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\,'SEZIVLJEI{JSKO UEENJE V OKVIRU PROJEKTNEGA
DELA meNet

Izvleiek
V prispevku je predstar,l.jena ternatika vseZivljenjskega uienja na priment

delovanja Studijske skupine glasbenih uditeljev v slovenskih srednjih Solah, ki
smo jo proudevali v okviru mednarodnega projekta SOCRATES/COMENIUS 3:
COMENIUS NETWORKS >>Music Education Network (meNet) A European
Networkfor Communication and Knowledge Management in thefield of Music
Educatio,ru. Projekt vkljuduje razbdna tematska podrodja in med njimi podrodje
vseZiv l jen jskega udenja,  k i  je  usrner jeno v zb i ranje k l judnih mnenj  o
vseZivljenjskern ucenju uditeljev glasbe in v izpeljavo kriterijev. ki naj bi
ustrezali udnemu predmetu glasbe v razlidnih Solskih in izobraZevalnih sistemih
po Evropi z namenorn iskanja odgovorov na izzive dana5njega dasa in druZbe.
Rezultati raziskave so pokazali, da delovanje v Studijski skupini omogoda
informalno udenje v neformalnih okvirih skozi aspekte vzajemnega odnosa med
osebnim in profesionalnim razvojem, kritidne refleksije lastnega dela in
simetridne interakcije med udeleZenci in vodji skupin.

Kljuine besede: r,seZivljerysko udenje, projekt nreNet. uditelji glasbe,
Studijske skupine

Abstract
Lifelong Learning in the Framework of Project meNet

The study presents the issue of lifelong learning through the case of study
groups for music teachers in Slovenian secondary schools which was researched
in the framework of international project SOCRATES/COMENIUS 3:
COMENIUS NETWORKS >Music Education Network (meNet) A European
Network for Communication and Knowledge Management in the field of Music
Education. Project work include different topics and among them area of lifelong
learning which brings together central ideas of lifelong learning for music teacher
training and derive criteria from them that will be relevant also for music as a
subject in both schools and training systems all over Europe in order to meet the
challenges of our times and society. The findings of the research had confirmed
that study group provides opportunities for informal learning in non-formal
position through aspects of mutual relation of professional and personal
development, critical reflection of one's own development and symrnetrical
relationship between participants and leaders of the group.

Key words: lifelong learning, project meNet, music teachers, study groups
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Uvod

VseZiv l jen jsko udenje je  imperat iv  sodobnega Ziv l jeda saj  nenehue
sprernelrrbe v druZbi od posarneznika zalrtevajo iskanje vedno novih re5itev.
DnrZba znanja predpostavlja premik v smislu razumevanja pojmovanja znanja in
zvi5evanja njegove ravni. >Temeljna filozofrja in strategija vseZivljenjskosti
udenja ni le slediti razvoju >druZbe rnisledih<<, temvei nenehno narekovati tak
razvoj in razvoj >>udede se druZbe< (Strategija vseiivljenjskosti udenja v Sloveniji
200J. str.7). Procesu sprememb lahko sledimo ie od sedemdesetih let, spn'a z
delovanjem Unesca in kasneje OECD' in Evropske unije. Slednja je ,o vrsti
dokumentov2 gradila novo filozofijo vseZivljenjskosti udenja, ki jo danes
razunremo v njeni kornpleksnosti trajanja (udenje skozi celotno Zivljenje -

lifelong learning) in Sirine (razlidne oblike udenja - life-wide learning). Dana5nje
razumevanje izpostavlja: >rVseZivljenjsko udenje je eden od celostnih pogledov
na izobraZevanje in priznava udenje v Stevilnih razlidnih okoljih 1...1 ki se ne
odvija le v okvirih tbrmalnega izabralevanja, temved pri vsakrSni dlove5ki
dejavnosti.< (Persson 2005, str. 13,l4).

Opredelitev pojmov vseZivljenjskega uienja

VseZivljenjsko udenje je kompleksen pojem, ki ima mnogo opredelitev, v
Sir5em pomenu pa je >>generidni pojem, ki oznaduje celoten proces kultivacije
dlovekovega udenja, obsega vse oblikerazvljanja dlovekovih spretnosti in staliSd
na vseZivljenjski podlagi, pojavlja se lahko v instirucionaliziranih moZnostih ali
kot naravna sestavina Zivljenja<< (Dohmen 1996, str. 20). Pojmujemo ga kot
proces osebnostne in profesionalne rasti  skozi samostojno in akt ivno

1re)konstrukcijo idej. znanj, spretnosti in zmoZnosti, ki vkljuduje razviianje in
preverjanje strategij udenja (metaudenje) ter vzdrilevanje rnotivacije, interesa in
pozitivne dustvene naravnanosti za udenje (osebnostna rast) skozi celotno
Zivljenjsko obdobje. Razlirjeni kontekst vseZivljenjskega udenja poteka v
razlidnih okoli5dinah in okoljih kot nadrtni udni proces (formalno udenje) in/ali
nenadrtni udni proces (infonnalno oz. priloZnostno udenje). V nadaljevanju
navajamo opredeli tve obl ik vseZivl jenjskega udenja po Menrorandumu o
vseZivlj enj skem ucenj u (2000):

. Formalno uienje poteka v institucijah za izohralevanje in usposabljanje in
vodi do priznanih diplom in kvalifikacij.

OECD (1996): Lifelong Learning for Al1. Meeting of the Education Committe at Ministerial Level,
l6-17 Januar 1996, Paris: OECD.
Bela knjiga Evropske komisije 'Poudevanje in udenie : na pr:ti k uOeii se dmZbi' 1995: SEC (2000)
lvfemorirndum o vseZivljenjskem uienju. Bruselj: Komisija Evropske skupnosti: '30.10.2000
(delovno gradivo); Resoluci-ja ES o vseiivlienjskenru uden-iu tjunij 2000); itesolucija Evropskeua
sveta o vseZivljenjskenr uienju (2002); Izobra2evanje in usposabl,lanja 2010 (EtJ); Key competences
for Lifelong Learning-Commission Proposal for a Recommendation of the European Parlament and
the Council (2005); Bolonjska deklaracija za vzpostzvitev Evropskega sodelovanja na podrodju
visoko3olskega izobra2evirnja do leta 2010 itd.
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. Neformalno uienje poteka zunaj glavnih sistemov izobral.evanja irr
usposabljanja in ni nujno, da vodi do formaliziranih cert i f ikatov.
Neformalno udenje je lahko zagotovljeno na delovnem mestu, z aktivnostmi
organizacij in skupin civilne druZbe (kot so rnladinske organizacije' sindikati
in politidnc strankc). Lahko se zagotavlja tudi z organizacijarni in sluZbarni.
ki  so bi le ustanovl j  ene kot komplementarne formalnemu sistemu
izobraZevanja (kot npr. ure nntetnosti, glasbe, Sporta, privatne instrukcije kot
priprava zaizpite).

. Infortnalno (priloZnostno) udenje je naravni spremljevalec vsakdanjega
2ivl_ienia. Za razliko od formalnega in neformalnega udenja za to udenje ni
nujno, daje namerno.Zato ni nujno, dagaprepoznajo celo posamezniki sami
kot tisto vrsto udenja, ki prispeva k njihovemu znanju in spretnostim.

Navedene obl ike vseZiv l jen jskega ucenja se prepleta jo in  n j ihova
ttratinoteZenost pomembno doloda kakovost osebnega in profesionalnegarazvoja
posameznika. Med njirni je teZko dolociti mejo, zato Rogers (2004) poudarja. da
ne moremo z gotovostjo doloditi kdaj in kje se formalno udenje konda in
priloZnostno udenje zadne. V skoraj vseh udnih situacijah so hkrati prisotni vidiki
namenskega (formalnega in neformalnega) in nenamenskega (informalnega)
udenja, zato je pomembno, da jih okolj e priznava kot enako pomembne za
posameznikov razvoj.

Slika l: Soodvisnost razliinih tipov uienja

i''/eformalno
u{enje

Forrnalno
tuienj e

Informalno
uienje

42



GLASBENO-PEDAGOSKI ZBORNIK. 10.  zvezek

Vseiivljenj sko uienje uiiteljev glasbe

ee Zelimo. da bo Sola uglaiena z novo kulturo udenja. potem mora s svojimi
izobr a2evalrr irn i pro gram i ornogoiati razvoi kompetetlc za vseZi vlj enj s ko uc enj e.
V tem kontekstu dajejo srnernice zanadaljnji razvoj glasbenega izobraZevanja, ki
jih je, na povabilo Evropske komisije, leta 2007 oblikovala Evropska zveza za
glasbo v Soli (European Association for Music in Schools, EAS, spletni vir -

http:llec.europa.eu/education/school2l/results_en.html, http:llec.europa.eu/
education/school2l/results/report_en.pdf ) pomembna izhodi5da. V smernicah so
izpostavljeni predlogi za razvoj kljudnih kompetenc vseZivljenjskega udenja,
odzive na spremembe in izzive sodobnega dasa, v udenca usmerjen pouk in
upo5tevanje njegovih individualnih udnih potreb, izobraZ.evanje uciteljev kot
kljudnih nosilcev sprememb v Soli. Glasbena vzgoja naj vkljuduje samostojne,
avtonomne in kreativne oblike udenja in poudevanja, ki spodbujajo osebnirazvoj,
kreativnost, inovativno mi5ljenje kakor tudi socialno integracijo. Se posebej je
poudarjen razvoj k[udne kompetence kulturne zavesti in izraLanja.

Glasbeni uditelji morajo biti dobri glasbeni strokovnjaki, radovedni in odprti
za nove ideje, kritidno naravnani in reflektivni do lastnega razvoja in razvoja
svojih udencev. Le osebnostno in profesionalno kompetenten uditelj lahko
udejanja zalrtane strategije razvoja in jih prevaja v prakso. Poudevanje in udenje
za druibo znanja prinaia izzive kot so >>raziskovanje, povezovanje in sintezo
informacij; ustvarjanje novih re5itev; samostojno udenje; sodelovanje /...1 V
praksi to pomeni tudi, da se je pogled na to, kak5no znanje naj bi dala Sola,
preusmeril s posameznih predmetov na posameznikov udni potencial< (Persson
2005, str.  14,15).

V nadaljevanju bomo osvetlil i informalne vidike udenja v kontekstu
neformalnega delovanja uditeljev glasbe, ki smo ga spremljali v okviru projekta
>>Music Education Network< (meNet).

VseZivljenjsko uienje v okviru projektnega dela meNet

Na podrodju glasbenega izobraLevanja trenutno poteka triletni projekt
(2006-2009) SOCRATES/COMENIUS 3: COMENIUS NETWORKS >Music
Education Network (meNet) A European Network for Communication and
Knowledge Management in the field of Music Education." (www.menet.info)
katerega koordinator je Universitiit fiir Musik und darstellende Kunst Wien.
Projekt je usmerl'en v obravnavo glasbene vzgoje irr izobralevanja uditeljev
glasbe v povezavi z vseZivljenjskim udenjem. V njem aktivno sodeluje 26
institucij iz enajstih evropskih drZav (Avstrija, Belgija, Nemdija, Grdija, Spanija,
Nizozemska, Svedska, Anglija, Slovenija, Slova5ka, Estonija). Med slovenskimi
partnerji sodelujemo: Akademrja za glasbo UL (Branka Rotar Pance), Pedago5ka
fakulteta UL (Barbara Sicherl-Kafol) in Srednjavzgojiteljska Sola in gimnazija v
Ljubljani (Lidija C-aemuta-Nowak). Prcrjckt v pridruZenem partnerstvu spremlja Sc
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80 institucil iz seclemnajstih evropskih drzav. Delo poteka v razli0nih skupinah,
nred katerimi so, poleg 2e omenjenc: skup tne z,& r'seZivl,ienjsko ucenje, Se skupine
za podrodja glasbene vzgoje in izobralevanja uditeljev glasbe, udnih izidov pri
izobraZevalnih programih uditeljel, glasbe, modelov dobre prakse ter podatkovne
baze za Comenius projekte.

Skupina za vseZivl ienjsko ucenje, r,  kateri .  poleg avtorice prispevka,
sodelujejo Brigitte Lion (Avstrija), Christine Striger (Nemdija) in Lidija
eernuta-Nowak (Slovenija), se ukvarja z zbiranjem, reflektiranjem in Siritvijo
z.nanJa o vseZivljenjskerrr ucenju v partnerskih drZavah projekta, z namenom
osvetlitve lilozofije vseZivljenjskega udenja v obstojedi teoriji in praksi
glasbenega rzobraZevanja. V ta narncn skupina tudi zbira in Siri modele dobre
prakse vse2ivl jenjskega udenja.

Pri preudevanju konrpetenc zavseLivljenjsko udenje srno izhaj ali iz temeljnih
pogojev za njihovo uresnidevanje, kot so:

.prevzemanje osebne odgovornosti in samoopazovanje: navajanje na
samostojno udenje ter osebno odgovornost za lastni razvoj;

. osredotoienost na uienca.' prenos teiiSia iz uditelja na udenca oziroma od
>>tistega, ki zna< k >tistemu, ki se udi<;

.mentorstvo: omogodanje svetovalnih storitev skozi celotno obdobje
poklicnega delovanja 5e posebej pa v za(etni in prehodni fazi, kot podporo
posameznikovemu razvoju;

. raziiritev tradicionalnih oblik sodelovanja: vzpostaviti nove oblike
sodelovanja med Solami in univerzami ter drugimi izven5olskimi
institucijami doma in v tujini;

. iiritev iz nacionalnega v mednarodni okvir: ustvarjanje struktur, potrebnih
za sodelovanje med izobraZevalnimi in drugimi ustanovami. ki presegajo
nacionalne meje;

.prenos med teori jo in prakso: zagotovit i  bol jSo povezanost med
univerzitetnim delom in poudevanjem v Solah.

Skozi projektno delo smo postopoma izoblikovali temeljne kriterije zarazvoj
kompetenc vseZivljenjskega udenja, ki so bili hkrati tudi podlaga za izbor
primerov dobre prakse.

. Kriterij - vzajemni odnos med osebnim in profesionalnim razvojem:
Osebni in profesionalni razvoj temeljita nazavedanju lastne identitete, ki jo
posameznik oblikuje v povezaviz izku5njami v teoriji in praksi pedagp5kega
delovanja. V tem procesu je pomembna zastopanost kritidne refleksije in
konstruktivnega dialoga, ki omogodata sprejemanje in spo5tovanje
raznolikosti in hkrati navajata na samostojno delo.
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. Kriterij - kritiina refleksija lastnega dela;
Kritidna refleksija o pomembnosti naudenega udeleZence spodbuja. cla
proudijo in dodatno razvijejo vrednost svojih dejavnosti. Osmi5ljanje
pomena udne izku5nje je sestavni del udnega procesa. Skrbna izbira in
uporaba ustreznih oblik povratnih informacij in izmenjave sta pomembna
dejavnikav razvoju samozavesti in zaupanja v lastno udenje.

.Kriterij - simetriinr interakci.ja med udele:enci in ,"oditelji:
UdeleZenci pridobijo globlje razumevanje konteksta, v katerem se odvija
udenje. Voditelji lahko ustvarijo kulturo udnega okolja, v kateri imajo
povratne informacije in vrednotenje osrednje mesto in tako podpirajo
simetriden odnos med voditelji in udelcZcnci. UdeleZenci dojemajo. da jih
imajo voditelji za sebi enakovredne in da je vsakdo odgovoren za lasten udni
razvoj.

Na podlagi omenjenih kriterijev smo za primer dobre prakse v Sloveniji
izbrali delovanje Studijskih skupin in med njimi spremljali skupino glasbenih
uditeljev v srednjih Solah.

Poroiilo o raziskavi

Problem raziskave

Razvoj  kompetenc za vseZiv l jen jsko udenje poteka v soodvisnost i
formalnega, neformalnega in informalnega udenja. Uditi se >)vse Zivljenje za vse
Zivl_ienje<< pomeni imeti predvsem vol jo in pozitiven odnos do udenja ter razvijari
sposobnosti za stalno udenje. Gre za razvoj kompeten c zavselivljenjsko udenje',
ki so po Priporodilih Evropskega Parlamenta in Sveta Evropske unije (2006)
opredeljene kot kombinacrja znanja, spretnosti in sposobnosti, ki posamezniku
omogodajo osebno izpolnitev in delovanje na sluZbenem mesfu in v Sir5em
socialnem okolju. V omenjenem dokumentu so med osmimi kljudnimi
kompetencami navedene : sporazumevanj e v maternem j eziku, sporazumevanj e v
tujih jezikih, matematidna kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in
tehnologiji, digitalna pismenost, udenje udenja, socialne tn drLavljanske
kompetence, samoinciativnost in podjetnost, kulturna zavest in tzralanje.
Pomembni dejavniki pri vseh kljudnih kompetencah so: kritidno mi5ljenje,
ustvarjalnost, dajanje pobud, re5evanje problemov, ocena tveganj, sprejemanje
odloditev, konstruktivno obvladovanje dustev.

Navedene kompetence presegajo okvire formalnega izobraZevanja saj znanje,
stali5da, vrednote, motivacija itd., ki jih posameznik pridobiva skozi nenamerne
procese informalnega udenja vplivajo na razvoj kompetenc, ki se razvijajo v
namernih oblikah udenja in obratno. Informalno udenje je po svojih znadilnostih
nenadrtovano in brez vnaprej dolodenih rezultatov. Poteka ob odsotnosti uditelja
ali mentorja in je pogosto skupinsko. Poraja se v situacijah, ki niso namenjene
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udenju in rezultatov niti ne moremo predvideti in tudi ne meriti. >Rezultati
informalnega udenja so implicitni, kompetence, ki se razvijejo, ostajajo na nivoju
>tacitnih kompetenc< (skritih kompetenc - op. avtorice) in v veliki meri ostajajo
na trgu dela nevalorizirane. eeprav posameznik, ki je dolodene kompetence
razvrl,bolje opravlja svoje delo in se tega tudi zaveda, ostajajo njegovo znanje ali
kompetence v obliki, ki je ni mogode izraziti, Se manj pa tudi sistematidno, v
organizirani obliki prena5ati.< (Mur5ak 2006, str. l5).

Ob upo5tevanju navedenega naletimo na problematiko priznavanja
nenamerno (informalno) pridobljenih kompetenc in potrebo >>da bomo razvijali
in krepili ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje neformalno pridobljenega
znanja, spretnosti in kompetenc v okviru certifikatnega sistema.<< (Porodilo2004,
str. 34). eeprav imamo v Sloveniji zakonske podla ge zapriznavanje neformalno
pridobljenih kompetenc v okviru poklicnih kvalifikacrj (Zakon o nacionalnih
poklicnih kvalifikacijah 2003) in sistemu napredovanja v nazive za strokovne
delavce v izobralevanju. pa je potrebno dodati omejitev >da je namred mogode
verificirati le tisto neformalno pridobljeno kvalifikacrjo, za katero je pripravljen
nacionalni standard.< (Mur3ak 2006, str. 20). Standardizaclja neformalno
pridobljenih kompetenc je 5e posebej problematidna de upo5tevamo dejstvo, da
kompetence ))sestavljajo posamezni elementi, ki jih je tako rekod nemogode
formalizirati ali meriti, po drugi strani paje jasno, rla so kompetence tisti preseZek
formalnega izobra2evanja, ki je povezan z dejansko dejavrrosdo v naravnem irr
spontanem Zivljenjskem okolju, To pomeni, da se korrrpetenca lahko razvije Sele.
ko se znanje pojavi v svoji dejavni obliki inje povezano in kombinirano z drugimi
sestavinami, ki kot celota sestavljajo kompetenco: motivacijo, stali5di,
vrednotami, kognitivnimi spretnostmi in podobno.< (Prav tam, l3). Zato bo
potrebno razviti ustrezno metodolo gijo za njihovo merjenje in ovrednotenje
kakor tudi >zagotoviti, da bodo certifikati, ki dokazujejo znanje pridobljeno po
neformalni poti, pri delodajalcih upo5tevali na ravni, ki jo predstavljajo, in ne v
senci ceftifikatov (sprideval) formalnega izobraZevanja /.../ dosedi, da bodo
postali certifikati, ki dokazujejo znanje, pridobljeno po neformalni poti, del
vsakodnevne rabe pri odpiranju vrat v izobralevali sistem.< (Kelava 2005, str.
ll4). Kljudno vpra5anje se tako nahaja v prepoznavanju informalno pridobtjenih
kompetenc in njihovemu priznavanju. Prepoznavanje informalnih vidikov udenja
v okvirih neformalnega delovanja Studijskih skupin je bilo tudi izhodiSde za
raziskavo.

Cilji raziskave

Delovanje Studijskih skupin predstavlja neformalno obliko udenja, ki se ka1e
v naslednjih znadilnostih:

- odvijajo se na delovnem mestu prek dejavnosti Ministrstva za Solstvo in
Sport RS ter Zavoda RS za Solstvo;
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- so vrednotene in pripomorejo k napredovanju uditeljev;

- vkl jucujejo nairtovane izobratevalne dejavnosti  izven ustal jenega
fonnalniga izobraZevalnega sistema, katerilr nAnren je, da uditeljerl glasbe
koristijo na njihovi poklicni poti;

- spodbujajo udenje s pomodjo izmenjave izku5enj z delovnega mesta;

- imajo podporo strokovnjakov s podrodja glasbene vzgoje.

Omenjene neformalne podlage udenja v Studijskih skupinah predpostavljajo

turJi prisotnost informalnih vidikov udenja saj je udelcZba prostorroljna in odvisna

od posameznikove notranje motivacije, tematika sredanj pogosto izhaja iz potreb

udeleZencev. ttdenje ni opredeljeno s formalnimi udnimi cilj i.

V okviru raziskave smo spremljali soodvisnost neformalnih in informalnih

vidikov ucenja v povezavi s kriteriji zarazvoj kompetenc vseZivljenjskega udenja

skozi naslednje cilje:
- Ali v delovanju Studijskih skupin lahko prepoznamo kriterije za tazvoj

kompetenc vseZivlienj skega udenj a'l

- Ali se v okvim neformalnega delovanja Studijskih skupin kaZejo vidiki

informalnega udenja?
- Katere vidike informalnega udenja lahko prepoznamo na primeru

neformalnega delovanja Studij skih skupin?

Metodologija

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno
metodo pedago 5k ega r aziskovanj a.

Y vzorec so bili vkljudeni uditelji glasbe na srednjih Solah, ki so se v zadetku

novembra 2008 udeleZili sredanja Studijske skupine. Od 34 povabljenih uditeljev

iz srednjih 5ol, se ga je prostovoljno udet e2ilo 22 ucitelj ev zrazlidnirni poklicnirni

izku5njami (od 2 do 36 let delovne dobe). Delovna vsebina sredanja je

vkljudev ala izvajanje posodobljenega udnega nadrta za srednje Sole, primere

dobre prakse medpredmetnega povezovanja in predstavitev projekta meNet s

poudarkom na vseZivljenjskem urlenju. UdeleZenci so tzraztli veliko zanimanje

za projekt in so sodelovali v razpravi. Med razpravo so razvijali svoje

razumevanje formalncga. neformalnega in priloZnostnega udenja ter kritertjev za

ruzvoj vseZivljenjskih kompetenc (povezava med osebnim irr strokovnitn

razvojem" reflektiranje dela. interakcija med udeleZenci in voditelji), ki j ih je

oblikovala proj ektna skup ina meNe t za v seliv lj enj sko ud enj e.

Zazbiranje podatkov smo uporabili vpra5alnik odprtega tipa s tremi vpra5anji

in intervju. ki smo ga opravili s petirni udeleZenci Studijske skupine v mesecu
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obdelali kvalitativno po kategorijah kriterij*, vscZivljenjskih kompcrcnc.

Rezultati raziskave z interpretacijo

V skladu s cilj i raziskave smo preko intenjuja priclobili mnenja ucleleZencev.
ki so jih usmerjala naslednja vpra5anja:

l. Kako udele2ba r' irudijskih skupinah
. vpliva na vas kot uditelje in va5e poudevanje?
. vpliva na spremembe (navedite primer) v praksi vasega poudevanja?
. vpliva na spremembe pri va5em delu z udenci?

2. Kaj bi pogresali de bi studijska skupina prenehala z delom?
V odgovorih so se udeleZenci nar, 'ezoval i  na kri teri je vsei ivl jenjskih

kompetenc med njimi:

a) vzajemni odnos med osebnim in profesionalnim razvojem;
b) kritidna refleksija lastnega dela;
c) sirnetridna intcrakcija med udelczenci in voditelji

V nadaljevanju navajamo njihove odgovore po kategorijah, ki smo jih
oblikovali na podlagi omenjenih kriterijev.

a) vzajemni odnos med osebnim in profesionalnim razvojem
>>Sredanje na Studijski skupini mi je res vlilo rou"gu upanja, poguma,
deprav se. Ze nekaj dasa podutim precej nemodno lrazmiSlju* titAi ;
menjavi sluZbe).<

>Pod vplivom Studijske skupine se sama spreminjam. Razmisljati zatnem
o stvareh o katerih prej nisem in se spraSujem kako bi sama reagirala v taki
situaciji.<

>Spremenila sem se osebno, postala sem bolj pogumna in samozavestna.
Mislim si, de si drugi upajo zakaj pa si.laz ne bi.<

b ) kritiina refleksija lastnega dela

1>P9 Studijski skupini sem spremenila svoje poudevanje. Razmi5ljala sem
kako bi izvedla pouk 5e bolj aktivno eepru'n kurikul tega od" nas ne
zahteva.>

>Pomembna -je izmenjava dobrih in slabih primerov prakse saj potem
vidim kaj je dobro in desa ne smem. Vpra5am ie zakaj ,r" Ui tako in kako bi
pa jaz drugade. Oboje je pomembno - pozitivne in nlgativne izkusnje.<
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c) simetriina interakcija med udeleienci in voditelji ter podpara okolja
>Studijske skupine mi ornogodajo vamost in zaslon, v dmZenju ne ostane5
sam, znal poslu5ati in biti poslu5an.<<

>>Domov sem odSla s pozitivnim obdutkom in veliko energije. Obdutek
imam, da se bodo vodje skupine potegnili zanas pri ravnateljih.<

>>V skupini do2ivljarn poclporo pri iskanju vedno novih nadinov dela.
Ceprav je pri tem veliko dela me nekaj Zene, da nc- dclam vedno isto. ker
drugade stagnira5 kot uditelj in oseba. Mora5 posku5ati nove stvari in
udenci te vedno znajo nagraditi zaprizadevanje.<

>>Pomembna se mi zdi neposredna komunikacija s kolegi, ki jo lahko
prirnerjam z doZivetjem na koncertu. Neposredni kontakt je vei vreden kot
5e tako odliden posnetek.<

>ee bi skupina prenehala z delom, bi pogre5ala stike s kolegi, saj z njimi
izmenjujem mnenja in praktidne izku5nje. elovek ima obdutek, da ni sam
pri izpeljavi nekaterih stvari. Od kolegov lahko takoj dobim odziv.<<

>Pomembno se mi zdi spo5tovanje institucije, v tem primeru Zavoda za
Solstvo, ki nas je tokrat povabil v skupino za uditelje mentorje<.

>Na Studijski sem bila povabljena k sodelovanju v mednarodnem projektu,
kar mi je omogodilo sredanje s partnersko 5olo.<

>StuAiista skupina mi omogoda vzpostavljati partnerske odnose z drugimi
glasbenimi institucijami, v zadnjem dasu s Slovensko filharmonijo, s
katerimi sodelujem pri povabilu glasbenih izvajalcev na 5olo.<<

Povzemamo

Udenje v okviru Studijske skupirre odrala, poleg nefomralnih vidikov, tudi
Stevilne kazalce informalnega udenja, ki omogodaj o razvoj kompetenc za
vseZivljenjsko udenje po slededih kriterijih: vzajemni odnosu med osebnim in
profesionalnim razvoj em, kritidna refl eksij a lastnega dela, simetridna interakcij a
med udeleZenci in vodji.

Mnenja udeleZencev so pokazala, da je notranja nrotivacija za udenie
pomenrben vidik v procesu njihovega razvoja. Kale, da je proces osebne in
profesionalne rasti odvisen od posameznikove pripravljenosti, da se spremeni,
ter od njegovega interesa in odprtosti za preoblikovanje lastnih vrednot, dustev,
stali5d, znanja itd. kar vse so pomembni dejavniki namernih (formalnih) in
nenamernih (informalnih) procesov udenja. Tudi ostale raziskave ugotavljajo, da
so na tej podlagi moZne spremembe v nadaljnjem osebnem in profesionalnem
razvoju posameznika (Day 1999). Motivacija, stali5da in vrednote pomembno



usmerjajo razvoj posameznikovih kompetenc za vseZivljenjskcl ucenje skozi
razIlEne oblike udenj a.

V procesu vseZivljenjskega ucenja je bistvenega pornena tudi pcldpora okolja,
ki naj >poleg zagotavljanja osebne, strokovne in materialne podpore uditeljem
/.../ spodbudi, podpre ali organizira predstavitev njihovega dela in rezultatov.<
(Der,jak, Polak 2A07" str. 58). UdeleZenci so izraztli potrebo po priznavanju in
spo5tovanju njihovega dela s strani sodelavcev in institucij. Velik pomen so
pripisali simetridni interakciji med udeleZenci irr vodji. ki daje posamezniku
obdutek, da je varen in sprejet (lahko poslu5a in drugi poslu5ajo njega). Gre za
socialni kontekst udenja, ki, skozi odprto komunikacijo med vsemi dlani
izabraLevalnega procesa. omogoda pretok izku5enj, mnenj in vrednot. Tudi ostale
raziskave ugotavljajo (Shachar in Shmuelevitz 1997, Engestrom 1994), da
raz5irjeni kontekst namernih in nenamernih oblik udenja, omogoda zaznavanje
vi5je ravni lastne udinkovitosti.

V tem okviru so pomembne tudi mreZe partnerstev rned izobralevalnimi in
kulturnimi ustanovami ter sodelovanje pri nacionalnih in mednarodnih projektih.
Povezave na ravni Sole in izven nje predstavljajo priloZnost za refleksijo lastne
prakse poudevanja in ustvarjalno izmenjavo izku5enj s sodelavci pri demer lahko
le-ti v vlogi >kritidnih prijateljev<, drug drugemu pomagajo s konstruktivnimi
povratnimi informacijami pri re5evanju problemov in iskanju novih re5itev.

Sodelovanje uditeljev v Studijskih skupinah je prostovoljno, odvisno od
njihove pobude in motivacije. Obravnavana tematika ustreza njihovem profilu in
daje moZnost i  za vk l judevanje v  procese samoref lekt ivnega in  samo-
iniciativnega udenja. Menimo, da so to pomembni vidiki priloZnostnega udenja,
ki se odvijajo v neformalih oblikah delovanja Studijskih skupin.

Zakljuiek

VseZivljenjsko udenje je kompleksen proces, ki poteka v soodvisnosti
nadrtnega (formalnega, nefomalnega) in nenadrtnega (informalnega) udenja.
Udinki narnernih in nenamernih procesov vseZivljenjskega udenja se kaZejo v
razvoju kompetenc, ki vkljudujej o znanja, spretnosti, motivacijo, stali5da,
vrednote itd. V procesu posameznikovega razvoja vseZir'ljenjskih kompetenc ni
mogode potegniti meje med razlidnimi tipi udenja, zato je pomembno
enakovredno priznavanje vseh (namenskih in nenamenskih) vidikov udenja. V
tem okviru zlasti informalno udenje potrebuje ustreznej5e priznavanje in
verifikacijo na trgu dela.
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