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SOLA KOT "PRIPRAVIJALNICA"
ZA NADALJNJE UCENJE

Masa
Mlinaric,
S/ovenski
raziskovalni
institut v Trstu

Odnos sole do vseiivijenjskega ucenja
POVZETEK

v informacijski druzbi ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje ni 'modna zapoved'
izobrazevalnih teoretikov ali celo politikov, marvec prezivetvena pot reba. V evropskem prostoru,
kjer tekmovalnost pogojuje uspeh vse dru zbe, sta ucenje in izobrazevanje skozi vse zivljenje
steber gospodarskega, druzbenega pa tudi politicnega razvoja. Tako naj bi vsakdo imel dostop
do ustreznega in kakovostnega solskega izobrazevanja in izobrazevanja odraslih. Dostopnost
solskega izobrazevanja in njegova kakovost pasta ob vplivu druzine temeljni pogo} za to, da se
Clovek sploh zeli izobraze vati vse zivljenje. v ta namen potrebujemo kurikulume, ki bodo zmogli
zagotoviti najpomembnejsa znanja in spretnosti za delo in seveda zivljenje. Potrebujemo pa tudi
usposobljene ucitelje, da bodo motivirali otroke in mlade za ucenje skozi vse zivljenje.
Kljucne besede: sola, vsezivljenjsko izobrazevanje, vzgoj a, osebnost
Izobrazevanje skozi vse zivljenj e - tako kot
solsko izobrazevanje - vrednotimo glede na
nj egove nasledke, glede na to, koliko je
znanje, ki ga prinasa, uporabno za delo in
zivlj enj e. v informacij ski druzbi je pomen
individualnosti vecji. Danes naj bi formalno
in neformalno izobrazevanje skupaj dala
vsakomur moznost, da pridobi kljucna znanja
in spretnosti ter hkrati razvije ustrezne
osebnostne Iastnosti. Taksno izobrazevanje
vse bolj nadomesca nekdaj standardizirano
mnozicno izobrazevanje, kjer osebnostne
lastnosti in njihov razvoj niso bili v ospredju.
Uporabiti znanje vstopajoc v odnose z
drugimi.
"Znanje pride do veljave le v odnosu do
drugih !judi" (Krajnc, 2001). Sodobna sola, ki
naj da podlago izobrazevanju skozi vse
zivlj enj e, naj tako poleg znanj in spretnosti
razvija tudi odnose. Znova se tako, kot ze
velikokrat v preteklosti, odpira dilema, ali naj
bo sola izobrazevalna ustanova ali naj se

posveti tudi odnosom in vzgoji.

v pricujocem clanku nas zanima sola kot
temelj vsezivljenjskega izobrazevanja. Preucevali smo uspeSnost sole in
koliko ta zagotav lja vkljucevanje v informacijsko druzbo.
Ob tem se vsiljuje vprasanje,
ali druzina in sola mladega
cloveka pripravljata tudi za
zivljenje v skupnosti?

Na vse boij
tekmovalnem trgu
dela je pon1e1nhno
biti arugacen.

IZOBRAZEVANJE SKOZI VSE
ZIVLJENJE KOT KONCEPT
TEORETIKOV IN POLITIKOV
Znanstveni , ekonomski in tehnoloski napredekje hiter, zato tudi znanja hitro zastarevaj o.
Strategija vsdivljenjskega ucenj a in izobrazevanja je tako nuja ze zaradi sprememb, ki
semjimmoramo kar se da hitro prilagoditi.
V ddavah clanicah Evropske unije so poleg
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Pornen uoenja skozi vse ~ivljel\ie od
nekdaj poudarjnjo starejsi ljudje, ki
govorJjo o ~ivljenjskih izkusnjah kot o
zalogi izkustveno pridobljenega znanja, tj.
o modrosti. Ljudji? so se zmeraj uoi1i vse
zivljenje in to se ne zdi nic posebnega.
Posebna pa Je hitrost in nacrtnost, s katero
naj hi danes pridobivali ustrezno znanje. V
sedemdesetih leti.h, ko so se ze nakazovale
druzbene spremernbe, je f'rancoski teoretik
Paul Lengrand predstavi1 svoj koncept
permanentnega izobrazevanja. Skupaj z
Edgarjem Faureom s:ta v okviru Unesca
koncept tudi predstavila. Ucenje in
izobrazevanje naj bi po njunem postalo del
naravnega clovekovega razvoja, odziv na
nove
situacije,
nacm
zivljenja.
Izobrazevanje odraslih naj bi se siriilo na
razlicna podrooja in zivljenjska obdobja.

teoretikov podali stevilne opredelitve vsezivljenjskega ucenja in izobrazevanja tudi
strokovnjaki politiki, ti bolj z vidika prenosa
koncepta v prakso. DoloCili so, kaj so kljucne
vrste usposobljenosti, ki naj jih clovek doseze
za zivljenje v inf'ormacijski druzbi. Gre za
-------siroko paleto znanj in spretnosti, tako splosnih, poklic-

lzobrafevanje za
fivlienie zahteva,
']
']
da razumemo tudi
svoje ravnanje.

nih kot tudi osebnih. Taksne
palete ni moo doseCi le s
form alnim izobrazevanj em.
Tedaj je pomembno, da se
formalno, solsko izobrazevanje pove:Ze z neformalnim ,
pa tudi s kulturo, ki cloveka obdaja, da solsko
izobrazevanje da nastavke vse:Zivljenjskemu
ucenju in izobrazevanju. Pomembno je pridobivanje kljucnih vrst usposobljenosti ter
motiviranje za nadaljnje ucenje ze med
obveznim solanjem.
Koncept vse:Zivljenjskega ucenj a in izobrazevanja so torej opredelili tako teoretiki kot tudi
mednarodne politicne ustanove. OECD, deni1110, opredeli koncept vsezivlj enjskosti izo-

brazevanj a takole: " .. . gre za odprt sistem, v
ospredju pa so standardi znanj a in spretn osti,
ki jih potrebujemo vs i, ne glede na starost.
Poudarek je na potrebi po pripravi in 1110tiviranju otrok za nadaljnje ucenje skozi vse
zivljenje. Zagotovolj ene naj bodo 111oznosti za
preusposabljanje ali dopolnjevanj e znanj a za
vse, ki ga potrebujejo, odrasle, zaposlene ali
nezaposlene." (Plevnik, 2002, str. 9) Razu111evanje sebe vodi v razumevanj e druzbe in
kulture. (Dohmen, 1996, po Lesar, 2000)

v sezivljenj sko izobrazevanj e zahteva od

cloveka, daj e avtono111en in kriti cen, i111a 111ocno
notranjo motivacijo, da se opira na svoje
vrednote. To se zrcali tudi v ucenju. Sodobni
clovek tako sam vodi ucni proces, ugotovi
svoje potrebe, zacrta sebi ustrezne ucne
strategije in se odloci, kako bo nj egovo ucenj e
in izobrazevanj e potekalo v casu in prostoru .
PreuCi, kako bo pre111ostil ovire in zadrzke na
tej poti. Clovek naj bi bil sposoben tudi
refl eksij e o svojem ucenju in izobrazevanju.
Zn anja, ki jib potrebuj ejo odrasli (Spreizer,
1998, v Noli111al, 2000), morajo teziti k ciljem, ki jih lahko oznacimo kot funkcionalno
lingvisticne in sociolingvisticne. Gre za
obvladovanje pravopisa, odkrivanje notranj e
strukture in namena besedila, obvladovanje
pragmaticne kode, sposobnost kriticne analize besedil a. Gre tudi za znanja o kulturi,
razlicnih vrednotah in zavedanje o razl icnosti
nase percepcije. Te111elje taksn im znanj em
daj e sola in od sole je odvisno, kaksna bo
pisl11enost odraslega in ce jo bo lahko poglabljal.
Stiriletno splosnoizobrazevalno solanj e je
nujno potrebno, da nekdo postane pismen in
da se nekatere temeljne spretnosti za uspesno
igranje druzbenih vlog v odraslosti utrdijo.
Tako je v zahodnoevropskih drzavah desetdo dvanaj stletno obvezno solanj e predvideno
z zakono111. Mladi ljudje tako ostanejo v soli
do 16. ali 18. leta.
Na razvoj temeljnih spretnosti vplivajo

~tevi l-
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ni dejavniki (Knaflic in drugi, 2001), ki se
med seboj prepletajo: clovekov druzbeni polozaj, delovno mesto, druzina, izobrazenost.
Druzbeni polozaj: Gre za neposredno povezavo med stopnjo izobrazbe in visino osebnega dohodka, ki ju nekdo poseduje. Raven
pismenosti je v korelaciji z visino osebnega
dohodka. Trg delovne sile zahteva nadgradnjo solske izobrazbe in delovnih izkusenj.
Delovno mesto: Tehnoloski napredek zahteva visjo izobrazbo. Clovek mora zadostiti
vecjim zahtevam. Pridobiti mora drugacna
temeljna znanja, da bi bil konkurencen na
trgu deJa in pri delu ucinkovit.
Druzina: Raven temeljnih spretnosti se med
generacijami obnavlja in prenese na naslednje
generacije. Druzina je vplivala na cloveka v
preteklosti, saj ga je vzgajala, vpliva pa nanj
tudi v sedanjosti. Spoznanje, da otrok napreduje v soli v skladu z izobrazbo svojih starsev, prica 0 sibkosti solskega sistema, ki ne
popravi primanjkljajev, izhajajocih iz otrokovega socialnega okolja. Pismenost je odvisna
predvsem od nase izobrazbe, nato od starosti
in nazadnje od izobrazbe nasih starsev.
Napredek otrok, pogojen z izobrazbo starsev,
je ziva prica sibkosti solskega sistema.
Vpliv izobrazenosti starsev na mlade in njihove dosezke pri preizkusu pismenosti je posebno izrazit med 16. in 25. letom .
Izobrazevanje: Visja raven temeljnih spretnosti korelira z visjo stopnjo izobrazbe, s
starostjo pa se pismenost v poprecju zniza.
Delno je sicer potrebno upostevati dejstvo, da
imajo starejsi rodovi v povprecju nizjo
stopnjo izobrazbe kot mlajsi, pa tudi, da se z
upokojitvijo zaradi druzbenega konstrukta
starosti in prenehanja poklicne dejavnosti
zmanjsa potreba po pisanju in resevanju poklicnih problemov s pomocjo pisnih virov.
Dve tretjini odraslih ni pripravljenih nadaljevati z izobrazevanjem za delo ali za svoje
osebne potrebe. Pomanjkanje motivacije za

izobrazevanje po koncanem solanju bi tako
veljalo ublaziti z vecjim prizadevanjem za kakovost solskega izobrazevanja.

VPLIV DRuZINE IN OKOLJA NA
RAZVOJ TEMELJNIH SPRETNOSTI
Najbolj opazen se zdi vpliv starsev na potek
opismenjevanja in razvoja bralnih navad
(Knaflic, 2001). Kaze se v casu, ki ga z otroki
prezivijo ob branju in drugih dejavnostih, s
katerimi se pri otroku razvijajo bralne navade. Otrok posnema in prevzema (ne)dejaven
odnos do pisanja, branja in
racunanja ze pred vstopom v
solo. Takrat, pravimo, se privadi stilu pismenosti, ki vlada
v njegovi druzini. se vee,
dejavnosti v druzinskem krogu otroku oblikujejo referencni okvir. Pomembno je, kako otrok dozivlja in custvuje
ob dejavnostih, ki se zacnejo v dobi otrostva
in z leti preidejo v navada.

Te levizija ne nwre
nadomestiti
pisnih virov.

Navodilo, naj prosti cas starsi koristno porabijo za branje skupaj z otroki, nasi starsi
sprejmejo sele, ko se otrok vpise v solo.
Televizija vse bolj izpodriva rabo pisnih vi-
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Znana Je zelj;a rnnogih starsev, da bi njihovi otroci dosegli vsaj eno stopnjo visjo izobrazbo,
kotjo irnajo sami. Koliko in kako bodo starsi vplivali na razvoj temeljnih spretnosti in znanja,
je odvisno predvsem od tega, koliko so izobrazeni. Z bolje razvitimi temelJnimi spretnostmi
clovek uspesneje pridobi in izrabi vire obvescanja. Razsitjena obcila na eni strani in razvoj
informacijsko-komunikadjske tehnologije na drugi sti·ani zahtevata viSjo raven temeljnih
spretnosti odraslih.
rov, dostop do informacij je mocno olajsan.
Ne glede na prednosti pa televizija ne more
nadomestiti pisnih virov, ceprav lahko mocno
vpliva na razvoj zivljenjskih navad.
Slovenske raziskave so pokazale, da del starsev ne dosde pricakovane ravni temeljnih spretnosti. Starsi tako
potrebujejo pomoc na razlicnih ravneh kot tudi v razlicnih
obdobjih otrokovega razvoja.
Osvdcati jih je potrebno o
pomenu temeljnega znanja in
spretnosti za prezivetje v druzbi, jih obvescati
o svetovanju za razvijanje spretnosti v
druzinskem krogu in izven njega. Usposabljati jih za pomoc otrokom, jim svetovati.
Pa vendar na uspdnost teh prizadevanj
vplivajo tudi gmotni polozaj druzine, vrsta
deJa, ki ga starsi opravljajo, njihova izobrazba
in druzinske stanovanjske razmere.

Cilf osnovnosolskega izobraievanja naj bo
spoabuditi ielfo
po ucenyu.
v

~

Nekateri starsi se iz razlicnih razlogov
vendarle ne morejo ukvatjati z otroki in jim
ne pomagajo pri solskem delu. Tako se
postavlja vprasanje, kako lahko tak otrok
zapolni vrzel? In kako ga sola pripravlja za
vsezivljenjsko izobrazevanje?

robu zanimanja. Osnovnosolsko izobrazevanje pripomore k doseganju ciljev vsezivljenjskega izobrazevanja. Koncept vsezivljenjskega izobrazevanja v praksi laj sa posledice
solske neupesnosti in osipa, laj sa dostop do
izobrazevanja skozi vse zivljenje. Spodbuja
zeljo po ucenju. v konceptu vsdivljenjskega
ucenja in izobrazevanja ima pomembno
vlogo tudi izobrazevanje starsev. Solsko
izobrazevanje je temeU za razvoj sposobnosti
in spretnosti. Spodbudi naj zeljo po ucenju.
Na splosno pri obveznem solskem izobrazevanju v vseh drzavah Evropske unije zasledimo naslednje ukrepe, ki naj bi postali
tudi temelj izobrazevanja skozi vse zivljenje:
vpeljava nove informacijsko-komunikacijske
tehnologije, zmanjsanje solskega neuspeha in
osipa, spodbujanje motiviranosti za ucenje,
vpeljevanje novih oblik in metod poucevanja,
izbiranje didakticnega gradiva, s katerim je
moe spodbuditi sodelovanje ucencev, povecevanje stevila izbirnih predmetov, krepitev
sodelovanja z druzino in skupnostjo ...
Otroci naj bi v soli ostali dalj casa, obvezne
izobrazevalne dejavnosti za mladino do 18.
leta naj bi se pomnozile. (Pievnik, 2002)

OSNOVNA SOLA JE PRVI KORAK
NA POTI VSEZNLJENJSKEGA
IZOBRAZEVANJA

Sola naj razvija tako temeljna znanja in
spretnosti kot tudi spretnosti socialne komunikacije, uposteva zivljenjske izkusnje in
pripravljenost za ucenje svojih ucencev. Skrbi
naj za razvoj osebnih znacilnosti ucencev, ki
jih bodo ponesli v zivljenje: kriticnost,
samostojnost, podjetnost in odgovornost.

Evropska politicna strategija vsezivljenjskega
ucenja je do nedavnega dajala prednost stareJSlm od 16 let, medtem ko je bilo predsolsko in obvezno solsko izobrazevanje na

Namen sole je, da pomaga razvijati prozno
osebnost, sposobno preoblikovati svojo samopodobo, vanjo vgraditi zmeraj nova spoznanja.
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PRILAGOJENOST UCNEGA
NACRTA IN METOD Z VIDIKA
VSEZIVLJENJSKEGA
IZOBRAZEVANJA
Ucni nacrti v slovenski soli so - kot opozaijajo ucitelji- prenatrpani, pouk je misljen
predvsem kot prenasanje znanja. Vzgojnoizobrazevalna dejavnost je se vedno behaviori sticno naravnana, vstevsi sistem pozitivnih in negativnih podkrepitev. Pouk pa je se
mocno podrejen vsebinskim ciljem, razvijanje prenosljivih spretnosti pa je dokaj zanemmjeno - spretnosti, ki bi nam bile v
pomoc tudi v odraslosti (Marentic-Pozarnik,
2000).
Sola bi morala predvsem uciti, kako se uCiti,
toda 0 tem se zacnejo sola in posameznik
sprasevati sele kasneje, ko morda nastopijo
ucne tdave. V soli, ki je se zmeraj osredotocena na nadzor in selektivno preverjanje
znanja, ucenec ne spozna, da ima njegova
beseda moe, da lahko tudi sam nadzoruje
svoje ucenje. Ucenci se naucijo predvsem,
kako prd iveti v solskem sistemu, ceprav
njihovo kognitivno misljenje isce svoje poti.
V soli, ki zeli razvijati splosno razgledanost,
samozavest, vzorce delovanja in vedenja za
prihodnost, ni dovolj le nacrtovanje ucnih

· se ne "d. ogaJa
· " v g·1av1,
.. am p·ak
ZnanJe
· J··.·e··
povezano z resnicnimi zivljenjskimi situa,cijami, v katerih se povezeta solsko in izkustveno pridobljeno znanje. Se vee, vsezivljenjsko izobrazevanje, ki se pricenja v
casu zacetnega solanja, je vsezivlj•enj·Sko
prav zato, ker je povezano z zivljenjeln in
zivljenjskimi situacijami. Medsebojni
odnosi, interakcija z ljudmi in okolj:em,
dolocajo tisto bistveno, cesar naj bi se
ucili. Sprasujemo se tedaj, koliko slovenska sola poleg vsebin uCi tudi prenos,lji ve
spretnosti za zivljenje in vsezivljenjsko
izobrazevanje.

nacrtov. Po zakljucenem solanju, ki je povsem vodeno
"od zunaj", se znajdemo v
situacijah, ko moramo nenadoma povsem sami in z vso
odgovornostjo obvladovati situacije in tezave: iskanje inform acij, odlocanje, analiziranje situacij,
locevanje bistvenega in nebistvenega - kako
uspesno bo vse to, je odvisno od popotnice,
ki nam jo da sola na pot vsezivljenjskega
ucenja in izobrazevanja.

v zacetne7n

izobrafevanju je
prenralo prostora
za ucenje ucenja.

ALTERNATIVNI PruSTOPIV
OSNOVNI SOLI RAZVIJAJO
OSEBNOSTNE LASTNOSTI
V solski prostor vdirajo razlicne teorije in
vzgojni koncepti, ki skusajo zapolniti vrzeli
obstojece vzgoje in izobrazevanja. V slovenskem prostoru tako zasledimo kar nekaj
alternativnih vzgojno-izobrazevalnih konceptov. Gre za Waldorfsko solo, uvajanje elementov pedagogike Marie Montessori,
program Soros in druge.
Vsi ti koncepti imajo poudarek na pripravi na
zivljenje. Waldorfska sola pouda1ja intuitivno vzgojo, za razliko od tradicionalnega solskega koncepta, kjer gre predvsem za kognitivni razvoj in storilnost. Waldorfska sola ne
prizna tekmovalnosti , otrok je lahko to, kar
je, saj je to zanj najbolj se. Zaupanje, da bo
otrok naredil najbolje, kar zmore, vzgaja in
omogoca razvijanje sposobnosti v soodvisnosti z razpolozenjem in razvojem otroka.
Bistvenega pomena je, da se vse zgodi ob
svojem casu. Otrok namrec ni pomanjsan
odrasli, nikakor ni majhna posoda, v katero bi
morali stlaciti vse tisto, kar bo potreboval, ko
bo odrasel (Carlgren, 1993).
Pedagogika Marie Montessori izhaja iz
osnovne opredelitve pomoCi otroku, da bo
mogel delati sam; je nacin spodbujanja neodvisnosti, ki omogoca razvoj notranjih po-
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tencialov. Ucitelj, ki ucenca pozna, je postavlj en v vlogo koordinatorja in s tem
vedenjem izbira zanj ustrezne dejavnosti.
Tako kot pri Waldorfski soli tudi tu prevladuje zaupanje v otrokove sposobnosti . Za
razvoj so namrec bistvene izkusnj e v odnosu
z ljudmi. Ucenec deluje sam in neodvisno ter
si tako pridobi samozavest. (Montessori,
1996)

Sorosov program izhaja iz modernejsih
spoznanj o otroku, saj zahteva, da je ucenec
notranje vpleten v svoje ucenj e. Gre za
pripravo na zivljenj e, kjer se bo sreceval s
stevilnimi spremembami, zato je najpomembneje v ucencu vzgojiti zelj o po ucenju
skozi zivlj enj e. Vonta (1998) pojasnjuje, daze
maj hni otroci zmorejo izbirati in postopno
razumeti posledice svojih dejanj , saj kasneje
tudi sprejmejo odgovornost za svoje ravnanj e.
Program pripravlja na izzive druzbe in nj ene
spremembe. Pomembno je le, da otroku
dovolj zgodaj vzbudimo zelj o po ucenju in
raziskovanju.

SKLEPNA BESEDA
Ekonomske, druzbene in politicne spremembe danasnjega casa so hitre, zato je treba tudi
hitro, nacrtno in vse zivljenj e pridobivati
znanje. Kultura, dru zina, zacetno izobrazevanje- torej formalno izobrazevanje- skupaj
z neformalnim skozi vse zivljenje razvijata
kljucne vrste usposobljenosti, kljucno znanje
in spretnosti pa tudi odnose, za kar so
potrebne ustrezne osebnostne lastnosti. Sola,
lei naj nas pripravlja na vse:Zivljenjsko ucenje
in izobrazevanj e, naj bo torej naravnana tako,
da bo poleg znanj in spretnosti v ucencu
razvila tudi motiviranost za ucenje, primerne
osebnostne lastnosti in ga bo ucila odnosov.
Manj naj bo usmetj ena v transmi sijo znanja
in v vsebine; bolj naj dopusca ucencu , da sam
isce svoje kognitivne poti. To so doslej
naredili "alternativni koncepti" osnovnosolskega izobrazevanja.
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