ZNANJE JE EDINO, KI NAM
GA NIHČE NE MORE VZETI
OB 100-LETNICI LJUDSKIH UNIVERZ V SLOVENIJI

MAJA KRISTAN ZALAR
organizatorka izobraževanja odraslih

"Vseživljenjsko učenje je
najbolj pomembno za nas
same, saj zvišuje našo
samozavest, dela nas bolj
pogumne in posledično
bogati in izboljšuje naše
življenje."

Učenje in znanje! Besedi, ki nas spremljata vse življenje. V nas
vzbujata strah, zadovoljstvo, take in drugačne spomine, pogum,
šibkost in še bi lahko naštevala. Že od malih nog nas vsi
»pripravljajo« na šolanje, učenje. Osnovna šola postane
pomemben dejavnik otrokovega življenja. V njej spoznava svet,
prijatelje, spoznava sebe, odkriva zanimanja, osebnostno raste.
Lahko pa šola pusti grenak priokus in slabe spomine, kateri
človeka spremljajo celo življenje in povzročajo odpor do učenja in
nadaljnjega šolanja.
Na Ljudski univerzi Postojna v program Osnovna šola za odrasle
sprejmemo vse, ki so se z negativno izkušnjo z učenjem srečali že
v osnovni šoli. Pri nas jim želimo omogočiti dokončanje
osnovnošolske izobrazbe, s katero si odprejo vsa nadaljnja vrata v
prihodnost. Poskušamo jim razložiti pomen učenja, kaj pomeni
pridobitev osnovne izobrazbe.

Seveda pa se z dokončanjem določene stopnje izobrazbe, pa naj bo to na primarni, sekundarni ali terciarni
ravni, učenje ne konča. Učenje nas namreč spremlja skozi celo življenje. Kot so govorile že naše babice, učimo
se dokler živimo. Govorimo o vseživljenjskem učenju. Živimo namreč v hitro spreminjajočih se časih, ko
moramo predelati velike količine informacij, kar od nas zahteva, da moramo spretnosti učenja nadgrajevati.
Vseživljenjsko učenje je najbolj pomembno za nas same, saj zvišuje našo samozavest, dela nas bolj pogumne
in posledično bogati in izboljšuje naše življenje.
Na Ljudski univerzi Postojna nudimo brezplačne tečaje, z različnimi vsebinami, saj želimo vsakemu odraslemu
posamezniku omogočiti, da svoje znanje bogati in širi na področju, ki ga najbolj zanima ali pa ovira. Z
različnimi pristopi želimo dokazati, da je učenje lahko tudi zabavno. Z vseživljenjskim učenjem krepimo
kompetence in veščine, ki nam bodo lajšale življenje, naše delo tako v poklicnem kot tudi v osebnem življenju.
Z vsakim novim znanjem smo bogatejši. Lahko smo pogumnejši, bolj samozavestni predvsem pa zadovoljni
sami s sabo. Znanje je namreč naše edino bogastvo, katerega nam nihče ne more vzeti.

V znanju je moč...

