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Oddaja Prebiranja Murski val  

60 let Ljudske univerza Murska Sobota, 25 let TVU in  

20 let svetovanja po modelu ISIO. 

 

Učili so nas, da se vse v življenju spreminja,  

da življenje teče od leve proti desni, od desne proti levi  

iz zdravja v bolezen, iz bolezni v zdravje,  

iz sreče v nesrečo, iz nesreče v srečo, 

iz veselja v žalost, iz žalosti v veselja 

iz življenja v smrt, iz smrti v življenje. 

 

Tako kot Foucaultovo nihalo, zdaj v času korone spet pogosto slišimo, da so edina stalnica v 

življenju spremembe. Včasih nam to zveni kot floskula, saj nekje v sebi vedno znova 

pričakujemo, da bomo na pravi strani življenja, veselja, sreče, zdravja in ljubezni. Celo pri 

vremenu si želimo današnjih idealnih, sončnih, brezvetrnih 25 stopinj celzija. 

 

Ja vse se spreminja, tako se je tudi 25. Teden vseživljenjskega učenja spremenil v Tedne 

vseživljenjskega učenja 2020, predvsem z namenom, da se poudari pomen, možnosti in 

priložnosti za učenje in prenos znanj skozi vse življenje in med vsemi generacijami. 

Spremembe se tako dogajajo tako na področju šolskega, formalnega učenja, kot na področju 

tečajev usposabljanj, svetovanj, vrednotenj znanj, mentoriranju, usposabljanju v podjetjih - 

torej na organiziranem področju neformalnega učenja. Želim pa, da zaradi korone ne prihaja 

do sprememb pri tretjem zelo pomembnem učenju v življenju: med generacijami, prijatelji, 

znanci, partnerji. 

Al kot pravimo po domače: »Fčenje nema nej začetka, nej končatka, tak kak Mujra vedno 

teče«. 

 

Da pa ne bo prebiranje izgledalo preveč koronsko, tako, ki ne upošteva sprememb, po spominu 

navajam osnovno definicijo inteligence, ki pravi, da je INTELIGENTNOST SPOSOBNOST 

ZNAJDENJA V NOVI SITUACIJI. In ljudje smo inteligentna bitja, pravzaprav so vsa živa bitja 

inteligentna, saj se znajdejo v novi situaciji, takrat ko pridejo spremembe. 

Ne moreš se ne učiti novega, celo življenje, pravijo proučevalci človeka. Skozi vso 

zgodovino je človek uporabljal različne načine komunikacije za medčloveški stik, izmenjavo 

informacij in učenje. Od krikov, dimnih signalov, simbolnih sporočil, takšne ali drugačne pošte 

in pisave. Skozi vso zgodovino je človeški rod prenašal informacije in vrednote iz roda v rod, 

se učil za življenje, tudi z glasbo, pisano, govorjeno besedo in s slikami. 

Pravijo tudi: »Ne moreš ne komunicirati z drugimi«, saj je tudi molk odgovor, ki pove več kot 

tisoč besed. Najrajši seveda komuniciramo osebno in se učimo v živo, brez mask, ampak 

prilagoditi se moramo in po potrebi komuniciramo, se učimo tudi na daljavo, saj moramo živeti 

tukaj in zdaj. 

 

In mogoče je prav, da v prebiranje vključim primere učenja na daljavo, domače in tuje. Po drugi 

vojni je bil ustanovljen zavod za izobraževanje odraslih, ki še danes deluje in se imenuje CDI 

– Center za Dopisno Izobraževanje Ljubljana. Z njim je takratno Ministrstvo za izobraževanje 

želelo zadostiti velikim potrebam po novih znanjih. Pozneje se je vključil radio in seveda TV, 
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ter druga e orodja. Vlogo radia lahko najbolje ponazorim na primeru Avstralije. Tam so, na več 

ur vožnje oddaljenih posestvih, živeli šolajoči se otroci in novega znanja potrebni odrasli. Pouk 

in učenje sta potekala s pomočjo tega medija, z občasnim obiski in preverjanjem znanja 

potujočih učiteljev, tudi izobraževalcev odraslih. Glede na razvitost Avstralije lahko trdim, da 

so se takrat dobro naučili, kar je bil pač potrebno. Pred šestdesetimi leti so bile v Sloveniji, kot 

po tekočem traku ustanavljane ljudske univerze, tudi naša, murskosoboška, ki v tej sezoni 

praznuje 60 let od ustanovitve. Tudi v Sloveniji so za učenje in izobraževanje začeli uporabljati 

govorico v besedi in sliki, filme torej. Ne sicer na daljavo, ampak tako, da so se daljave, 

premagale tako, da je film, umetniški, izobraževalni in tudi tisti, ideološko obarvani, prišel v 

vsako večjo vas. Nekateri se tega še spomnite. Vmes se je pojavila televizija in video, ki je 

prinesla učenje še bliže, kar na domači kavč. Nekateri so ob teh medijih še telovadili , tako in 

drugače. Za učenje pa se je še naprej uporabljala pisana beseda, radio, pa plošče, kasneje 

kasete za učenje jezikov. Internet je vse to združil in omogočil dvostransko komunikacijo, pa 

tudi šole in študij na daljavo. V naših koncih je tu orala ledino današnja fakulteta Doba, pozneje 

tudi drugi, ki se danes oglašujejo po vseh medijih. Seveda tudi pri izobraževanju in učenju ne 

gre brez učitelja in komunikacije učečih se in tistih, ki poučuje, informirajo ali svetujejo se 

moramo tudi mi prilagoditi spremembam in ohraniti možnosti osebnega stika, razgovora, 

čeprav z masko na obrazu.  

 

Torej projekt Svetovanja, informiranja, ugotavljanja znanj in priprave dokazil Svetovanje 2016 

– 22 poteka naprej in v okviru tega projekta predstavljamo, napotujemo in usmerjamo tudi v 

usposabljanja in tečaje za pridobivanje računalniških, jezikovnih in drugih znanj/ kompetenc, 

ki bodo v prihodnosti vse pomembnejše. Vabimo vas, Svetovalno središče Murska Sobota, ki 

letos beleži 20 let delovanja, ali k našim partnerjem na LU Lendava in v Javni zavod G. 

Radgona, ki so se pridružili kasneje.  

 

Pa lepe jesenske dneve in veliko radovednosti v TVU in življenju.  

 

Drugačen pogled Alojz Sraka, 23.9.2020 

 


