата,  направи сам иницијативи 
, иницијативи во заедницата ( ресурсни библиотеки, кредитни унии, земјишни фондови, 
градини), софтверски иницијативи со отворен код, семенски библиотеки и колективни 
простори (домување, кујни, детски градинки, домови за пензионирање). Вообичаено овој вид 
на солидарност и овие економски практики се етикетирани под името “социјална економија” 
или “економија на солидарност”.

Горе споменатите хетерогени практики може да бидат само неколку примери во огромната 
низа на економски иницијативи кои се развија во последните децении како движења од дното 
нагоре, задруги или граѓански организации и кои главно успешно се справуваат со економска 
криза па дури и ја потврдуваат посткапиталистичката префигуративна практика. Некои ги 
гледаат само како остатоци од популарната економија, неуспешен социјализам, кооператизам, 
различни борби за ослободување или неуспешна социјална држава на Духот од 45 години, а 
други ги гледаат како економија на трудот (Кораџо, 2000), економијата на заедницата (Гибсон-
Греам, 2006; Гибсон-Греам, Камерон во Хили, 2013; Хили, 2014; Милер, 2013); дистрибутивна 
економија (Laville, 2010), социјалистичка економија (Сингер, 2003), алтернативна економија 
(Сантос и Родригес Гаравито, 2006), партиципативна демократија (Schweickart and Albert, 2008) 
и многу повеќе. Иако многу инспиративни примери не биле во можност да донесат подлабоки 
општествени промени или сакана промена на парадигмата, тие се дел од нашата историја 
на практикување на заедништво, автономија, хоризонталност, егалитаризмот, заемноста и 
солидарноста.

Иако е многу често економијата на солидарноста да се интегрира во рамките на социјалната 
економија, тие се всушност два различни пристапи, а импликациите од нивно изедначување  
се прилично длабоки. Некои автори експлицитно ги искажале разликите (Nardi, 2016, Laville, 
2010, Gaiger, 1996, Gaiger, Ferrarini & Veronese, 2015) и некои имплицитно (Сантос и Родригес 
Гаравито, 2006; Се истакнуваат одредени аспекти на економијата на солидарноста наспроти 
социјалната економија. Ова прашање за разликата се чини дека е важно бидејќи и економијата 
на солидарноста и социјалните економии доживеале ренесанса и длабока трансформација во 
последните неколку децении, а ограничувањата на општествената трансформација конечно 
доаѓаат во прв план во научните списи по постојаните финансиски, економски, и кризи на 
животната средина; програми за структурно приспособување; и политики на штедење во 
последните децении. Диференцијацијата помеѓу овие две економии би можела да биде важна, 
бидејќи соработката, еманципаторното и трансформативното учење, како и промените на 
парадигмите, кои се случуваат во економијата на солидарноста, се разликуваат од процесот 
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на учење во социјалната економија. И покрај многу слични процеси на учење и пристапи кои 
ги користат социјалните економии и економиите за солидарност, активностите за учење на 
економиите за солидарност опфаќаат повеќе различни видови на учење, како и многу повеќе 
радикални и критички приоди.

Многу земји од ЕУ се соочуваат со моќни 
примери за повторно измислување на 
солидарна економија како економска 
практика на исклучени и угнетени, 
што не се извршува како економија 
на сиромашните, туку како моќна 
сила која произлегува од потребите 
на заедницата, нивните членови и 
можностите на животната средина.

Како што  Нарди направил веќе разлика (2016, стр. 3-4), економијата на солидарноста се обидува 
да го промени целиот општествен / економски систем и поставува поинаква парадигма на 
развој која ги поддржува принципите на солидарност на економијата. Но, примарна грижа 
на социјалната економија е “да не се максимизира профитот, туку да се постигнат социјални 
цели”, да се биде “третиот дел од капитализмот, заедно со јавниот и приватниот сектор”, 
или, уште порадикално, “отскочна насока кон повеќе фундаментална трансформација на 
економскиот систем “(Нарди, 2016, стр. 3-4). Во бразилскиот контекст, концептот на економија 
на солидарност не ги опфаќа сите економски претпријатија управувани од солидарност, туку 
оние кои солидарноста ја прават камен-темелник на нивната внатрешна динамика и стратегии 
(Gaiger, 1996). За Лавила (2010, стр. 36-37) концептот на социјална економија главно се фокусира 
на економскиот успех и ги отфрла политичките медијации, додека солидарната економија 
“доведува до јавно внимание на социјална корист и колективен интерес и го покренува 
прашањето од целта на активностите, нешто што е заобиколено во социјалната економија “. 
Нагласувајќи ја својата граѓанско-ориентирана и претприемачка двојна димензија, за Лавил 
(2010, стр. 36), солидарната економија оди подалеку од социјалната економија. Нарди (2016) 
го гледа во експлицитно системска, трансформативна и посткапиталистичка агенда. Се чини 
дека оваа разлика меѓу двата преклопувачки концепти е признаена и од Европскиот економски
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и социјален комитет (EESC, 2012), кој свесно ја смени својата политика од економијата на 
солидарноста во корист на социјалната економија (само социјалните претприемништво, 
види повеќе Gregorčič et al., 2018). Препознавајќи ги новите иницијативи кои се и политички 
и економски по природа (Лавил, 2010) како “сила за социјални промени” (ЕЕСК, 2012, стр. 
25), ЕЕСК се одлучи за хегемонистичкиот дискурс на социјалната економија, кој се перцепира 
како “ ... корекција на нерамнотежата на пазарот на трудот, продлабочување и зајакнување на 
економската демократија “(ЕЕСК, 2012, стр. 13). Социјалната економија затоа се обидува да 
ја збогати актуелната економска демократија, додека економијата на солидарноста се бори за 
мундо, за друга демократија и друга економија. Покрај овие разлики, треба да се земат предвид 
и некои други загрижености при обидот да се разбере новата економија на солидарност.

Економијата на солидарноста не е модел, туку процес кој произлегува од повеќе традиции, 
вредности и верувања и често е неразделно вграден во историјата на еманципаторските борби на 
угнетените, беззакони, осиромашени и сл. преку разновидни и хетерогени микро-иницијативи 
од маргинализираните сектори, особено во Глобалниот Југ. Како што е забележано од Хиршман, 
трансформацијата на еманципаторната енергија која започнува со општествените движења 
во Латинска Америка и подоцна се менува во солидарност на економските иницијативи (и 
обратно) е честа особина на најодржливите кооперативни експерименти (во Сантос и Родригес 
Гаравито, 2006, стр. xxxiii). Повторното откривање на популарната економија (Laville, 2010, 
Gaiger, Ferrarini & Veronese, 2015) и обновениот интерес за кооперативи, особено во Латинска 
Америка, закрепнуваат алтернативи на неолибералниот капитализам со нови “форми на 
производство базирани на принципите на демократија, солидарност, еднаквост и одржливост 
на животната средина - и на одредена област на транснационален активизам ... “(Сантос и 
Родригес Гаравито, 2006, стр. xix). Многу земји од ЕУ се соочуваат со моќни примери за повторно 
измислување на економија на солидарност како економска практика на исклучени и угнетени, 
што не се врши како економија на сиромашните, туку како моќна сила што произлегува од 
потребите на заедницата, нивните членови и можностите за животна средина.

Покрај сите горенаведени стратегии и одржливоста на економијата на солидарност во зависност 
од нејзината способност да создаде единствени социоекономски средини, треба да се додадат 
и други релевантни аспекти или принципи. На пример, различни пристапи за неформално 
учење: учење преку борба (Foley, 1999), учење во борба (Vieta, 2014a), будење “поспано знаење” 
(Hall, 2009), “когнитивна пракса” како креативна улога на свеста и сознанието (Ејерман и 
Џемисон, 1991), неформалното учење преку различни партиципативни практики (Mündel & 
Schugurensky, 2004) итн. Грегорчич (2011; 2017), исто така, го набљудуваше и разговараше за 
појавата на: (1) “ние-рационалност”; (2) постојана ротација на задачи, ролни, обврски и работни 
места во солидарната економија, како и во рамките на заедницата; (3) формално, неформално 
и информално учење, заемност и солидарност што се остварува во рамките и преку собири или 
комуни; (4) различен консензус кој ги постигнува процесите во рамките на истата организација 
како тело за донесување одлуки, како и платформа за учење; и (5) предвидување на свеста
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33 http://actnow.act-grupa.hr/socijalno-poduzetnistvo/ 

на жените, самоопределување и автономија. Сите овие аспекти резонираат во рамките на 
пристапот учење-низ-борба кој се развива и се користи во современите задруги, солидарните 
економии и алтернативни економски перформанси.

Во Словенија неодамна беше направена детална анализа (Gregorčič et al., 2018) за можностите 
за демократија на работното место; кооперативен имот, правила и членство; и управувањето 
со седиште во заедницата. Особено во Марибор, се одржуваат интересни работилници и 
конференции неделно. Фундаменталните меѓународни документи во врска со задругите се 
преведени на словенски јазик. Сите овие може да ги користи Боб и, се надеваме, исто така и 
од ВЦИ, бидејќи некои од задругите во Марибор соработуваат со AЦЧ - Автономниот центар 
од Чаковец (сега АЦЧ Група)33, со што се создадоа алтернативни економии (Социјална задруга 
Хумана Нова, Центар за еко- општествено развој ЦЕДРА Чаковец, како и ACT Printlab doo, 
ACT Konto doo) и некои други алтернативни задруги во северозападниот дел на Хрватска. 
Крик е во помалку напредна положба, меѓутоа сите три партнери работат како здруженија 
или невладини организации и можат да споделат и дискутираат за позитивните аспекти на 
соработката во здружението (активно членство,еден човек еден глас, хоризонтални односи и 
работа на раководството што се одразува во задругите).

IV.1         Автономно вработување:
недостасува во агендата на политиките/
агенциите за вработување

За да го контекстуализираме проектот Pyle преку партиципативната демократија, како што 
е објаснето погоре, со вредностите, моделите и формите на соработка кои ги земаат предвид 
“заедниците”, “заедништвото” и “кооперативизмот” како алтернатива на неолибералниот 
пазар на трудот и користат алтернативни (еманципаторни и трансформативни) пристапи 
кон учење, може да биде непредвидлив, но е иновативен пат кон градење на ново разбирање 
за вработувањето, како и градење на критични неформални наставни планови за развој на 
автономно вработување. Разновидното разбирање на “автономното вработување” од страна 
на партнерите на Пајл се концентрирало врз околу три индивидуални предиспозиции кои 
треба да бидат поврзани со потребите на заедницата (социјална средина): а) слобода на 
избор; б) контрола над сопствените акции, ресурси и компромиси; в) свесност за сопствените 
потенцијали, вештини, ресурси и начинот на кој тие работат.
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Фото 2: Дефинирање на автономното вработување 

На состанокот на проектот во Скопје (12 април, 2018 година), учесниците од Боб, ВЦИ и Крик 
организираа работилница за дефинирање на терминот “самостојно вработување”.

Тие го разбираа автономното вработување како нешто што треба да биде самоодржливо и како 
место каде што работниците ја имаат свеста за постојано учење и личен развој. “Страста треба 
да се вклучи, иако не треба да биде фокусна точка”. Тие тврдат дека автономното вработување 
се состои од иновации и подготвеност за преземање ризици. Главната разлика на автономното 
вработување од други вработувања го гледаат независно од пазарот на трудот. Покрај правни, 
логистички и организациски предиспозиции кои организациите треба да ги обезбедат за 
автономно вработување, треба да се вложат повеќе напори на “добри ментори” - (потребно 
е да се обезбеди добра менторска поддршка каде главна цел би била луѓето да имаат простор 
за постојан личен и професионален развој ) и континуирано и систематско информирање на 
институциите за автономно вработување (образовни институции, агенции за вработување 
итн.). Автономното вработување, исто така, вклучува вредности и принципи на работа кои 
обично не се присутни во други форми на вработување. Не одговара на класичната деловна и 
управувачка парадигма и не е нужно самовработувањето, туку интеракцијата и соработката со 
хоризонтални и солидарни односи (споделување на работа и профит: демократски дискусии и 
одлуки за работа, плати итн.)

Како што може да се види, партнерите од Pyle проектот го продлабочија разбирањето на 
“автономното вработување” од почетокот на проектот. Како што видовме во делот III, за време 
на дискусијата на ФГ тие не размислувале за задруги или за социјално претприемништво, но 
на работилницата во Скопје тие веќе се потпреа во оваа алтернативна насока. Меѓутоа, постои 
огромна правна разлика помеѓу земјите: во Македонија типот на здружение со активни членови
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би бил најблиска правна форма на соработка; во Хрватска законодавството ги признава 
кооперативите, но во пракса главно се профитабилни задруги кои се активни; законодавството 
во Словенија овозможува соработка, социјално претприемништво и други форми на социјална 
економија, најмногу промовирани од ЕУ и, следствено, врз основа на класичен бизнис и 
самовработување (види Gregorčič et al., 2018). Меѓутоа, во Словенија можат да се најдат многу 
успешни веќе постоечки практики (како што е Кооперативната Стара роба нова раба која 
вработува бездомници, Кооперативна Добрина со 70 земјоделци, Кооперативни преведувачи 
за преведување со самовработени преведувачи кои здружија нивно знаење и работа итн. ), 
како и кооперативни средини за поддршка (ЦAAП - Центар за алтернативна и автономна 
продукција, Ткајач, итн.) и зголемена количина на научна и друга литература за овие теми 
(види Грегочич и сор., 2018).

Во Словенија постои реномиран проект кој се осврнува на прашањата слични на Pyle: Združimo 
se (Vsi za druge, zadruge za vse; Pekarna Magdalenske mreže, Maribor)34. Тие обезбедуваат 
теоретска и практична обука за невработените млади во младински центри и некои средни 
училишта. Проектот се осврнува на активно граѓанство преку зајакнување на полето 
на трудовото право и свесност за опасностите од прекувремената работа и ги охрабрува 
луѓето да основаат работни, услужни и социјални задруги како компании кои обезбедуваат 
одржливо вработување за младите, особено во регионите со слаби изгледи за вработување. 
Проектот, исто така, се обидува да ги поттикне донесувачите на одлуки на државно ниво да 
создадат поповолни и поддржани средини за вработување на младите преку усвојување на 
стратешки документи и насоки кои ќе го олеснат создавањето и развојот на (младинските) 
задруги. Кооперативите можат да обезбедат пристојна работа на младите токму поради 
заедничкиот демократски систем на сопственост, а сопственоста на работниците е особено

Кооперативите можат да обезбедат 
пристојна работа на младите луѓе токму 
заради заедничкиот демократски систем на 
сопственост и работниците;сопственоста 
е особено погодна за да се обезбеди поактивна 
и независна улога во општеството.

34 http://zdruzimose.infopeka.org/wp-content/uploads/2017/01/konc%CC%8Cna-verzija-KP-DP.pdf
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погодна за обезбедување на поактивна и независна улога во општеството. Во горенаведениот 
проект, три различни групи ги споија своите знаења и практики: три неприкосновени и 
меѓусебно поврзани теми беа меѓусебно дискутирани и испреплетени: партиципативно 
буџетирање, критичка писменост и автономно производство.

Во февруари 2018 година ЦААП изготви апликативна анализа на состојбата во областа 
на социјалната економија во Словенија, која содржи упатства за подготовка на долгорочна 
стратегија за развој на социјалната економија во Словенија 2019-2029 и програма за 
краткорочни мерки со Акциониот план 2019-202035. Документот содржи објаснување за 
основните концепти и почетните точки и карактеристиките на социјалната економија во 
Словенија. Како клучен потенцијал за развој на социјалната економија, тој ја истакнува 
високата невработеност и можноста за регрутирање на млади луѓе и други ранливи групи, како 
и потребата од социјални услуги, како што се службите за долгорочна нега, услугите за лична 
и домаќинствена нега и услугите за нега ( грижа за заедницата). Меѓу клучните потенцијали за 
развој, сепак, е продолжувањето на приватизацијата, со можности за преземање на работниците 
преку кооперативи. Анализата понатаму ги идентификува пречките и предлага решенија 
за транзиција на секторот на социјална економија од финансирање на проекти до трајна 
пазарна активност. Како пречка, таа го нагласува погрешното толкување на активностите на 
социјалното претприемништво, бидејќи меѓународно прифатените дефиниции за социјална 
економија вклучуваат и активности кои се пазарни и непазарни, неточна претпоставка дека 
пазарните активности на социјалните претпријатија значат само продажба на приватниот 
пазар , односно без продажба на јавни изведувачи (државата, општините, итн.) и несоодветно 
разбирање на општествено корисни активности на субјектите од социјалната економија. 
Анализата предлага пет видови бизнис модели за функционирање на субјектите на социјална 
економија: апсолутно “непазарен модел” (субјектот на социјална економија дејствува како 
изведувач за земја која е претплатник / плаќач), хибридна “непазарна” основен модел “со 
доминантен удел на непазарни активности, хибриден” пазарен-не-пазарен модел “, хибриден” 
пазарен-не-пазарен модел “со доминантен дел од пазарните активности и апсолутен” модел на 
пазарот “.

35 http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/user_upload/Analiza_stanja_na_podrocju_socialne_ekonomije_v_Sloveniji.pdf



61

IV.2     Препораки за PDCAE ментори
и критичните неформални наставни 
програми
1) Дали терминот “надлежности” во PDCAE е применлив за проектот Pyle? Проектот 
развива предуслови за смени на KASP и ги поттикнува менторираните за автономно 
вработување и еманципација. Реториката “компетентност” која веќе преовладува во 
неолибералните дискурси не е неопходна во Pyle проектот, кој се осврнува на други области 
на зајакнување: нови знаења за задругите и солидарните економии; ставовите и вредностите 
кон заемноста, автономијата, соработката, еманципацијата итн .; вештини за ко-менаџмент, 
дијалог, слушање, постигнување на консензус, итн; и алтернативни практики на работа во 
заедницата и активизам, покрај политичко-педагошкиот процес на демократизација на 
постојните институции. 

2) Менторите треба да ги инспирираат менторираните за нови и иновативни начини 
на вработување и работни места (самостојно вработување наместо самовработување, 
вработување во бизниси или јавна администрација - ограничени и веќе адресирани од јавни 
агенции и агенции за вработување) со јасно идентификување на знаењето, ставовите и 
вредности, вештини и практики кои се потребни за постигнување на предуслов за автономно 
вработување. Инспирацијата неминовно нè поттикнува да размислуваме, да се движиме, 
да дејствуваме и затоа е неопходна за ментори и менторирани кои се вклучени во проектот, 
бидејќи тие влегуваат на нов, уште не искусен пат на процесот за автономно вработување. 
Сепак, промените на KASP не може да се планираат и да се предвидат ниту за ментори, ниту 
за менторирани; но тие може да се рефлектираат и оценуваат на ниво на поединец и група за 
време на процесот на учење и на крајот од процесот.

3) Менторите треба да спроведат трансформативно учење во програмата PDCAE 
(критични неформални наставни програми) со цел да го негуваат епистемолошкиот простор 
кој е од суштинско значење за слободата, демократијата и социјалната правда (Apple, 2011) и да 
формираат сопствени “привилегирани места за учење” заедно со учесниците кои обезбедуваат 
“идеална состојба на говорот” на Хабермас преку “учество во дискусиите и практиките на 
донесување одлуки” кои се однесуваат на дискриминаторската, исклучувачката и потиснатата 
позиција (всушност, не постои позиција) на пазарот на трудот преку теоретски, аналитички 
и практичен дијалог за алтернативни економски пристапи (кооперативизам , плуралистичка 
економија, економија на солидарност, комунална економија итн.). 

4) За разлика од наставните методи, Ароновиц (2004) сугерира дека наставниците треба 
да бидат обучени како интелектуалци, што бара обука за настава базирана на предметни 
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дисциплини. За проектот Pyle (проект кој ќе создаде наставни планови за нови потенцијални 
ментори), недостасуваат најмалку две клучни предметни дисциплини во неформалните 
наставни програми; критичка епистемологија (во овој поглед се предлагаат Бовантура Суза 
Сантос и горенаведената литература за еманципаторно и трансформативно учење) и економија 
на солидарност (кооперативи, социјално претприемништво и други колективни и демократски 
практики / организации за самоуправување) (во врска со ова се наведува литературата за 
солидарна економија и кооперативност).

Менторите треба да ги 
инспирираат учесниците за 
нови и иновативни начини на 
вработување и вработување.

Покрај планираната индивидуална и групна работа, треба да се дискутираат и да се 
практикуваат специфични содржини преку работилници, тркалезни маси, драми (за теми 
како што се партиципативна демократија, контрахегемонистички теории и практики, 
критичка писменост итн.) за зајакнување на препознавањето на еманципаторното учење како 
политички акт кој вклучува емоции, неискажани реалности, акции итн. Покрај активностите 
за градење групи кои ќе ги поврзат и зајакнат сите инволвирани ментори во првите недели, 
треба да има посебни “настани” (може да се користи театарот на угнетуваните - или уште 
подобро , едноставни собрани разговори со комуникациски знаци развиени и усвоени 
од групата: тогаш ќе биде полесно да се постигне консензус и да се најдат договори во 
понатамошниот процес на програмата PDCAE), каде што учесниците би можеле да го изразат 
своето исклучување со зборови и да ја проблематизираат егзистенцијалната реалност поради 
невработеноста. Менторите треба да помогнат да се изврши критички дијалог врз основа на 
когнитивните акти и будењето. Овој пристап ќе го продлабочи и интензивира критичкото 
размислување на учениците во прилог на самиот педагошки процес кој ги идентификува 
потребите на учениците.

6) Модулот 2 треба да вклучи најмалку една недела екстензивно учење за кооперативи или 
други алтернативни економии - учесниците треба да ги истражат најдобрите правни форми 
за да стигнат до автономно вработување (работилници, презентации, читање и дискусии во 
законодавството итн.). Широка и бесплатна достапна литература на интернет за социјална и 
солидарна економија и добри практики во овие области може да биде корисна, како и читање 
на законодавството за задруги со учесниците и дискутирање за предностите и недостатоците 
на овие форми на потенцијално вработување. Праксата (како што е планирано во Модул 2) 
треба да се изврши во веќе постоечките задруги или во алтернативно економско опкружување, 
каде што учесниците би можеле да добијат разновиден увид во нивниот потенцијален начин 
на работа и да проверат дали се применуваат вредностите, принципите и кооперативниот 

5) Модулот 1 поради тоа треба да 
биде поширок од планираното, 
особено со епистемолошки курсеви 
потребни за потенцијалните ментори 
(како и за менторираните да се 
изгради нивната критичка свест и 
да се развијат аналитички алатки).



63

идентитет (потенцијална неусогласеност меѓу законодавството и “статутот” на кооперацијата, 
расчекор помеѓу теоријата и практиката). 

7) Друга предложена тема која треба да се додаде во критичните неформални наставни 
програми е анализа на политиките и плановите за вработување (стратегии, итн.) - аналитичка 
дискусија за погрешни акциони планови, како и идентификување и дискутирање на постојните 
институции / агенции за вработување, нивната реторика, програма, акции итн. Учесниците 
исто така треба да спроведат критички дијалог со агенциите / институциите за вработување 
со цел да се зајакне “политичко-педагошкиот процес” неопходен за трансформативно и 
еманципаторно учење. Во таа смисла, пред крајот на проектот треба да се организира и 
автономно да се спроведе тркалезна маса (со носители на одлуки во областа на политиките за 
вработување) од страна на учесниците на PDACE.

8) Врз основа на знаења и нови искуства во врска со автономното вработување (задруги, 
солидарни економии), учесниците треба да воспостават сопствена (потенцијална) кооперација 
/ асоцијација (да подготват потенцијален “статут”, да дефинираат “ротација на улоги”, да ги 
дефинираат “обврските” на членови, дискутираат како да спроведуваат “активно членство 
во пракса”, “еден член еден глас”, итн.). Работењето напорно на “кооперативните” може да ги 
поттикне учесниците да започнат со нови автономни вработувања во рамките на оваа соработка 
или да воспостават нова (во временската рамка на проектот или по проектот). “Практичната 
акција во животната средина”, како што е планирано во Модул 2, може да се преформулира на 
овој начин, бидејќи учесниците треба да добијат многу јасни упатства за тоа што се очекува 
од нив и какви проблеми треба да решат; важно е тие да ги користат стекнатите аналитички 
алатки и когнитивни акти во овој процес (покрај знаењето, ставовите и вредностите, 

Учесниците треба да 
идентификуваат вистински 

проблем што произлегува 
од искуства од прва рака 

(во соработка / здружение; 
на терен) и да стекнат 

автентично учење од него.

вештините и практиките). Наместо 
да влезат во нова заедница и да го 
набљудуваат, истражуваат и да го 
идентификуваат потенцијалниот 
проблем, се предлага да се вклучат 
во “алтернативни економии” како 
милитантни истражувачи - со цел 
да се стекне подлабоко разбирање 
за автономното вработување; да 
се набљудуваат од инсајдерите 
и да ги рефлектираат грешките, 
контрадикциите, (не) конзистентноста
меѓу себе, како и со инсајдерите итн. Сето ова би можело да биде освежувачко за членовите 
на кооперативата, како и за учесниците на PDCAE и нивните ментори. Планираната акција 
(Модул 2 во постоечката PDCAE), исто така, може да се појави во ова економско опкружување 
со многу специфичен Дјуи - “како да мислите” или “решите проблемот”. Учесниците треба да
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идентификуваат вистински проблем кој произлегува од искуствата од тупаници (во ко-оп / 
асоцијација, на терен) и да стекнат автентично учење од него.

9) Модулот 3 треба да се имплементира на два начина: учесници кои ќе препознаат автономно 
вработување во рамките на кооперативни / здружени или други алтернативни форми на 
економија ќе треба да продолжат во таа насока (една или повеќе групи треба да развијат една 
или повеќе конкретни проектни идеи како што е планирано во наставните програми) и да 
добијат целосна поддршка од нивните ментори; други учесници кои ќе покажат интерес за 
самовработување и други веќе постоечки форми на вработување на пазарот на трудот кои би 
можеле да бидат поддржани во таа насока. 

10) Како што беше дискутирано и прифатено од сите партнери на состанокот на партнерите во 
Скопје (април 2018 година), учесниците во програмата PDCAE треба да добијат свој работен 
простор (сопствена “безбедна” соба) во наредните шест месеци по завршувањето од програмата 
за учење. Ова ќе им овозможи да развијат сопствен безбеден простор со демократски дискусии 
за алтернативни теми и да ги тестираат нивните интереси, автономија, хоризонталност, итн. 
без надворешна помош и интервенции.
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ПРЕПОРАКИ ЗА УПОТРЕБА 
ВО НЕ ФОРМАЛНИ 

И ФОРМАЛНИ
ПРОГРАМИ ЗА УЧЕЊЕ
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Документот IO1 беше креиран со цел да се развие практична рамка за примена на теоријата за 
еманципаторно и трансформативно учење во Pyle проектот, како и за препораки во формални 
и неформални практики и програми за учење. За таа цел беше разгледана релевантната 
литература, беа разгледани и анализирани три практики за PDCAE, како и практична рамка за 
развивање на потенцијалниот придонес на еманципаторното учење за автономно вработување. 
Овој дел ги нагласува некои од главните цели за учење, како и критичката наставна програма 
за преговарање која може да биде корисна за НГО, како и за други формални и неформални 
програми и институции кои се стремат кон алтернативно, критичко, слободарско, контра 
хегемониско образование и учење; или било каков вид на критичко учење кое се занимава со 
истражување на институционалните и / или општествените практики кои имаат тенденција 
да се спротивстават на наметнувањето на доминантните општествени норми и структури. 
Дали треба да се признае, како што веќе беше дискутирано од Нури и Саџади (2014: 78), дека 
критичната педагогија и особено еманципаторската педагогија треба да се преселат од текст во 
практики. Проектот Pyle и овој документ е еден чекор во оваа насока.

Според тоа, еманципаторската педагогија 
има за цел да ги покани учениците и 
наставниците критички да ги анализираат 
политичките и социјалните прашања, како 
и последиците од социјалната нееднаквост. 

(Нури и Сајади, 2014: 76)

Еманципаторно учење / педагогија е иновативен приод, најмногу развиен од бразилскиот 
филозоф Паоло Фреире во 60-тите и 70-тите години на 20-тиот век за образование за возрасни, 
и теоретски повторно размислува и ре-размислува од тогаш во разни контексти и од многу 
научници, меѓу кои, особено Шор, Џиро, Мекларен и Шугуренски. Еманципаторното учење 
е исто така развиено од други научници и од различни перспективи, како што е работата на 
Ранчиер и научниците за трансформативно учење (Мезироу, О’Саливан, Моррел и О’Коннор, 
Хогган, Шугуренски и многу други), а исто така од други дела за критичко образование, 
заедница на пракса, учење во заедницата, искуствено учење, неформално учење итн. Било 
каква еманципаторска дискусија за учење не треба да ги превидува фундаменталните дела на 
Фреире, како и многу други научници, како што се Маркс, Дјуи, Грамси и Франкфорт, меѓу 
другото, кое инспирирало и влијаело врз работата на Фреире.
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Критички преговорен наставен план 

Како што веќе беше договорено и дискутирано од многу научници, “еманципаторската 
педагогија се заснова врз идејата дека образованието треба да игра фундаментална улога 
во создавањето праведно и демократско општество. (...) Еманципаторската педагогија 
соодветно се обидува да ги повика и студентите и наставниците критички да ги анализираат 
политичките и социјалните прашања, како и последиците од социјалната нееднаквост. Ова 
бара преговарачка програма заснована на вистински дијалог кој ја вреднува социјалната 
интеракција, соработката, автентичната демократија и само-актуелизацијата. “(Nouri & Sajjadi, 
2014: 76) Од критична, еманципаторна педагошка перспектива, успешниот образовен систем 
не само што ќе се спротивстави на форми на капиталистичка репродукција, но и нужно ќе 
преземе позитивни чекори за да ја олесни општествената трансформација преку промовирање 
на развојот на контра хегемонија. Ова ќе вклучува теории, практики (пракса), вредности и 
севкупна култура која делува како критика и негација на корпоративната, капиталистичка 
хегемонија (McLaren 2003; Shor 1992).

а) Бидејќи скриениот наставен план на банкарското образование ја репродуцира 
доминантната идеолошка хегемонија и ги демантизира поединците да станат послушни 
предмети, контролирани од структурата на моќта (Hammer & Kellner, 2009), учениците и 
наставниците треба активно да учествуваат во процесот на донесување одлуки во наставната 
програма вистински контекст (Freire, 2000) и да се создаде свој преговорна програма                        
(Пол, 2002).

б) Критички преговарачки наставен план може да го “изедначи нееднаквото поле за 
играње” (Macedo & Bartolomé, 2001), да ги редефинира одговорностите, улогите и очекувањата 
на наставниците и учениците, како и да ги изнесе на површина содржините, темите и 
проблемите кои не биле предвидени и “борбата назад и подалеку” (Gregorčič, 2011).

в)  Критичко испитување со алтернативни и радикални квалитативни / етнографски 
пристапи кои се осмелуваат да извршат и вклучат (милитантно истражување, (Colectivo 
Situaciones, 2003; 2005, Gregorčič, 2011), партиципативно истражување, акционо истражување, 
различни практики на ко-истражувања итн. ). Кога се осврнуваме на посветеноста и на 
“милитантниот” карактер на истражувањето, тоа го правиме во прецизна смисла како што 
беше дискутирано од Colectivo Situaciones (2003): истражувачот-милитант е лик направен 
од прашања, а не заситен со идеолошки значења и модели на свет и анти-педагошки како 
што останува верен на “незнаење” (Colectivo Situaciones, 2003: 8), “привлекувајќи внимание 
на отсутни знаења и отсутни агенти” (Сантос, 2014). Критичко испитување е “парадигма 
базирана на примената за уредување на прудентни знаења, знаења кои ги трансформираат 
истражувачките објекти во солидни субјекти и налагаат акција базирана на знаење”                 
(Сантос, 2014: 163). 
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г)  Наместо доминантна обука на методолошки и дидактички вештини и компетенции, 
еманципаторното учење ги нагласува епистемологиите: се движи од епистемологијата на 
слепило до епистемологијата на гледање со препознавање и оценување на исклучените и 
пригушени епистемологии на Југот (Сантос, 2007, 2014): учење од Југ преку интеркултурен 
превод (Сантос, 2014), наместо да ги репродуцира условите на договорниот, територијалниот 
и општествениот фашизам (Сантос, 2014). Со попречување на “апартхејдот на знаењето”, се 
движиме кон “развивање на еманципаторски стратегии за истражување на анти расистичка 
социјална правда” (Хубер, 2009: 650). Ова се однесува на “учење од зборови”, на искуствената 
размена која бара и говорникот и слушателот (Лаки, 2006; 2008), како и потребата да се 
“слушаат разлики” (Haig-Brown, 2003: 418). Игнориран од западната наука и заборавен од 
евроцентричната критичка традиција, “сите знаења се сведоштва, бидејќи она што тие го знаат 
за општествената реалност (нивната активна димензија), исто така, открива вид субјекти на 
знаење што дејствуваат врз општествената реалност (нивната субјективна димензија)” (Сантос, 
2014: 207). 

д) Во овој поглед, би било корисно за образованието уште еднаш да се потсетиме на 
Болеровата “педагогија на непријатност” (1999), која сведочи за потребата да се лоцира често  
изолираната работа што ја правиме во образованието во историски и политички контекст, 
оној кој ги зема предвид класните, економските и моќните односи со кои се идентификуваме 
и се идентификуваме. Бидејќи емоциите се дел од општественото тело и политичката пракса, 
тие мора да бидат искусни во образованието и учењето - тие треба да се користат како места 
на отпор, наместо на облик на социјална контрола. (Gregorčič, 2018) Трансформацијата 
најверојатно ќе биде најефикасна и одржлива кога ќе се одржи во солидарност со другите кои 
се вклучени во истите видови на борба (Foley 1999).

Целите на еманципаторното учење се насочени кон наставниците и учениците

а) Еманципаторното учење не е неутрално ниту објективно, туку политичко: 
Еманципаторното учење предвидено од Џирокс (1988; 2001; 2011) и многу други научници ја 
доведува во прашање моќта на јазикот и ја испитува природата на искуствата. Работата на 
наставниците / менторите е да им помогне на студентите / менторираните да ги замислат 
“радикалните можности” на образованиот ум и образованото граѓанство преку аналитички 
алатки, сослушување и предизвикување доминантни модели на размислување (хегемонистичка 
мисла и епистемологија). И едукаторите и учениците треба да станат “трансформативни 
интелектуалци” (Giroux, 1988) и “културни работници” (Freire, 2000, 2005).

б) Еманципаторното учење е вистински дијалог, способен да се хуманизира (Freire, 2000) и 
повторно да го хуманизира светот: Фреир верувал дека менувањето на светот на хуманизирано 
е остварливо само преку вистински дијалог, кој не може да постои во отсуство на длабока љубов 
за светот и за човечките суштества; без понизност; без вера во креативната моќ на човештвото.  
Како таков, дијалогот создава атмосфера на взаемна доверба, која ги тера дијалогувачите
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во потесно партнерство во именувањето на светот и во постојана потрага по уште не, за 
нивната некомплетност во комуникацијата со другите и во критичкото размислување (Freire, 
2000) . Така еманципаторното учење врши критички дијалог базиран на когнитивни акти и 
будење, наспроти преносот на информации.

в) Еманципаторното учење е критична концивинизација (Фреире, 2000): автентичното 
учење е манифестација на “советување”. Разбивањето на “културата на тишина” бара вистински 
дијалог и критичка конструнизација што ги доведува во прашање основните причини за 
угнетување (Freire, 1970). Критичната писменост е предуслов за критичко размислување 
(Freire et al., Luke, 2000, итн.). Автентичното учење се случува само кога вистински проблем 
произлегува од искуства од прва рака (Dewey, 1916, 1933, 1938); така што програмите за учење 
треба да се состојат од сегашните, егзистенцијални, конкретни ситуации кои ја одразуваат 
аспирацијата на сите кои се вклучени (Freire, 2000).

Бидејќи никој не едуцира никого и 
никој не се образува сам (Фреир, 
2000), еманципаторското учење 
нужно создава заедници, кои можат 
да станат моќни места                 
за учење.

г) Самото еманципаторно учење е создавање на контра-моќни практики: учењето не ги 
менува само моќните односи (во училницата / во општеството) со хоризонталниот дијалог или 
од дното-нагоре и потсетувајќи ги пригушените реалности преку “педагогија на испрашување”, 
но тоа е создавање / производство / предвидување на контра хегемонистичка култура, пракса 
и теории (McLaren, 2003; Shor, 1992). Таа се движи од знаење-како-регулирање до знаење-како-
еманципација (Сантос, 2014).

д) Еманципаторното учење безусловно вклучува именување и чувство - педагогија на 
непријатност (Болер, 1999): да се скрши тишината и да се стави исклученост, угнетување 
во зборови; емоциите не се само дозволени , туку се од суштинско значење за повторната 
хуманизација на светот. Неопходно е “да се привлече внимание на отсутни знаења и отсутни 
агенти” (Сантос, 2014: 163) и “да го научат новиот јазик на борбата и со учење да учествуваат 
во нејзиното формирање” (Холовеј, 2010: 12-13).

ѓ) Бидејќи никој не се едуцира никого и никој не се едуцира сам (Freire, 2000), еманципаторното 
учење нужно создава заедници, кои можат да станат моќни места за учење: често заборавени,
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но од клучно значење за учење е тоа што создава заедници, иако многупати ненамерно и 
несвесно (види Шугуренски, 2000; 2006а, 2010), како и ненамерно, несвесно, неформално или 
дури трансформативно учење (Шугуренски, 2000; 2006а, 2010).

е) Еманципаторното учење ја открива реалноста преку учење / образование за “поставување 
проблеми” (Freire, 2000): дијалошка теорија за пракса и знаење и ревидиран однос помеѓу 
наставниците и учениците. Егзистенцијалните, конкретните, сегашните ситуации треба да се 
постават како проблем кој ги предизвикува сите вклучени и бара интелектуален одговор, како 
и акција, пракса.

ж) Еманципаторното учење секогаш вклучува некои аспекти на трансформативното учење: 
исто така е важно процесот на само-трансформација меѓу учениците. Во овој контекст, многу 
научници открија дека учеството во демократските процеси се зголемило и интензивирало 
особено кога се проширил и обемот и сложеноста на демократските и партиципативните 
модели. Многу едукатори признаваат дека важно учење се одвива преку вклучување и 
ангажирање во општествените активности (Foley, 1999, Hall и други, 2012, Vieta, 2014) или 
во партиципативни демократски процеси (Pontual 2014, Schugurensky, 2006a, McLaren and 
Farahmandpur, 2001; Салгадо, 2015, Мекларен, 2000, Патемман, 1988 [1970], Wildemersch, 
2014). Други, исто така, го истакнуваат аспектот на реципроцитет на партиципативната 
демократија и трансформативното учење: трансформативното учење може да промовира 
партиципативна демократија, но партиципативната демократија, исто така, има потенцијал 
да го негува трансформативното учење (Schugurensky, 2002: 12). Трансформативното учење 
го подобрува квалитетот на учеството на граѓаните во демократските институции, а во 
исто време самото демократско учество создава моќни можности за само-трансформација 
(Schugurensky, 2002). 

з) Еманципаторното учење треба да се смета за “двонасочна педагогија” (Сантос, 2005: 362): не 
само меѓу оние што се залагаат за нешто туку и меѓу оние кои се во позиција на контролирање 
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