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ЈАСНА Љ. ПАРЛИЋ БОЖОВИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПЕДАГОГИЈУ

ЈЕЛЕНА Љ. ПАРЛИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ2

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА”
ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ, БЕОГРАД

ИСТОРИЈСКИ ПРИСТУП САВРЕМЕНИМ 
КОНЦЕПЦИЈАМА ПЕРМАНЕНТНОГ УЧЕЊА 

У ТОКУ ПРОЦЕСА СТАРЕЊА3

САЖЕТАК. Учење и образовање заузимају важно место у људском животу. Из тог
се разлога овај рад бави континуираним, социјално-политичким и еко-
номским променама. Историјски приступ теми подразумева убрзан
научно-технолошки развој, експанзију знања, формирање феномена
друштва које учи. Његове теоријске основе налазе се у концепцији
учења у току читавог живота, односно перманентног учења и образова-
ња у процесу старења. С друге стране, у раду jе учињен покушај да се
објасне брзе промене у свету, због којих је потребно да се знање из дана
у дан проширује. У средишту успешне економије и развијеног друштва
налазе се знање и способност, а образовање и учење постају инстру-
мент, односно кључ друштвено-економског прогреса.

Поред свега, краће радно време и дужи животни век пензионисаних
особа, такође повећавају количину расположивог времена за друге ак-
тивности. На свим подручјима, јавља се све више могућности за учење
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изван школе, а квалификације, у традиционалном смислу, узмичу
пред новим тенденцијама стицања компетенција и неопходне прила-
годљивости.

Током процеса старења, процес перманентног образовања и учења
значајно је другачијег квалитета у односу на процес учења код деце, те
је потребан и другачији приступ учењу одраслих у ери промена, како
због животног и радног искуства, образовног нивоа, психофизичких
особина тако и због њиховог социјалног статуса.

Овај ће рад бити покушај, такође, да се теоријском анализом прика-
жу бројни аспекти учења, врсте, облици, могућности и границе учења,
основне потребе одраслих у процесу старења. Такође, потражиће се и
одговори на питања: зашто одрастао човек у процесу старења учи, ко је
одрасла особа у процесу учења и како учење фукционише у процесу
старења.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: перманентно учење, образовање, процес старења, савремене концеп-
ције. 

РАЗЛИЧИТИ ПРИСТУПИ ОБРАЗОВАЊУ ОДРАСЛИХ 
У ПРОЦЕСУ СТАРЕЊА

У ин9укLивном DрисLуDу DосмаLрању ове Lеме, Dолазимо о9
Lо:а шLо узимамо у оJзир различиLе 9ефиниције Dојма о9рало-
сLи. Разло: за Lо је и чињеница која указује на Dо9аLак 9а о9ра-
сLао човек, у Dроцесу оJразовања, учење 9оживљава на 9ру:ачи-
ји начин у о9носу на 9еLе. Уз Dојам о9раслосLи, чесLо се везује
Dојам зрелосLи, 9ва Dојма које никако не LреJа изје9начаваLи, јер
DосLоје различиLе врсLе зрелосLи (Dсихолошка, Jиолошка, со-
цијална, Dрофесионална иL9). Са сLановишLа оJразовања о9ра-
слих, најважнијим врсLама зрелосLи смаLрамо Dсихичку и Dро-
фесионалну зрелосL. Неки ауLори, DоDуL Фурлана, смаLрају 9а је
Dсихичка зрелосL 

„сDосоJносL 9иференцирано: реа:овања које је Dрила:ођено Dо-
сLојећим Dриликама, заLим консLрукLивно и 9рушLвено DрихваL-
љиво манифесLовање и за9овољење DоLреJа, чувсLва и наDеLосLи,
DрихваLања DосLојећих реалносLи, усDосLављање међузависносLи
с ужом или широм социјалном околином” (Фурлан, Dрема Ан9ри-
ловић, 1985).

СLеDанова 9ефинише зрелосL као „низ Dерио9а у којима се раз-
виLак о9вија као реор:анизација ( ерес�ројка) сLрукLуралних
комDоненаLа, како Dсихичких функција, Lако и међуфункцио-
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налних веза које каракLеришу сLрукLуру инLелекLа” (СLеDанова,
Dрема Ан9риловић, 1976). 

Биолошка зрелос; значи зрелосL човекових ор:ана, а Lу је нај-
важније функционисање чула.

Психолошка зрелос; Dо9разумева оDLимално функционисање
моLорике, DсихомоLорике, сDосоJносL за конLролу емоција, уса-
:лашеносL емоција са сиLуацијом, сDосоJносL сисLемаLско: уче-
ња и ефикасно: коришћења знања, JлискосL с 9ру:им љу9има и
сDосоJносL 9а се изJе:ну конфликLи. УDраво JлискосL с 9ру:има,
изJе:авање конфликаLа је уско везано са социјалном зрелошћу,
која DрвенсLвено Dре9сLавља сDосоJносL о9расле осоJе 9а ускла-
9и своје DоLреJе и DосLуDке са DоLреJама 9ру:их љу9и.

Професионална зрелос; Dак означава сDосоJносL за Dравилан
изJор и усDех у звању, о9носно сDосоJносL човека 9а квалифико-
вано оJавља свој Dосао, Jез оJзира 9а ли је заDослен или не, 9а са-
мосLално зарађује за живоL како Jи оJезJе9ио соDсLвену е:ис-
Lенцију и е:зисLенцију чланова своје Dоро9ице.

ОДРАСТАО ЧОВЕК У ПРОЦЕСУ СТАРЕЊА УНУТАР 
ФЕНОМЕНА ОБРАЗОВАЊА

У ан9ра:ошкој лиLераLури DосLоје различиLи називи за осоJе
које Dохађају ор:анизоване оJлике и Dро:раме васDиLно-оJра-
зовно: ра9а. Тако чесLо чујемо Lермине „о9расLао Dолазник”,
„сLарији ученик” или „о9расLао” или „сLар” „ученик”. Ов9е на-
сLају наиз:ле9 Lерминолошке нејасноће, које Dолако на:овешLа-
вају нову Lен9енцију у оJразовању о9раслих и сLарих.

О9расLао и сLарији ученик је назив који исказује нову реал-
носL у оJразовању. По9 о9раслим учеником Dо9разумевамо „со-
цијално-Dсихолошки” и Dрофесионално мање-више зрелу осоJу,
која учи и која се оJразује ра9и сLицања или усавршавања и оJо-
:аћивања знања, вешLина, сLавова и вре9носLи” (Кулић и ДесDо-
Lовић, 2004).

Дакле, Dо9 Dојмом „о9расли ученик” се Dо9разумева сваки ак-
Lиван о9расLао човек који се може оJразоваLи инсLиLуционално
или самосLално. НеакLиван о9расLао човек (Dензионер) Lакође
може JиLи о9расLао ученик.
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МеђуLим, нека исDиLивања Dоказују 9а су ње:ови моLиви за
учењем 9ру:ачији у о9носу на осLале о9расле. Са ан9ра:ошке
Lачке :ле9ишLа значајни факLори који DоJољшавају Dроцес уче-
ња ко9 о9раслих у Dроцесу сLарења су:

– DреLхо9но искусLво – DозиLивно или не:аLивно уLиче на
сDремносL и каDациLеLе за учење;

– :енерално :ле9ано, о9расли желе 9а уче, а најJоље уче ка9а
имају унуLрашњу моLивацију;

– о9расли ученици су најси:урнији ка9а знају за шLа и како
уче;

– њихово учење DосDешују извори и са9ржаји који о9:оварају
Dерсоналним DоLреJама и инLересима.

– о9расли DосLижу најJоље резулLаLе у учењу ка9а оно служи
решавању њихових DроJлема и ка9а имају DовраLну инфор-
мацију о усDеху у учењу” (Кулић и ДесDоLовић, 2004).

Савремени ауLори афирмишу значај равноDравносLи, и DоLре-
Jу за равноDравношћу ученика у насLавно-оJразовном Dроцесу.
У Lаквом о9носу, лако се оси:урава Dовољна емоционална кли-
ма, DријаLељска аLмосфера која је је9на о9 најJиLнијих DреLDо-
сLавки усDеха у учењу о9раслих и сLаријих лица. Повољна Dрија-
Lељска аLмосфера, 9акле, може уJлажиLи сLрахове, неси:урносL,
Dо9сLицаLи на учење. Та9а о9расли ученици нису Dасивни Dри-
маоци знања, већ акLивни учесници у Dроцесу комуникације и
оJразовања.

Је9инсLвено је мишљење 9а је DроJлемски усмерено учење,
осмишљено свако9невним живоLним DоLреJама, везан услов за
сLваралачко и ефикасно учење о9раслих. У свему Lоме, веома је
важна уло:а искусLва о9раслих као JиLно: и DреDознаLљиво: из-
вора учења.

МОТИВАЦИЈА – УСЛОВ УСПЕШНОГ УЧЕЊА 
У ПРОЦЕСУ СТАРЕЊА

Мно:е сLу9ије наDисане на Lему мо�ивације у:лавном се о9носе
на чињеницу 9а се моLивација о9носи на цели скуD на:она, за-
хLева, DоLреJа, жеља. Сама реч DоLиче о9 лаLинске речи „motus”,
шLо значи „креLање”, сам Dо сеJи 9овољан је оDис 9а се ра9и о
Dо9сLицајном разло:у, Dово9у, DоJу9и за неко 9еловање. У савре-
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меној науци Dо9 Dојмом моLив „Dо9разумева [се] оJјекаL у
сDољашњој сре9ини који који изазива извесну акциону Lен9ен-
цију у суJјекLу, или сама Lа Lен9енција, схваћена као унуLрашњи
чинилац који Dокреће, енер:изује, усмерава, о9ражава и заус-
Lавља Dонашање је9инке” (ПоLкоњак, 1989). Овај Dојам се чесLо
корисLи као синоним за Dојмове: DоLреJа, на:он, жеља. По9 мо-
Lивацијом за учењем о9раслих и сLарих, Dо9разумева се сLање у
коме је ин9иви9уа, на овај или онај начин, Dо9сLакнуLа на учење.
Овај ви9 моLивације може JиLи унуLрашњи и сDољашњи. Као и
ко9 9еце и мла9их, унуLрашња моLивација је Dримарна DоLреJа
за сLицањем знања и вешLина и у њеној основи лежи ра9озна-
лосL. МеђуLим, 9анас, ка9а су све DрисуLније Dромене у свим
сферама љу9ско: живоLа, 9о изражаја 9олазе све више сDоља-
шњи моLиваLори. Усле9 Lо:а се мо:у крисLализоваLи Dоје9инач-
не хиDоLезе које се Lичу узрасLа (кален9арско: и инеLелекLуал-
но:) у Dо:ле9у сDољашње моLивације.

ЧИНИОЦИ КОЈИ УТИЧУ НА МОТИВАЦИЈУ ПОЈЕДИНЦА

Први и најважнији корак Dрема развоју целовиLе личносLи јесLе
оLкривање мо:ућносLи Dоје9инца, DоLом усмеравање развоја
Lих мо:ућносLи. О9расLао човек, у Dроцесу сLарења, има 9уж-
носL 9а учи и 9а се развија, у скла9у с развојем 9рушLва. МоLива-
циони факLори су имDулси који Dоје9инца Dо9сLичу на 9елова-
ње. Иако, моLиваLори о9ређују жеље, они Dре9сLављају о9ређене
на:ра9е или Dо9сLицаје који Dојачавају жељу за за9овољењем
DоLреJе. МоLиваLори су и сре9сLва Dомоћу којих се мо:у Dоми-
риLи сукоJљене DоLреJе, или на:ласиLи је9на DоLреJа на Lакав
начин 9а јој се 9о9ели DриориLеL на9 9ру:им DоLреJама.

Ако анализирамо о9расло: човека у Dроцесу сLарења можемо
заDазиLи ње:ове ин9иви9уалне каракLерисLике, које се мо:у Dо-
9елиLи у чеLири :руDе моLиваLора:

– Wиолошко-Wио8рафске каракLерисLике: у Jиолошке карак-
LерисLике се уJрајају Lелесна :рађа, из:ле9 и з9равсLвено
сLање. Био:рафске осоJине су 9оJ, Dол, Dоро9ична и живоL-
на сре9ина.

– СOосоWнос;, знање и веш;ине: сDосоJносL о9ређује сLоDу
усDешносLи Dоје9инца у оJављању разних Dослова. Знање је
сDосоJносL усвајања Jројних оDерација и Dојмова, 9ок ве-
шLина Dо9разумева сDосоJносL 9а Dоје9инац лакше и усDе-
шније оJавља о9ређене ра9ње.
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– По;реWе и Oреференције: DоLреJа је осећај не9осLаLка који
човек насLоји уклониLи Lако шLо је Dокушава за9овољиLи.
ПосLоје рзличиLе врсLе DоLреJа: физиолошке DоLреJе, Dо-
LреJа за си:урношћу, за DошLовањем, за љуJављу, за само-
DоLврђивањем.

– ПерцеOција и очекивање: DерцеDције су сLавови које Dоје-
9инци сLварају на Lемељу информација 9оJијених из њихо-
ве околине.

Новац је најсLарији и најуниверзалнији начин моLивације за ра9
и учење, али Dре9сLавља све значајнији DроJлем, који Dривлачи
све већу Dажњу, зJо: велико: уLицаја које има на ра9 и о9носе у
ра9у.

ПосLави ли се DлаLа у неDосре9ну функцију Dовећања Dроиз-
во9носLи ра9а, 9олази се 9о закључка 9а свако Dовећање DлаLе не
во9и Dовећању Dро9укLивносLи. Развијене су и Dримењују се
различиLе немаLеријалне сLраLе:ије DоDуL 9изајнирања Dосла,
DарLициDације, уDрављања Dомоћу циљева, флексиJилно: ра9-
но: времена, Dризнања и feedback-a, усавршавања и омо:ућа-
вања развоја каријере и 9р., које, уз маLеријалне сLраLе:ије, чине
целовиL моLивацијски сисLем.

МОТИВАЦИЈСКЕ ТЕХНИКЕ

Основне моLивацијске Lехнике су:

1) маLеријалне комDензације, 

2) немаLеријалне комDензације

МаLеријална, о9носно финансијска комDензација се сасLоји о9
различиLих оJлика моLивације који су усмерени на оси:урање и
DоJољшање маLеријално: Dоложаја заDослених и финансијских
комDензација за ра9. 

ФИНАНСИЈСКА НЕФИНАНСИЈСКА

ДИРЕКТНО ИНДИРЕКТНО ПОСАО РАДНА ОКОЛИНА

ПЛАТА СОЦИЈАЛНА ПР. ЗАНИМЉИВИ ПОЛИТИКА

ХОНОРАРИ ПЕНЗИЈА ЗАДАЦИ ПРЕДУЗЕЋА

ПУТНИ СОЦ.О. СОЦИЈАНО ОБРАЗ РУКОВОЂЕЊЕ РУКОВОЂЕЊЕ

ТАБЕЛА 1: МОТИВАЦИЈСКА КОМПЕНЗАЦИЈА
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ФОРМАЛНО, НЕФОРМАЛНО И ИНФОРМАЛНО 
УЧЕЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Крајем шез9есеLих и DочеLком се9ам9есеLих :о9ина Dрошло:
века Dочело се, у ан9ра:ошкој лиLераLури, све више DисаLи и за-
нимаLи за формално, неформално и информално учење и оJра-
зовање. ПосеJно занимање за ова Dо9ручја учења исDољио је
Н. КолеLа (Colletta, 1996), који, Dо9сLакнуL књи:ом Све�ска криза
о�разовања Ф. Кумса, 9ефинише Lри каLе:орије оJразовања о9ра-
слих:

1) Формално оJразовање, које Dо9разумева учење и оJразовање
у школским инсLиLуцијама, на Dример школама, сLручним
школама, колеџима и универзиLеLима.

2) Неформално оJразовање, „:9е се оJразовање изво9и изван Lа-
квих ор:анизација”, шLо, Dо ње:ову мишљењу о9:овара кому-
налном или наро9ном оJразовању.

3) Информално оJразовање, у коме о9расли уче кроз Dерсонал-
ну инLеракцију и DарLициDацију (Кулић и ДесDоLовић, 2004).

Бројне 9ефиниције и класификације оJлика оJразовања ука-
зују на нејасноће и Lанку ниL између неформално: и информал-
но: оJразовања јер се оJразовање 9ешава у DросLору ван школ-
ских зи9ина. Формално учење и оJразовање се врши у школи, и,
оJично, Lоком а9олесценције, неформално у о9расло 9оJа, на
ра9у, а неформално учење и оJразовање, најчешће, у 9еLињсLву
и Dоро9ици, али и у 9ру:им сферама живоLа. О9ређене акLивно-
сLи мо:у 9а са9рже у сеJи 9ва или сва Lри оJлика учења. ЗаLо се
овај се:менL може закључиLи закључком 9а све оJлике LреJа
DосмаLраLи као 9елове кохеренLне целине, и је9ино као Lакви
мо:у 9аLи заDажене резулLаLе у живоLу.

ПЕРМАНЕНТГНО ОБРАЗОВАЊЕ

ПерманеLно оJразоJање се 9анас јавља као Dосле9ица научно-
-Lехнолошке револуције. У 9ефинисању са9ржаја DерманенLно:
оJразовања међу ауLорима DосLоје знаLне разлике. Неки Dолазе
о9 сLаросне 9имензије, Dа заDажамо и9енLификацију с Dојмом
9оживоLно оJразовање, неки с 9оDунским иL9.
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По9 DерманенLним оJразовањем Душан Савићевић Dо9разу-
мева „филозофију и концеDцију 9оживоLно: оJразовања Jез оJ-
зира на сLаросну сLрукLуру оJухваћених суJјекаLа” (Савићевић,
1995). ПерманенLно оJразовање је окренуLо и са9ашњосLи и Jу-
9ућносLи, о9носно осDосоJљавању ка9рова за савремене Dроме-
не и Dримене у Jу9ућносLи, она је реални 9рушLвени феномен,
Dроцес, 9ео о9носно врсLа оJразовања и сLраLе:ија 9рушLвено:
развоја.

Дра:омир ФилиDовић исLиче 9а 

„Dо9 DерманенLним оJразовањем у о9ређеном смислу LреJа схва-
LиLи све оне ор:анизоване акLивносLи, које су усмерене на уDоL-
Dуњавање знања, Dреквалифукацију, усавршавање разних ви9ова
и слично Dосле сLечено: Dозивно: оJразовања, ма на ком нивоу
оно Jило” (ФилиDовић, 1980).

Пол Лан:ран9 у књизи „Уво9 у DерманенLно оJразовање”, ука-
зује нам на Lо 9а оJразовање више није свеL за сеJе. Оно у ње:ово
време 

„може 9а се замисли као целовиLо знање у коме сваки 9ео зависи
о9 9ру:о: и има смисла само у вези са 9ру:им. Ако неки 9ео конс-
Lрукције не9осLаје, осLаLак з:ра9е је неуравноLежен и није9ан 9ео
није у сLању 9а врши сDецифичну функцију, зJо: које је из:рађен”
(Langrand, 1971). 

На сликовиL и занимљив начин Лан:ран у својим су:есLијама за
сLраLе:ију DерманенLно: оJразовања залаже се за низ усклађи-
вања, како у оJласLи Lеорије, Lако и у Lеорији конкреLних осLва-
рења.

 ОСНОВНЕ ФУНКЦИЈЕ ПЕРМАНЕНТНОГ ОБРАЗОВАЊА

О функцијама DерманенLнио: оJразовања се не може :овориLи
независно о9 уLврђених циљева оJразовања и развоја ор:аниза-
ције. Као оDшLи циљ се увек исLицало за9овољење DоLреJа за
оJразовањем 9рушLва у целини, а Dре све:а суJјекаLа који чине
9рушLво. АуLор Гор9ана Милосављевић овај циљ разлаже на сле-
9еће функције:

– ДоDуњавање раније сLечених 9рушLвено-функционалних знања
и вешLина, новим комDоненLама које су насLале 9оцније развојем,
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– Замена раније сLечених, 9рушLвено неDожељних и 9исфунк-
ционалних знања и вешLина 9ру:им акLуелним, 9рушLвено Dо-
жељним и функционалним знањима и вешLинама,

– Пружање, омо:ућавање, сLицање DоLDуно нових 9рушLвено Dо-
жељних и функционалних знања које ће 9аLи основе за уD-
рављањем развојем” (Милосављевић, 2007).

 У свим DоменуLим случајевима, 9акле, 9олази 9о Dромене у
оJразованосLи, о9носно, у каракLерисLикама знања и вешLина
9о Dромене у осDосоJљеносLи и личним својсLвима и осоJинама.
ПерманенLно (9оживоLно) оJразовање у Dроцесу сLарења, Dос-
маLрано Dо свом са9ржају, 9акле може се ор:анизоваLи на више
начина. Је9ан о9 начина је Dо са9ржајима оJразовања и Lо: о ш�е
– о ш�е с�ручно – уже с�ручно – с ецијализовано о�разовање. На-
9аље, DерманенLно (9оживоLно) оJразовање Dо9разумева и оно
оJразовање које се ор:анизује на захLев корисника који :а својим
сре9сLвима финансирају. За усDешно савала9авање са9ржаја
може се 9оJиLи 9иDлома, а може се укључиLи у оJразовни Dро-
цес и 9а на крају не 9оJије никакво уверење о Lоме.

У Dроцесу ор:анизовано: DерманенLно: оJразовања заDосле-
ни се мо:у укључиLи на иницијаLиву ор:анизације, међуLим,
мо:у се самоиницијаLивно укључиLи Dрема својим асDирација-
ма и самосLално финансираLи, јер на LржишLу ра9а човек насLу-
Dа искључиво својим знањем и сDосоJносLима. Неор:анизовано
DерманенLно (9оживоLно) оJразовање се заснива на сазнању 9а
се разноврсна знања мо:у сLећи сLихијски, ин9иви9уално, као
живоLно и ра9но искусLво. Ин9иви9уално самооJразовање је
чесLо намерно у функцији саморазвоја. Оно је Dосле9ица слоJо9-
но: изJора личносLи. БиLна о9лика ових Dро:рама је шLо насLају
као израз 9рушLвених DоLреJа. 

По :руJој Dо9ели, мо:ло Jи се разликоваLи Jла:о усмеравање и
јако, о9носно инLензивно. За оJе врсLе DоLреJни су Dро:рами
оJразовања.

ПовраLно оJразовање може JиLи ор:анизовано као инLерно и
јавно, о9носно оJразовне акLивносLи мо:у JиLи ор:анизоване у
јавним инсLиLуцијама (школама и слично), 9осLуDне свим заин-
Lересованм суJјекLима Dо9 о9ређеним условима, а 9иDломе
9рушLвено верификоване.
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ПЕРМАНЕНТНО ОБРАЗОВАЊЕ КАО ОСНОВА СИГУРНЕ БУДУЋНОСТИ

О9 шез9есеLих :о9ина ХХ века, за мно:е сLручњаке који су Dо
Dриро9и сво: Dрофесионално: оDре9ељења окренуLи човеку и
ње:ову оJразовању, целокуDно савремено 9оJа DроLиче у знаку
DерманенLно: оJразовања.

Анализе и Lумачења концеDције DерманенLно: оJразовања су
9оLицали и DрошлосL, и са9ашњосL, и Jу9ућносL. У свеLу DосLоји
Jројна лиLераLура која LреLира Dре9виђање DерманенLно: оJра-
зовања у Jу9ућносLи, замишљајући Jу9уће време као резулLаL и
квалиLеLа живоLа који ми 9анас Dролазимо. ОLу9а су још Dре
9ва9есLеLак :о9ина, у LексLовима DознаLих ан9ра:о:а, Jила: 

„оDрав9ана :ле9ања 9а Dре9виђање Jу9ућносLи ваља 9а се заснива
на оJјекLивној анализи са9ашњосLи, на анализи закона и Lен9ен-
ције развиLка маLеријалне и 9уховне реалносLи” (Савићевић,
1983).

ПерманенLно оJразовање је исLоријска каLе:орија и Dроцес. Са
временско: сLановишLа оно има 9имензије DрошлосLи, са9а-
шњосLи и Jу9ућносLи. За9аLак са9ашњосLи је и9енLификовање
Dроцеса и оJликовање оних елеменаLа и услов који DерманенLно
оJразовање Dреносе у DросLор оно:а шLо заисLа јесLе, и оно:а
шLо може DосLаLи – оJразовање за све љу9е у Lоку цело: живоLа.
Бу9ућносL DерманенLно: оJразовања захLева инLенционално
о9ношење, о9носно Dланирање, сLварање DреLDосLавки и усло-
ва, Jирања сре9сLава, Dроцењивање 9омеLа и ула:ање сна:е сва-
ке врсLе и оJлика, о9 9уха 9о новца.

Највећи 9ео 9омаће лиLераLуре о DерманенLном оJразовању
исLиче све више узалу9но 9оказивање 9ржави и наро9у 9а је
оJразовање кроз цео живоL нешLо Jез че:а се живоL не 9а ни за-
мислиLи. По9елом ра9а 9олази и 9о реформе школсLва као и 9о
ексDанзије знања. Та снажна креLања имају Lри основна Dравца:

„ 1. Долази 9о ула:ања великих наDора у осLваривању оJавезно:,
у:лавном осмо:о9ишње: школовања,

2. НасLаје на:ли DорасL сре9њих сLручних и високих школа, шLо
Dре9сLавља оJјекLиван о9раз квалиLеLно нових DоLреJа ин9усL-
ријске цивилизације, и 

3. ОJразовање о9раслих 9оJија све већи значај не само са сLано-
вишLа сузJијања неDисменосLи, већ и у Dо:ле9у сLално: Dо9изања
оJразовно: нивоа о9расло: сLановнишLва и DоJољшања ње:ове
квалификационе сLрукLуре” (ФилиDовић, 1971).
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По9 уLицајем DерманенLно: оJразовања врши се и вршиће се
Dромене не само у 9рушLву већ и у личносLи човека. Ов9е се ми-
сли на Dромену менLалиLеLа љу9и, њихово: мишљења и сисиLе-
ма вре9носLи.

ДОЖИВОТНО УЧЕЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

У разумевању ово: Dојма чесLо се наDомиње 9а Dоје9инац LреJа
разумеLи и LежиLи DочеLном оJразовању, Lрајном оJразовању и
Lрајно- сLручном оJразовању.

Темељно оJразовање, ако DосLи:не свој циљ који је о9ре9ио,
изазива жељу 9а се насLави са учењем. ШLо је неко оJразованији,
Lо ће желеLи више 9а насLави 9а се оJразује 9ок Lо ње:ове функ-
ције 9озвољавају. У Dракси се чесLо као синоним за 9оживоLно
оJразовање корисLио Dојам „DерманенLно оJразовање”. Ма9а,
Lермин „DерманенLно оJразовање” не изражава све 9имензије
конLинуирано: Dроцеса какво је учење у Lоку цело: живоLа. За
овај Dојам мно:и ауLори везују учење Dосле основне, 9ру:и Dосле
сре9ње школе, а за Lреће Dосле завршено: универзиLеLско: оJра-
зовања. Дакле, Lермин 

„�оживо�но о�разовање не везујемо само за је9ан ниво оJразовања,
он се о9носи на све нивое оJразовања и на све сLаросне каLе:орије”
(Савићевић, 1983). 

У свом новом оJличју, 9оживоLно оJразовање смаLра се нечим
ширим о9 оно:а шLо је 9о са9а смаLрано: 9ошколовавање, Dре-
квалификација за о9расле. Оно Jи LреJало 9а оси:ура нове мо-
:ућносLи учења за све, у различиLе сврхе – DружиLи им 9ру:у,
или Lрећу шансу, уLолиLи њихову жеђ за знањем и леDоLом, или
им омо:ућиLи 9а се искажу и Dрошире сLро:о сLручно оJразо-
вање, укључујући и Dромене везане за DракLично оJразовање.

ДрушLва Jу9ућносLи 9акле, су 9рушLва која уче. У извешLају
Међунаро9не комисије за оJразовање XXI века „ОJразовање
скривена ризница”, као и Dо Кулићу, :овори се о чеLири основне
оJласLи учења које омо:ућавају љу9има 9а учесLвују у социјал-
ним Dроменама.

– Учи;и зна;и Dо9разумева овла9аLи сре9сLвима знања и сDо-
разумевања. Реч је о учењу чији је циљ 9а сваком Dоје9инцу омо-
:ући 9а разуме свеL који :а окружује.
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– Учи;и чини;и, Lиче се осDосоJљавања љу9и за 9еловање у свом
окружењу. Ово учење Dо9разумева осDосоJљавање 9а Dолазници
Dримене своја знања. Професионална комDеLенLносL DосLаје све
више комJинација о9ређених Dрофесионалних знања и о9:овара-
јућих оJлика социјално: Dонашања (сDосоJносL за Lимски ра9, ре-
шавање конфликаLа, иницијаLивносL, сDремносL 9а се Dреузме ри-
зик)

– Учи;и живе;и зајеGно, значи учиLи живеLи са 9ру:има. СушLи-
на ово: учења Dре9сLавља чињеницу 9а кроз оJразовање морамо
оLкриLи 9ру:е, учиLи 9а DошLујемо 9ру:е и сарађујемо са 9ру:има
и заје9нички ра9имо на решавању конфликаLа.

– Учи;и Wи;и, сDаја Lри DреLхо9не оJласLи. Учење за DосLојање ус-
мерено је на целокуDни развој Dоје9инца, ње:ов Lелесни, 9уховни
и инLелекLуални и морални развој. Ин9иви9уални развој, који Dо-
чиње рађањем и насLавља се цело: живоLа, 9ијалекLички је Dроцес
који Dочиње самосDознајом, а заLим се оLвара Dрема о9носима
с 9ру:има (Делор, 1998).

МЕЂУЗАВИСНОСТ ДОЖИВОТНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАЗВОЈА ДРУШТВА

У сLраној лиLераLури, у 9ефинисању Dојма учење у Lоку цело:
живоLа, Dојављују се 9ве међузависне концеDције: концеDција
9оживоLно: оJразовања и концеDција развоја. Зависно о9 Dрофе-
сионалне оријенLације и инLересовања Dре9носL се 9аје је9ној
или 9ру:ој. ЕкономисLи су, на Dример, Dре9носL 9авали економ-
ском развоју иL9. КонцеDција 9оживоLно: оJразовања LреJа 9а
9ове9е 9о развоја веће самосLалносLи човека. Ка9а се DосмаLра
међузависносL 9оживоLно: учења и оJразовања и развоја, мора
се узеLи у оJзир свеL ра9а, јер је ра9 о9 DосеJно: значаја за развој
човека. СамосLваралашLво може 9а 9оDринесе Dревазилажењу
кризних сиLуација у којима се, чесLо, налази савремени свеL. Са-
мим Lим, свес�рани развој личнос�и, који се Dо9у9ара с циљем
васDиLања, LреJа схваLиLи као Dроцес који се не завршава 9осLи-
зањем о9ређено: нивоа оJразовања или о9ређено: сLеDена сLа-
росLи, већ Lраје чиLаво: живоLа, мењајући се и 9оDуњујући се
новим знањима, Dо9 уLицајем развоја 9рушLва и љу9ско: ми-
шљења. ИсLакнуLи ан9ра:о: Шефика АлиJаJић је, DочеLком ово:
века, исLраживала DросвећеносL у СрJији, и Lом Dриликом 9оJи-
ла Dоражавајуће Dо9аLке: 9а се време DросвећеносLи DочеLком
XXI века још увек не назире. Око 2/5 исDиLаних има не:аLиван
сLав Dрема самооJразовању (40,8%), али заDањујући је и Dо9аLак
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9а 25,45%, Lј. 1/5 насLавника, има Lакав сLав. Они који не чиLају
нишLа, не :ле9ају филмове, не Dосећују концерLе, чине 68,4% ис-
DиLаника, неосDосоJљених за ефикасно учење, а сле9ећих 30,4%
су они који ове кулLурне акLивносLи уDражњавају реLко (АлиJа-
Jић, 2002). Чињеница је Lо 9а акLуелни DолиLички режим, 9анас,
високим школаринама и неор:анизованим сисLемом заDослења,
9емоLивише за Jило какво учење. Док се у свеLу во9е расDраве о
9оживоLном оJразовању и сLраLе:ијама DосLDисменосLи, наше
инсLиLуције :оLово 9а се више не Jаве оJразовањем о9раслих.
О Dо9сLицању оJразовања о9раслих као 9ржавној сLраLе:ији
нема ни Dомена. Ове цивилизацијски Dоражавајуће Jројке, које
се Dовремено оJјављују и у 9невним новинама, у:лавном Dрола-
зе незаDажено и, на жалосL, не са:ле9авају се 9алекосежне Dосле-
9ице LренуLне сиLуације у СрJији. 

ФАЗЕ У РАЗВОЈУ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У СРБИЈИ

До 1918. :о9ине, oJразовање о9раслих се осLварује у оквиру 9ру-
шLвено-кулLурних DокреLа ју:ословенских наро9а. ИнсLиLуције
које имају DросвеLиLељске уло:е су: наро9не чиLаонице, књижа-
ре, ра9ничка 9рушLва, универзиLеLска ексLенза.

О9 1918. 9о 1941. :о9ине:

– оJразовање о9раслих и 9аље је у DросвеLиLељској улози.

– Изражавају се наDори ка инсLиLуционализацији сисLема.

– НасLају и развијају се наро9ни универзиLеLи.

О9 1941. 9о 1945. :о9ине:

– ДоDринос оJразовања у JорJи DроLив неDисменосLи.

– Афирмација разних оJлика оJразовања: Lечајеви за оDис-
мењавање, DолиLичко оJразовање, кулLурна у9ружења.

О9 1945. 9о 1952. :о9ине:

– Носиоци акLивносLи оJразовања о9раслих су: DолиLичке ор-
:анизације, чиLаонице, JиJлиоLеке, наро9ни универзиLеLи. 

– ОDисмењавање у о9ељењима за о9расле Dри ре9овним шко-
лама.

– СDонLаносL у ор:анизацији оJразовања о9раслих.

1952–1958 :о9ине:

– Сужава се масовни DокреL.
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– ИнсLиLуционална мрежа се шири DосеJно Dојавом масов-
них ра9ничких универзиLеLа.

– Наро9ни универзиLеLи се оријенLишу ка сисLемаLском
оJразовању.

1958–1974 :о9ине: 

– КонсLиLуисање је9инсLвено: сисLема.

– РавноDравносL Lри оJразовна DуLа.

– Основни сLрукLурални елеменLи сисLема су иннсLиLуције:
ра9нички и наро9ни универзиLеLи, фаJрички ценLри, ве-
черње школе, ексLерне сLу9ије

1974–1990 :о9ине:

– ЈасносL концеDције оJразовања о9раслих.

– СамоуDравна заснованосL сисLема.

– Афирмација оJлика оJразовања уз ра9 (вечерња насLава, на-
сLава на 9аљину, DаLронажна насLава, хоJи :руDе, клуJови
LриJине).

О9 1990. :о9. 9о 9анас, у ра9ним ор:анизацијама, DросвеLним
инсLиLуцијама и DриваLном секLору као оJавеза се намеће не-
DресLано усавршавање у сLруци Dочев о9 е9укација, Jо9ованих
семинара Dа 9о факулLеLско: усавршавања у оJлику масLер, 9ок-
Lорских сLу9ија, сDецијализација иL9. 

СисLем оJразовања о9раслих 9анас, у новонасLалим 9ржавама
на Lлу Ју:ославије, у Jурној су фази из:ра9ње и Dокушаја сLаJи-
лизације. Нови сисLеми оJавезно: основно: оJразовања, као раз-
:ранаL сисLем сре9њошколско: оJразовања и Jолоњска ор:ани-
зација универзиLеLа, у неDресLаном је наDору 9а о9расле враLи у
учионице или Dак 9а их моLивише за учење уз концеDцију 9ожи-
воLно: учења.

 ПРИЛОГ  ПРИМЕР ИСПИТИВАЊЕ СТАВОВА ПРЕМА УЧЕЊУ И ШКОЛОВАЊУ

У овом исDиLивању коришћена је чек лисLа, насLала на Lемељу
44 изјаве различиLих о9раслих Dолазника за основно, оDшLе
оJразовање ра9ника, курсева за сLицање квалификација. ИсDи-
Lаници су у исDиLивању учесLвовали 9оJровољно и анонимно.
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На овој сLраници се налазе различиLе изјаве о важносLи шко-
ловања. Нас занима како је Ваше мишљење о учењу и 9аљем
оJразовању и с којим се изјавама Ви слажеLе. ЗJо: Lо:а Вас моли-
мо, 9а изјаве DрочиLаLе Dажљиво и заокружиLе Jрој оних изјава
са којима се слажеLе. ПиLања која су уDућена су:

1) ДоJро је 9а човек учи, свеје9но шLа. (4)4

2) Желим учиLи, јер човек може је9ино наDре9оваLи ако учи. (3)

3) Познаници су ме на:оворили 9а учим (9)

4) У мојим :о9инама се Lешко може учиLи. (3)

5) ОJразованије: човека околина више цени. (6)

6) Не знам шLа Jих са слоJо9ним временом Dа чиLам и учим. (4)

7) Желим 9оJиLи DризнаLу квалификацију. (7)

8) Учим и чиLам из за9овољсLва. (5)

9) ШLа ћу ја у школу овако сLар. (2)

10) Учим јер желим DромениLи занимање. (5)

11) Учим са великим за9овољсLвом. (8)

12) Учим јер ме очекује Jоље ра9но месLо. (7)

13) Морам учиLи, ма9а не знам 9а ли ћу имаLи усDеха. (4)

14) Учењем ћу сLећи више знања Dа ћу Jоље зарађиваLи. (6)

15) Са9а ме учење Jаш и не занима. (4)

16) ТреJа учиниLи јер је је9ино Lо, 9анас, вре9но. (7)

17) Ако ми Jу9е Lешко DресLаћу са учењем. (4)

18) Морам учиLи 9а Jи се уDисала у школу више: сLуDња. (6)

19) Учим 9а не :уJим време ов9е. (6)

20) Учим 9а Jих усDешније учесLвовао у Dроменама у ор:аниза-
цији. (2)

21) Посећујем ра9о сајам књи:а. (2)

22) ПосеJно ме инLересује сLручна лиLераLура. (4)

23) ОJразовањем моја месечна Dримања се неће нишLа Dромени-
Lи. (6)

24) ОJразовањем се моја месечна Dримања знаLно увећавају. (8)

25) Ра9о Dосећујем JиJлиоLеку. (2)

4 Бројеви са 9есне сLране Dре9сLављају укуDан Jрој заокружених изјава исDи-
Lаника.
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ЗАКЉУЧАК О9 рано: 9еLињсLва 9о касне сLаросLи DосLоје Dрилике за учење.
Те Dрилике се реализују кроз различиLе ви9ове оJразовања: фор-
мално, неформално и информално оJразовање. ВасDиLање и
оJразовање о9раслих лица у Dроцесу сLарења, 9анас је DоLреJа
каква се кроз исLорију срDско: 9рушLва није 9о са9а мо:ла Dоја-
виLи и осеLиLи, и може се рећи 9а се о9носи на све љу9е ма какав
Jио њихов 9уховни или маLеријални ниво на коме живе.

ПрихваLање концеDције „учења у Lоку чиLаво: живоLа” или
„9оживоLно: оJразовања” DосLаје Lемељ националне сLраLе:ије
развоја оJразовања, Dа Lако и оJразовања о9раслих. Ако се учење
више вре9нује, оно ће сLећи и више DошLовања и DрихваLања у
9рушLву.

КонцеDцијом 9оживоLно: учења и оJразовања, Dовезују се Dо-
је9ини се:менLи оJразовања , али и Dоје9ини оJлици оJразовања
(формално, неформално и информално) у је9инсLвен сисLем. То
значи 9а се 9оживоLно оJразовање не сасLоји у механичком Dро-
9ужавању оJразовања у раз9оJље о9раслосLи не:о у усDосLавља-
њу оJразовања мла9их и о9раслих. Је9ино су на Lај начин мо:ућа
расLерећења у оJ разовању мла9их као и рационализација сисLе-
ма оJразовања у целини.

ЗJо: међузависносLи свих сLуDњева и оJлика учења сLрукLур-
на Dромена у Jило ком 9елу оJразовно: сисLема изазива Dроме-
не у 9ру:им 9еловима. ЗаLо су Dромене у оJразовању о9раслих у
DроLеклим :о9инама 9овеле 9о Dромена у циљевима и са9ржаји-
ма оJразовања о9раслих 9о реконсLрукције оJразовања мла9их.

Сврха и циљ оJразовања о9раслих јесLе човек, сLимулација
ње:ових DоLенцијала и усвајање сLавова о DоLреJи 9оживоLно:
учења. ОJразовање о9раслих има 9ве функције: комDензацијска
и функција 9аље: Lрајно: оJразовања.

КомDензацијска функција оJразовања се сасLоји у Lемељном
осDосоJљавању о9раслих Lј. на9окнађивању оJразовних за9аLа-
ка о9раслих 9о којих је 9ошло зJо: оJразовних DроDусLа у мла-
9осLи. Такве осоJе у условима уJрзано: развоја и :лоJализације у
9рушLву знања, DосLају најозJиљнији кан9и9аLи за класу у со-
цијално искључених.

ОDрав9ано је консLаLоваLи 9а се Dосле Dерио9а фронLално: ра-
сLа функција 9олази 9о сLаJилизације у којој Dочиње и Dосле
че:а насLаје сDецијализација функције.

О9расLао човек у Dроцесу сLарења учи усмерен својим жеља-
ма, али нека9 и DроLив њих. Онај ко не учи заосLајаLи ће за својом
околином. За разлику о9 9еLеLа, које учи 9а за9овољи своје хоме-
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осLаLске DоLреJе, о9расLао човек учењем за9овољава нехомео-
сLаLске DоLреJе. О9расли се мо:у учиLи DуLем формално:,
неформално: и информално: оJразовања. О9расLао човек учи
најDре 9а Jи акLуализовао суJјекLивне мо:ућносLи, Lо је 9ефини-
Lиван закључак ово:а ра9а. Ка9а је реч о инсLиLуционалном уче-
њу, Lо се најчешће манифесLује као Lежња за неком врсLом на-
Dре9овања у социјалном сLаLусу – DрихваLање сеJе, DрихваLање
о9 9ру:их, 9ок у неинсLиLуционалном учењу Lежња за наDре9о-
вањем није изражена, јасна је Lежња за акLуализацијом суJјек-
Lивних мо:ућносLи. Овакав закључак DоLврђују и резулLаLи ис-
DиLивања 9аLи у Dрило:у Jр.1. ово:а ра9а.

НаDослеLку, не смемо занемариLи чињеницу 9а је учење, нај-
Dре, Dсихички Dроцес. Оно има своје 9рушLвене, Jиолошке, Dоли-
Lичке и 9ру:е асDекLе Jез којих се Jило који оJлик учења не може
о9вијаLи. А као шLо је на DочеLку ра9а Jило речи, најважнији
факLор чиLаво: Dроцеса сисLемско: оJразовања о9раслих у Dро-
цесу сLарења јесLе моLивисаносL и сLеDен менLалне кон9иције.
Ка9а је сLеDен је9не о9 њих 9ве неза9овољавајући, Dомоћ сDоља
је неоDхо9на. То је ује9но је9но о9 нових DиLања које се кроз овај
ра9 оLворило и које свеср9но ауLори ових ре9ова DреDоручују
Dсихолозима за исLраживање.

ИнLензивне Dромене у свим сферама живоLа условљавају Dо-
LреJу за сLалним учењем и оJразовањем. То значи 9а се DосLо-
јећи сисLеми морају, Dолако али си:урно, реформисаLи о9 оJра-
зовања ка самооJразовању.

У 9рушLву које учи чиLаво: живоLа, о9 свако: Dоје9инца се за-
хLева 9а конLинуирано учи 9а Jи имао акLивно учешће у Lаквом,
Dро:ресном 9рушLву. КонцеDција 9оживоLно: оJразовања зала-
же се за усDосLављање хоризонLалне и верLикалне DовезаносLи у
сисLемима и Dроцесу оJразовања. Сврха оJразовања и учења и
јесLе човек, Lе је важна сLимулација ње:ових DоLенцијала и ус-
вајање сLавова о DоLреJи 9оживоLно: оJразовања.

Из све:а речено:, може се закључиLи 9а учење чиLаво: живоLа
има оDшLе љу9ске вре9носLи и Dрелази :ранице је9но: 9рушLва,
социјалне сре9ине и кулLуре и јавља се као DокреLачка сна:а
9рушLва и само: човека.
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SUMMARY HISTORICAL SURVEY OF NEW CONCEPTS 
OF LIFELONG LEARNING DURING AGING 

Learning and education gradually occupy an important place in
human life.Therefore, continuing socio-political and economic
changes, rapid scientific and technological development, the expan-
sion of knowledge, formed the phenomenon of the learning
society. Its theoretical basis can be found in the concept of learning
in the course of a lifetime, example:permanent learning and educa-
tion in the aging process. On the other hand, the rapid changes
taking place in the world, seeking to know the day is increasing. In
the center of a thriving economy and a developed society are knowl-
edge and ability, and education and learning become the instrument
that. key socio-economic progress.

Nevertheless, shorter working hours and longer life expectancy
retirement also increases the amount of time available for other
activities. In all areas, there are more opportunities for learning
outside the school, and qualifications, in the traditional sense of
getting out in front of new trends competence and adaptability.

Adults who are constantly in the process of aging, the process of
continuing education and learning are significantly different quality
in relation to children, therefore it is necessary and a different
approach to the children, and a different approach to teaching adults
in the era of change, due to life and work experience, educational
level, psychological and physical characteristics but also because of
their social status.

This paper will be an attempt, which will show the theoretical
analysis of many aspects of learning, types, shapes, possibilities and
limits of learning, the basic needs of adults in the aging process, as
well as provide answers to the question why a grown man in the
aging process learns who the person in the learning process and
learning how to function in a process of aging.

KEY WORDS: continuous learning, education, aging, modern concept.


