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ПСИХОЛОГ У НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Сажетак: у раду је дат кратак осврт на појмовно одређење формалног, не-
формалног и информалног образовања, на специфичности и примере неформалног
образовања и на разлику између ове три врсте образовања. Такође, у раду се истиче
улога психолога у неформалном образовању, заступљеност овог образовања у нашој
земљи и однос нашег образовног система према тој врсти образовања.

Свако учење које води личном развоју и напретку, активнијем ставу у дру-
штву, разумевању савремених европских вредности, треба вредновати и уважавати.
Потребно је охрабрити људе, како младе тако и оне старије, да користе прилике за
сопствено учење и усавршавање, како у школском контексту тако и ван њега. У овом
контексту неформално образовање, захваљујући својој флексибилности и могућно-
сти да одговори на брзе и интензивне промене „Европе која расте“, игра важну улогу.

Формално образовање је одувек склоно статичности, а са развојем техноло-
гије и отварањем нових и разноврсних радних места јавља се потреба за кадровима
обученијим и „поткованијим“ на више нивоа (Марјановић 2003, 9–14). Подједнако
битно као формално образовање и радно искуство, постају неформално и информал-
но образовање која излазе из сенке последњих година. Вредећете онолико колико ра-
дите на себи, порука је коју шаље ова врста институције (Марковић, 2005). Тако се
неформалним образовањем стичу разне вештине кроз активности, као што су семи-
нари, предавања, конференције, радионице, курсеви, разни типови тренинга, као и
волонтирање.
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Поред ова два увек се помиње и информално образовање које означава „жи-
вотну школу“ и заснива се на личном искуству, усвојеним друштвеним вредностима
и самоиницијативном учењу. 

Сва три вида образовања се међусобно надопуњују и заједнички јачају еле-
менте доживотног процеса учења.

Кључне речи: формално образовање, неформално образовање, информално
образовање, психолог.

1. ФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
Европска унија је своје амбициозне планове да до 2010. године поста-

не „друштво засновано на знању“, преточила у конкретне акције које су
видљиве и у нашој земљи. Тако су, на пример, основни принципи Болоњске
декларације уткани у нови Закон о универзитету, а процеси започети у Брижу
и Копенхагену у области стручног образовања већ се рефлектују на нашу
Стратегију стручног образовања и усавршавања (Марковић, 2005). У јавно-
сти се све више помиње „целоживотно учење“, како у области образовања
одраслих тако и у области рада са младима (Марковић, 2005).

У различитим документима Европске уније појављује се термин
„учење у различитим животним контекстима“ (енгл. life-wide learning), који
указује на три основне форме едукације у савременом друштву:

1. формално образовање

2. неформално образовање

3. информално образовање.

Како бисмо објаснили појам неформалног образовања, прво треба де-
финисати појам формалног. У литератури се појављују различите дефини-
ције формалног образовања (Марјановић, 2003, Марковић, 2005, Colleta,
1996. према Кулић, 2002). Формално образовање (енгл. formal education) спа-
да у оне облике образовања који се појављују углавном у школским институ-
цијама и овај вид образовања је прописан правним актима. Програм, циљеви
учења и будуће компетенције ове врсте образовања су унапред дефинисани
са мање пажње усмерене на индивидуалност појединца. Формално образо-
вање се изводи под руководством наставника са схватањем да они ученицима
треба да усаде знање „у главу“ (Johnson, 1997, према Кулић, 2002). Знање се
усваја постепено, сходно узрасту и због тога је издељено по разредима и сте-
пенима (основна, средња, висока школа и факултет). Дакле, формално обра-
зовање је све оно што учимо кроз школски систем који води стицању одређе-
них звања, диплома, степена, одређених квалификација у професији и
струци. Зато се формално образовање врло често назива и „сертификовано
образовање“ (Кулић, 1995). Иако је типичнији пример формалног образо-
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вања школа, формалном образовању припадају сви садржаји и институције
за које важе исти принципи (на пример, полагање возачког испита).

Кобс је формално образовање дефинисао као „образовни систем са
хијерархијском структуром и оцењивањем, који траје од основне школе до
факултета укључујући, поред редовних академских студија, различите спе-
цијализоване програме и институције за техничку и професионалну обуку“
(према Ранковић, 2003).

Колета (Colleta, 1996, према Кулић, 2002) дефинише формално образо-
вање као „намерна трансмисија знања, вештина и ставова, са нагласком на
знања, унутар једне експлицитне, дефинисане и структуриране форме, за
простор, време и садржај, са сетом квалификација за наставнике и ученике,
типичне за технологију школовања“.

Формални систем образовања прати и дефинише три основне катего-
рије стандарда (Кулић и сар. 2003):

• стандарди за одређена занимања – опис посла и компетенција по-
требних за обављање посла;

• едукативни стандарди – спецификују учење, описују шта једна особа
треба да научи да би била у стању да обавља један посао. Постављени
од стране формалног система, углавном су инпут оријентисани, тј. де-
финишу улазни ниво захтева, тема које треба научити, времена потреб-
ног да се то научи итд.;

• стандарди процене – описују процедуре тестирања, како се индивиду-
алне компетенције процењују и мере у односу на претходно дефиниса-
не циљеве учења (број испита, начин оцењивања).

Стандарди за одређена занимања дефинишу куда идемо (циљ), едука-
тивни стандарди дефинишу како тамо да стигнемо (процес учења), а стан-
дарди процене дефинишу како да осигурамо, односно да знамо да је неко та-
мо стигао (провера да ли је учење, тј. резултати учења постигнути).

Формално образовање се спорије мења у складу са потребама друштва
и то је уједно и његова основна мана. Иако постоје схватања да најбоље ре-
зултате даје оно учење које представља спој теорије и праксе, у формалном
образовању је нагласак на научним, теоријским знањима, док се та теорија
мање примењује у пракси.

Знања и вештине стечене у формалном образовању се врло често недо-
вољно или са потешкоћама примењују на нове ситуације зато што та стечена
знања и вештине нису неопходна касније у животу. У формалном образовању
се пренаглашава механички аспект знања (учење чињеница, формула итд.)
запостављајући активности мишљења (Johnson, 1997, према Кулић, 2002).

Зато све већи значај добија неформално образовање које последњих
година излази из сенке формалног образовања.
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2. НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
Ако се термин формално образовање користи да се опише систем

образовања који је организован и контролисан од стране државе, без обзира
на то да ли је држава оснивач образовних институција или додељује дозволе
приватним лицима за њихово оснивање, онда се термин неформално образо-
вање односи на оно образовање и оне институције које образовање спроводе
изван овог система.

Школа и формални систем више не задовољавају потребе појединца
или заједнице за учењем. Данас се већина учења одвија изван формалног
система и специјалистичких иституција. Према подацима истраживања
(Mazza, 2007) европски студенти годишње проведу око 800 часова у формал-
ном образовању, али исто толико и испред компјутера, телевизора, мобилних
телефона. Неформално образовање служи да допуни формално и да нам да
прилику да приступимо свим оним садржајима који су у формалном непри-
ступачни или чак потпуно нетакнути (на пример, разни курсеви специфич-
них вештина, практичних пословних вештина, личног усавршавања итд.). 

2.1. Дефинисање неформалног образовања
Термин неформално образовање се појавило 60-тих година, а до даљег

објашњења овог појма долази 70-их година када је и прихваћена тростепена
класификација на формално, неформално и информално образовање (Ах-
мед, 1986). У литератури срећемо неколико дефиниција неформалног обра-
зовања. Навешћемо само неколико.

Неформално образовање (енгл. non-formal education) се дефинише као
било која организована образовна активност изван постојећег формалног
система, без обзира на то да ли функционише независно или као део неке
шире активности, која служи одеђеним корисницима и циљевима учења
(Марјановић, 2003).

УНЕСКО је 1972. године дефинисао неформално образовање као орга-
низовану едукативну активност ван формалног система, која има за сврху да
задовољи потребе корисника, али и циљеве учења (према Марјановић, 2003).

Клеис (према Ачански, 2009) неформално образовање дефинише као
намеран и систематски образовни подухват (најчешће изван традиционалног
школског система) у којем се садржај прилагођава јединственим потребама
ученика (или јединственим ситуацијама) да би се максимизирало учење, а
минимизовали други елементи којима се често баве предавачи у формалним
школама (на пример, прозивање ученика, спровођење дисциплине, писање
извештаја, надзирање учионице итд.). 

Неформално образовање је дефинисано и као свака организована, си-
стематска образовна делатност изван оквира формалног школског система,
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која треба да обезбеди селективне типове учења посебним подгрупама ста-
новништва, одраслима као и деци (Coombs and Ahmed, 1974, према Болу,
1986).

Неформално образовање је ванинституционално образовање у коме су
образовне активности организоване и планиране, подстичу индивидуално и
друштвено учење и стицање различитих вештина и знања, као и развој ста-
вова и вредности.

2.2. Специфичности неформалног образовања
Неформално образовање се дешава изван система формалног образо-

вања и комплементарно му је. У неформалном образовању ученик је у цен-
тру. Неформално образовање се више ослања на изборни и променљиви на-
ставни програм него на унапред прописан програм и план наставе какав
постоји у школама. Такође су односи и улоге између предавача и ученика у
неформалном образовању мање круте, а више интерактивне, хоризонталне
(Etllng, 1993). Неформално образовање се фокусира на практичне вештине и
знања, док се школе често фокусирају на информације које имају одложену
примену. Генерално, неформално образовање има мање структуре (а тиме и
више флексибилности) него редовне школе.

Специфичност неформалног образовања лежи у томе што се његов
садржај осмишљава сада и овде. То је образовање које је истовремено усме-
рено на учеснике, на проблем који се обрађује и на заједницу. Едукатор у не-
формалном образовању развија програм, а истовремено подстиче средину и
изазива у њој одређене промене (Бола, 1986). У ствари, задатак неформалног
едукатора је и да развије концепцију образовања која ће објединити формал-
но, неформално и информално образовање (Harbison, 1973. према Болу,
1986).

Неформално образовање има јасно дефинисан оквир рада (Ачански,
2009). Програм му је флексибилан и прилагодљив циљној групи са јасно де-
финисаним циљевима. Учешће у активностима неформалног образовања је
добровољно и независно од година, искуства и претходног образовања. За
неформално образовање не добијају се званично признате дипломе. Преда-
вач мора бити обучена и компетентна особа и његова улога није само да пре-
даје полазницима већ између њих мора постојати размена искустава и ве-
штина, и учење кроз практичан рад, тако да они који уче постају активни
чиниоци процеса учења. Они морају уложити додатне напоре него, на при-
мер, професори у формалном образовању, јер се активности неформалног
образовања планирају узимајући у обзир различите стилове учења поједина-
ца у групи. Карактеристика неформалног образовања је и његова усмереност
на процес, а не само на резултат учења. Поред тога, за неформално образо-
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вање се обично каже како је углавном доступно свима и да су учесници све-
сни да уче као и да су активности организоване на основу потреба учесника.

Неформално образовање нуди мноштво програма едукације, који се
могу сврстати у две широке категорије и ови програми су намењени најраз-
личитијим циљним групама:

1. образовни програми (за стицање различитих знања и вештина);
2. програми који се тичу васпитања (учење ставова и позитивних живот-

них вредности).

Циљне групе којима су намењени програми неформалног образовања
су разнолике: предшколска деца која се припремају за улазак у формално-
-образовни систем, млади и одрасли који су већ изашли из формално-обра-
зовног система, особе којима формално-образовни систем из различитих
разлога није доступно (маргинализоване и мањинске друштвене групе), осо-
бе које су напустиле формално-образовни систем пре него што су добиле од-
говарајућу диплому и звање, особе које траже запослење.

За неке особе оно може бити чак једино могуће и једино доступно
образовање, јер су им, из разних разлога, врата формалног образовања затво-
рена. Такође, може да буде од велике помоћи људима који су стекли формал-
но образовање, али им оно није довољно па га у том случају одређујемо као
„учење и оспособљавање одраслих за рад, живот, друштвене активности које
не подлежу директно стандардизацији и строгим поступцима верификације“
(Марјановић, 2003).

С друге стране, стечено формално образовање одређеној особи може
бити од велике практичне користи у неким случајевима, али се оно често за-
вршава након студија (основних и постдипломских). Зато, могућности не-
формалног образовања могу бити од великог значаја и кад особа зађе у 30,
40, 50. и касније године јер никад није касно за усавршавање. 

Неформално образовање се највећим делом темељи на искуственом
учењу које је одраз стратегије обуке која укључује четири фазе:

1. Искуство – употреба неке од метода учења (играње улога, симулација,
студија случаја, предавање).

2. Рефлексија – осврт, анализа управо спроведене вежбе кроз по-
стављање питања. Ова фаза у циклусу учења омогућава учесницима да се
врате унатраг и идентификују све шта су радили током претходне фазе. Бит-
но је да поделе међусобно своје реакције, емоције које су се појавиле и оно о
чему су размишљали. Уз помоћ тренера и на структурисан начин, учесници
треба да критички и аналитички повежу емоције и размишљања.

3. Уопштавање – учесници доносе закључке, идентификују нове спо-
знаје, вештине, промене у ставовима, које имају основу у претходне две фазе.
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Тренер помаже учесницима да се врате корак уназад из недавног искуства и
дискусије, и да критички размисле о „наученим лекцијама“ из претходне две
фазе.

4. Примена – након што су учесници прошли уопштавање, на основу на-
ученог из прве две фазе сагледавају могућност да употребе ново знање и ве-
штине у планирању још ефективнијег рада или понашања у будућности. У
идеалним условима тренинга учесници ће имати могућност да одмах приме-
не оно што су на тренингу научили, било у професионалном или приватном
животу, у зависности од њихових потреба.

Све до сада поменуте карактеристике неформалног образовања могу
се свести на неколико општих. У литератури се карактеристике неформалног
образовања обједињују у десет следећих група (Марковић, 2005):

1. добровољно учешће
2. лични и професионални развој
3. учење са групом, у групи и од групе
4. програм заснован на потребама друштва и учесника
5. процес учења је веома важан
6. обучени и квалификовани едукатори
7. флексибилна структура (планови, програм)
8. засновано на демократским вредностима (људска права, партиципација)

9. подељена одговорност за резултате учења између водитеља и групе
10. оснаживање учесника.

Да би се схватио значај неформалног образовања, неопходна је његова
промоција кроз различите промотивне активности као што је континуирано
улагање средстава за промоцију неформалног образовања и постојање особе
која је задужена за промовисање у свакој организацији која се бави нефор-
малним образовањем, партнерством са органима локалне самоуправе који
могу промовисати активности неформалног образовања и њихове резултате,
као и подстицајем корисника неформалног образовања да пруже подршку у
афирмацији неформалног образовања (Марковић, 2006).

Такође је неопходно промовисање неформалног образовања кроз ме-
дијску промоцију акредитације програма за стручно усавршавање наставни-
ка, васпитача и стручних сарадника, али и програма намењених ученицима и
повезивање са различитим организацијама које се баве неформалним обра-
зовањем и омогућавање њихове промоције по школама – семинари који ће
нам указати на могућности и ресурсе који нам долазе из неформално-обра-
зовног система (Марковић, 2006).

Што се тиче ученика, и њих треба мотивисати да се укључе у програме
неформалног образовања тако што ће се отворити инфо-центри у школама
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где би се млади могли распитати о неформално-образовним програмима у
које се могу укључити, тако што ће бити организован један дан у школи, када
ће неформално-образовни едукатори и њихове организације презентовати
неформално-образовне програме ученицима, како би се ученици ближе
упознали са њима и определили се за програме који одговарају њиховим по-
требама и интересовањима; затим, стимулисати ученике активне у области
неформалног образовања (на пример, омогућити им одлазак у летњи камп,
интернационални семинар, омладинску размену и сл.), и подржати и стиму-
лисати рад секција у школи које би се углавном засновале на неформално-
-образовној методологији и темама релевантним за узраст ученика. Како би
ученици увидели значај неформалног образовања, неопходно је омогућити
им стицање практичних и примењивих знања и то: увођење праксе, практич-
не наставе за студенте и ученике средњих школа) кроз различите неформал-
но-образовне програме; подстицањем на волонтерско укључивање у разли-
чите пројекте и програме организација које се баве неформалним
образовањем; праћењем савремених токова у појединим наставним области-
ма и организовање семинара и презентација за наставни кадар (али и за уче-
нике), којим ће та нова знања ширити и размењивати; организовањем нефор-
мално-образовног програма (као неке врсте секција у школама), који ће
нудити потребна знања и животне вештине за сналажење младих након завр-
шетка школе (на пример, писање cv, тражење посла и сл.), ширење палете
факултативних облика наставе (изборних предмета) – организовање презен-
тације различитих неформално-образовних програма на почетку школске го-
дине и спровођење оних за које се пријави највећи број ученика (Марковић,
2006).

Као што сe може видети, неформално образовање је у данашњем
друштву које на свим пољима свакодневно напредује и мења се, неопходна и
врло важна допуна система формалног образовања. Да ли оно иде и раме уз
раме са системом формалног образовања и да ли је дошло до потпуног при-
знавања значаја неформалног образовања, а самим тим и његовог равноправ-
ног учешћа у целокупном процесу образовања, отворено је питање. Довољна
је чињеница да неформално образовање код нас још увек није верификован
вид образовања, нити признат од стране већине формалних институција, а
самим тим ни осталих чинилаца друштва, као легитиман облик стицања ква-
литетног образовања.

2.3. Облици и примери неформалног образовања
Неформално образовање се током историје развијало и имало ток, зна-

чење и облике, садржаје испољавања у складу са историјским и друштвеним
развојем. По Самоловчеву (Самоловчев, 1984) разликују се следећи облици
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неформалног образовања: 1) облик „слободног народног образовања“ (кра-
јем 19. века) – слободно у односу на професију, религију, политику, без тра-
диционалне школске организације и начина рада; 2) облик „либералног
образовања одраслих“ – схваћеног као „humanitas’’ најразвијеније у САД
после Другог светског рата. Неформално образовање је у функцији развоја
индивидуе, сазревања индивидуе, није фактор економије, политике. Развој и
сазревање човека у функцији човека; 3) облик „либералног образовања од-
раслих“ – схваћеног као опште образовање у најширем смислу; 4) облик
„non-formal’’ образовања одраслих савремено схваћеног – примарно као раз-
вој хуманистичких снага човека, мада у последње време све више захтева и
његове укупне снаге, али на нешколски desschooling начин. 

Према Филиповићу (Филиповић, 1984), постоје два облика рада у не-
формалном образовању: 1) екстензивни облици рада који су масовни и са
несталним саставом учесника (јавна предавања, дискусионо вече, циклус
предавања); 2) интензивни облици рада са сталним саставом учесника (се-
минар, симпозијум, конференција).

Неки од типичних примера неформалног образовања су: образовне ак-
тивности у оквиру извиђачких програма, омладински кампови и размене, ду-
горочне размене волонтера, различити семинари, тренинзи и курсеви који
имају за циљ да имају првенствено развој неких важних друштвених ставова
и вредности (на пример, интеркултурна осетљивост, ненасилно решавање
конфликата, људска права итд.) или пак стицање неких конкретних знања и
вештина (комуникацијске вештине, тимаки рад, управљање пројектима,
учење страних језика, оспособљавање за рад на рачунару итд.).

Примери неформалног образовања су такође разни курсеви који до-
приносе: развоју уско стручних вештина (дактилографски и сл.), личном раз-
воју (на пример, курс превладавања стреса) и развоју активног грађанства
(решавању одређених друштвених проблема – превенција насиља, превен-
ција ХИВ-а итд.). 

Неформално образовање много лакше прати развој у бласти психоло-
гије, педагогије, андрагогије и других, са образовањем повезаних дисципли-
на, па су нови начини рада често прво били испробани у овој врсти образо-
вања, а тек онда усвојени и од стране формално-образовног система.

Према Болу (Бола, 1986), неформално образовање није монопол обра-
зовних институција већ га организују разне привредне, друштвене и поли-
тичке институције, затим разни сектори управе какви су пољопривреда,
здравство, привреда, синдикати, задруге, политичке партије, војска, судство,
црква.
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Велика вредност неформалног образовања је и у томе што оно промо-
више одређене друштвене вредности, али што је још важније, оно те исте
вредности промовише у својој пракси, методологији и начину рада.     

3. ИНФОРМАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ
У литератури се често помиње и термин информално образовање, које

треба разликовати од неформалног. Информално образовање је оно што би-
смо у свакодневном говору назвали „школа живота“. Оно је непланирано,
спонтано, настаје кроз интеракцију са пријатељима, родитељима, медијима,
без посебног плана и структуре (Марјановић, 2003).

Информално образовање (енгл. informal education) су сва она учења из
искуства, која стичемо у свакодневном животу (ствари које учимо у породи-
ци, од пријатеља, на послу, у разговору са колегама, у слободно време, у за-
једнци). То је оно што научимо без јасне и свесне намере да неко знање усво-
јимо.

Клеис (Ачански, 2009) информално образовање дефинише као свако-
дневна искуства која нису планирана или организована (случајно учење). Ка-
да се оваква искуства интерпретирају или објасне од стране старијих особа
или вршњака, она постају део информалног образовања. Сматра се за неор-
ганизовано, несистематско, а често и ненамерно.

Информално образовање подразумева различите, углавном индивиду-
алне, образовне активности самоинициране од стране особе која учи или
спонтано стицање различитих искустава и знања током живота (од учења код
куће путем електронских медија и интернета, до стицања различитих знања
у контакту са другим људима у процесу социјализације). 

Информално образовање је добровољно, доживотно, мотивисано ра-
дозналошћу, истраживањем, открићем, жељом да се обави задатак и социјал-
ним интеракцијама (Милутиновић, 2003). Одвија се темпом који одговара
ономе који учи и може бити предметно и визуелно оријентисано. Ова врста
образовања пружа могућност премошћавања јаза између школе и живота, за-
то што пружа могућност за учење и стицање искуства.

Међутим, и информално образовање има своје лоше стране. Дешава се
да млади људи од свог окружења усвоје ставове и негативне вредности. Не-
оспорна чињеница је да су у сваком процесу учења, у ма како малој мери,
присутни и формално неформално образовање и ова три вида образовања се
међусобо надопуњују и заједнички јачају елементе доживотног процеса
учења. 

Потребно је да као друштво препознамо значај информалног образо-
вања које се одвија изван школе – учење путем музеја, библиотека, ко-
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ришћење интернета, гледање телевизије, филмова, читање књига, часописа,
слушање радија (Милутиновић, 2003).

4. ОДНОС ФОРМАЛНОГ, НЕФОРМАЛНОГ И 
ИНФОРМАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

Формално, неформално и информално образовање се преплићу као
нити у плетеници, чинећи целоживотно образовање.

Како бисмо најбоље описали однос између ове три врсте образовања,
даћемо кратак приказ две врсте схватања њиховог односа. 

Према првом схватању (Марковић, 2005), зоне ова три „сектора“ у
образовном простору свакога од нас нису тако оштро одвојене, тако да по-
стоје бројни случајеви различитих образовних активности које имају карак-
теристике два или чак сва три сектора истовремено. Сетите се само колико
сте информалног образовања сасвим непланирано стекли на школском одмо-
ру или у паузама за кафу. Или размислите да ли је тренинг за наставнике, ак-
редитован од стране Министарства просвете, а изведен од стране организа-
ције која није у систему формалног образовања, у просторијама неке школе,
формално или неформално образовање?

Међутим, није од увек постојало мишљење да се ове три врсте образо-
вања преплићу, већ према традиционалном схватању оне се надовезују једна
на другу без много додатних тачака (Милосављевић, 1997).

Неки аутори (Савићевић, 1983, Самоловчев, 1984) наводе како су нека-
да формално и неформално образовање били оштро супротстављени једно
другоме. Формални систем је имао примат над неформалним: диплома је би-
ла мерило знања и радне оспособљености. Међутим, прихватањем концеп-
ције доживотног образовања са таквом праксом се престаје. У концепцији
доживотног образовања сви нивои образовања су равноправни (Савићевић,
1983).

Између формалног, неформалног и информалног образовања се праве
разлике у погледу институционалног контекста пружања образовних услуга
и у погледу природе институционалних процеса и циљева (Бола, 1986).

Формално образовање се одвија у формализованим институцијама
које утврђују методе, моделе и облике наставе, а учење је једина мисија. Не-
формално образовање је организовано, али није формално ни по садржају, ни
по методу, ни по облику наставе. Информално образовање се одвија у друшт-
веним институцијама као што су породица, брак, групе вршњака, радне гру-
пе итд. Такође, информално образовње обављају и средства масовног инфор-
мисања и културе при чему они који уче врло често нису ни свесни своје
улоге ученика. Нови домени информалног образовања се отварају путем тех-
нолошких иновација (интернета и др.).
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Дакле, формално образовање се повезује са школама и институцијама
за усавршавање и обуку, неформално за организована тела у друштву, а ин-
формлано образовање за интеракцију са породицом, вршњацима, колегама,
пријатељима (Милутиновић, 2003).

5. ПСИХОЛОГ У НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ
У зависности од тога о којој врсти образовања је реч, можемо говорити

и о различитим улогама које психолог има у њима. У формалном образовању
улога психолога је јасно дефинисана правилником о програму рада стручних
сарадника. Од психолога се очекује да учествују у планирању и програми-
рању образовно-васпитног рада и вредновању остварених резултата; да
унапређују образовно-васпитни рад и инструктивни педагошко-психолошки
рад са наставницима; да раде са ученицима; остварују сарадњу са родитељи-
ма; обављају истраживања васпитно-образовне праксе; учествују у раду
стручних органа; остварују сарадњу са стручним институцијама, друштве-
ном средином и да се стручно усавршавају; да воде документацију (Про-
светни гласник, бр 1/94). Психолог нема могућност да уводи нове идеје у рад
већ се мора придржавати одређених правила.

У последње време смо сведоци појаве великог броја психолошких
агенција, удружења, али и појединаца (тренера, едукатора) који се баве не-
формалним образовањем. Наиме, ови „центри, институти, академије“ нуде
едуакције из области људских ресурса (тренинг ефикасности, управљање
стресом, тимски рад, конструктивна комуникација, управљање временом,
презентацијске вештине и јавни наступ, управљање променама, рад са те-
шким људима, технике мотивисања и самомотивисања), едукације из обла-
сти образовања, обука за вођење радионица, обука за вођење интервјуа, обу-
ка за статистичку обраду података, обука за писање cv-а итд.

У већини ових обука, укључени су психолози као водитељи програма,
али и као учесници. 

Као водитељи програма, психолози оспособљавају учеснике за само-
стално планирање, спровођење и евалуацију тренинг-програма, на пример,
асертивности, радионица, интервјуа. Такође, психолози уче учеснике про-
грама како да повећају самопоуздање и смање утицај негативне самокритике
и да овладају вештинама емоционалне писмености; уче их релаксационим
техникама и управљању емоцијама у стресним ситуацијама; комуникациј-
ским вештинама, упућивању и прихватању похвале и критике; пред-
стављању на најбољи начин на разговору за посао; смањењу треме и припре-
ми за јавни наступ; раду са тешким људима и техникама избегавања
манипулације у комуникацији; уче родитеље како да захтевају, правилно по-
хвале, награде, ефикасно критикују и по потреби казне дете. Улога психолога
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у овим програмима је вишеструка. Користећи парципативне методе, психо-
лог омогућава учесницима пуну активност у процесима учења; креира сигу-
ран простор и у физичком и у психолошком слислу у коме ће учесници осе-
тити слободу да се лично изразе и буду отворени, али и одговорност према
себи, другима у групи и заједничком процесу; омогућава им да проживе ис-
куство (искуствено учење) у вези са темом које затим бива трансформисано
у сазнање; користи групу са свим својим интеракцијама и предходним иску-
ством као извор учења; указује на значај групне динамике, а самим тим и
усмереност на процес, а не само резултате учења; користи холистички (цело-
вит) приступ процесу учења и особи која учи, тежећи да се негује учење чи-
тавим бићем; користи систематски приступ образовној ситуацији у којој се
прате потребе појединца, релације у групи учесника, однос према садржају
учења и утицај контекста у коме се образовне активности одвијају (Марко-
вић, 2003).

Психолози, који су водитељи програма неформалног образовања,
обично су особе са вишегодишњим искуством као корисници различитих не-
формално-образовних програма (Марковић, 2003). У току тих различитих
неформално-образовних програма, однос психолога као едукатора и учесни-
ка је двосмеран и хоризонталан. И психолози уче од својих ученика и учени-
ци од својих психолога и учесници уче међу собом. Као неформални едука-
тор, психолог може бити укључен у различите пројекте и активности (рад са
младима, рад са заједницом, дискусионе групе). Иако су титуле неформалних
едукатора и послова које обављају у овиру организације различити, општи
циљ је исти – образовање.

Психолози као неформални едукатори морају бити добро припремље-
ни, јасни, прецизни у својим излагањима, да користе различита наставна
средства и да укључују учеснике у учење. Психолози морају бити флекси-
билнији, спремни да изађу у сусрет потребама учесника, да мотивишу уче-
снике на рад и тако утичу на развој и напредовање личности учесника. Они
користе свакодневне ситуације за примере у свом раду и настоје да укључе
учеснике у разговор и на тај начин подстакну учење. Рад психолога као не-
формалног едукатора се укалапа у свакодневни живот људи са којима раде.

Психолози у неформалном образовању имају могућност да уводе ино-
вације у свој рад и да га сами обликују. Њихов програм се састоји од преда-
вања, дискусија, играње улога, практичних вежби и при томе користе сле-
деће облике рада: 1) симултана индивидуална активност (нпр. сваки учесник
програма наводи један циљ који жели да оствари у наредном периоду) ; 2)
рад у паровима или малим групама; 3) размена у целој групи; 4) посебне тех-
нике (рол-плеј, писање беџева). У неформалном образовању учи се, дакле,
кроз рад, акцију, праксу, искуство, учење је засновано на конкретним живот-



616 Зборник радова Филозофског факултета XLI / 2011

ним потребама и у блиском контакту са заједницом. Дакле, учење је заснова-
но на искуственом учењу.

Постоје програми неформалног образовања где су и едукатори и уче-
сници – психолози. Реч о обукама за примену различитих врста тестова (лич-
ности, спремности ђака за полазак у школу итд.). Један од примера је обука
за примену теста личности Великих пет плус два у реализацији Друштва
психолога Србије. Међутим, постоји и низ акредитованих програма које ре-
ализује друштво. Реч је о програмима намењеним учитељима, наставницима,
директорима, стручним сарадницима са циљем њиховог оснаживања у про-
фесионалној улози, повећању њихове осетљивости и компетенције за разу-
мевање различитих социјалних феномена (предрасуде, стереотипи, дискри-
минација, социјална дистанца, нетолеранција), развој вештина које ће
омогућити стварање атмосфере прихватања и разумевања међу ученицима,
повећања њихове осетљивости и компетенције за разумевање емоција, по-
требе за подршком и сигурношћу као и осећај припадања заједници (породи-
ци, пријатељима, школском одељењу) итд. Психолог као водитељ програма
треба да има улогу фацилитатора, особе која олакшава и подржава рад у гру-
пи. Он у свом раду прати и покушава да избалансира потребе појединачних
чланова групе, групе као целине, као и потребе програма.

Бројне организације које се баве организовањем и реализацијом про-
грама неформалног образовања у своје пројекте укључују психологе. У њи-
ма је врло често дат прецизан опис улога и задака психолога. 

Навешћемо пример програма подршке деци маргинализованих група.
Улоге и одговорности психолога у овом пројекту – школски психолог има
следеће улоге:

• пружање дијагностичке процене
• помоћ у програму за планирање и пружање психотерапије
• саветовање, истраживања.

Главни задаци психолога на пројекту подршке деци маргинализованих
група су:

• интерпретирати резултате са психолошких тестирања школском
особљу и родитељима

• обезбедити консултације са наставницима и родитељима како би се
смањио проблем приликом организовања искуствених радионица

• учествовати у тренинзима, радионицама
• учествовати на састанцима стручних сарадника
• пружање помоћи у стручном усавршавању школског кадра
• праћење нових кретања на терену
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• оцењивање напретка детета и писање налаза и мишљења који ће се ко-
ристити за побољшање ефикасности програма који се односе на спе-
цифичне потребе детета

• асистенција у обезбеђивању посебног наставног плана и програма
који одговарају степену способности детета итд.

Програми подршке укључују стратегију спречавања превременог на-
пуштања школе, стратегију подршке маргинализованим групама у формал-
но-образовном систему, стратегију њихове интеграције у формално-образов-
ни систем, као и промоцију да се у што већој мери укључе у систем редовног
школовања. Захваљујући оваквим пројектима подршке, деца маргинализова-
них група која су укључена у формлано-образовни систем, имају прилику да
допуњују и надограђују своје знање стечено кроз школски систем и путем
ваннаставних активности. Пружа им се помоћ у учењу и решавању домаћих
задатака, превазилажењу тешкоћа у градиву, њиховом личном расту и раз-
воју. Такође, постоји могућнст откривања талената и рада са њима.

Постоје и програми неформалног образовања у којима психолози
имају значајну улогу, а који су намењени дискриминативним групама као
што су: особе са болестима зависности, особе са неизлечивим незаразним и
заразним болестима, ментално недовољно развијене особе, инвалиди, рекон-
валесценти, особе другачије сексуалне оријентације, избегла и расељена ли-
ца, имигранти итд.

6. ОДНОС НАШЕГ ОБРАЗОВНОГ СИСТЕМА ПРЕМА 
НЕФОРМАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Проблем који Србија има јесте непостојање законске регулације не-
формалног образовања. Неформално образовање је јако мало заступљено
код нас и не постоји систем њихове акредитације како би се систем образо-
вања обогатио. Неопходно је доношење закона који би регулисао ову област
и подигао образовање и грађански статус на виши ниво, а који би такође до-
принео економском развоју и смањењу сиромаштва. 

Једини вид признања неформалног образовања у нашој земљи јесу се-
минари за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадни-
ка, акредитованих од стране Министарства просвете Републике Србије. Да
би неформално образовање добило своје место у нашем образовном систе-
му, неопходно је законом регулисати програме које изводе удружења, органи-
зације, појединци који се баве неформалним образовањем, акредитовати што
већи број програма неформалног образовања за усавршавање наставника,
васпитача и стручних сарадника, а такође акредитовати неформално-обра-
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зовне програме који су намењени директним корисницима формалног обра-
зовања (ученицима, студентима).

Осамдесетих година прошлог века (Бола, 1986) јавила се идеја за отва-
рањем посебих одељења па чак и посебног министарства које ће бити инс-
титуционално седиште за неформално образовање, чији ће смисао бити у
усклађивању рада других институција, а никако у преузимању иницијативе и
спровођењу акција мимо разних владиних и невладиних партнера у нефор-
малном образовању.

Међутим, до данас та идеја није реализована.
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PSYCHOLOGIST IN NON-FORMAL EDUCATION

Summary

Learning is not limited to school time. It starts at birth and continues throughout the
entire life. Equally important as formal education there are also non-formal and informal
education. 

Any kind of learning outside the traditional school can be called informal. Howev-
er, it is not easy to define non-formal education because it is being described differently,
for example as an education movement, process, system…

Projects and programs implemented under the name of non-formal education are of
very different volume and they are designed for different groups of the population, from
children to adults.

The problem that Serbia has is the lack of a legal framework for the non-formal ed-
ucation and therefore it is necessary to adopt laws that would regulate this area and raise
education to a higher level, and in the same time contribute to the economic development
and unemployment decrease.

One of the examples of the non-formal education’s introduction into our education-
al system is the accreditation of a series of educative seminars for professional develop-
ment of school teachers, educators and associates by the Ministry of education. These
seminars have been created on the non-formal sector’s fruitful ground. 

The role of a psychologist in non-formal education as both program’s implementers
and users is very important but not recognized enough. Also, there is no precise data on
how much psychologists are really represented in non-formal education.

We can say that non-formal education is slowly but surely entering through a nar-
row door into our education system. 

Key words: formal education, non-formal education, informal education, a psychol-
ogist.


