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Razsežnosti
izobraževanja
odraslih
V začetku oktobra bo
v Ljubljani konferenca an-
dragogov z vsega sveta

UUBUANA, 15. septembra
- V začetku oktobra bo Ljubljana za
nekaj dni svetovno središče razmi-
šljanj o izobraževanju odraslih. Na
mednarodnem posvetu "Premislek
o izobraževanju odraslih in razvoju«
se bodo zbrala velika imena s tega
področja prav z vseh celin, da pri-
merjajo različne poglede na andrago-
giko, na razmerje med poučevanjem
mladine in starejših, na družbeno
vrednotenje izobraževanja odraslih,
o subjektih, ki imajo na skrbi to izo-
braževanje, ter o drugih vprašanjih.
O vsem tem je pri Pedagoškem inšti-
tutu v Ljubljani več let potekala razi-
skava, v katero je bilo vključenih več
kot 80 uglednih mednarodnih stro-
kovnjakov za andragogiko; rezultati
tega projekta bodo vsebinsko izhodiš-
če strokovnega srečanja, ki ga pri-
pravlja Andragoški center Slovenije,
sodelujejo pa tudi Pedagoški inštitut,
tri slovenska ministrstva (za znanost
in tehnologijo, za šolstvo in šport ter
za delo) in s sofinanciranjem Unesco.
Na današnjem sestanku s časnikarji
v Andragoškem centru Slovenije so

. predstavili namen in pomen te ugled-!
ne mednarodne konference.

J. S.
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Mednarodna konferenca o izobražeVanju odraslih

Kako dvigniti
izobrazbeno raven?
.~ Metka LaJnšček

lJubljana - Od 6. do 9.
oktobra bo v Cankarjeve~
domu potekala mednarodna
konferenca z naslovom .
Premislek o izobraževanju
odraslih in razvoju - pripra-
vlja jo Andragoški center
Sl~vr::.'jev sodelovanju s
Pe~Jškim inštitutom in z
denarno pomočjo ministr-
stva za znanost in tehnolo-
gijo, ministrstva za šolstvo in
šport, ministrstva za delo ter
Unesca.

...."

Po besedah direktorja Andra-
goškega centra Zorana Jelen-
ca bodo na konferenci sodelo-
vali priznani mednarodni in
domači strokovnjaki, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem odra-
slih. Njen namen so predstavili
na včerajšnji novinarski konfe-
renci. Strokovnjaki bodo razpra-
vljali o temeljnih konceptualnih
vprašanjih izobraževanjaodraslih
in o pomenu andragogike. Po-
seben pomen bodo namenili raz-
merju med izobraževanjem otrok
in mladine ter odraslih. Vsebin-
sko izhodišče za konferenco so
izidiraziskovalnega projekta Zna-
ni andragogi o izobraževanju
odraslih. Več kot 80 stroko-
vnjakovje sporočilo svoja stališča
o tem, kako pojmujejo izobraže-

vanje odraslih in andragogiko
.ter kaj menijo o njunem .na-
daljnjem razvoju. Zbrane izide
bodo na konferenci predstavili
javnosti.

Za Slovenijo ima omenjena
konferenca poseben pomen zato,
ker izobraževanje odraslih v naši
zavesti ni toliko navzoče kot izo-
braževanje otrok in mladine. Po
besedah Ane Krajnc je pri nas v
prejšnjem sistemu prevladovalo
stališče, da so ljudje, ki veliko
potujejo in govorijo tuje jezike,
največji notranji sovražniki. Po-
sledica tega je tudi dejstvo, da
bomo pri sedanji hitrosti razviti
svet dohiteli šele čez tisočletje.
Popisi prebivalstva namreč ka-
žejo, da se je izobrazbe na sesta-
va prebivalcev Slovenijev zadnjih
desetih letih le minimalno dvi-
gnila. Če za merilo vzamemo pis-
menost prebivalstva, smo res na
vrhu. Glede na to, koliko prebival-
cev je končalo srednjo šolo, pa
smo na robu srednjerazvitih dr-
žav. V občini Pesnica je na pri-
mer kar 74 odstotkov ljudi funk-
cionalno nepismenih, v mursko-
soboški občini pa so izredno ve-
like razlike v izobrazbi med spo-
loma Po mnenju Ane Krajncbodo
izobrazbeno raven prebivalstva
dvignili predvsem potreba po
preživetju in socialni nemiri, ki
pomenijo tudi pritisk na:politiko.
To pa se v Mariboru že dogaja.

SLOVENEC, 16. septe~er 1993



Izobraževanje kot
način življenja
------5 korej dElni več človeka, ki ga ne bi tako ali drugače pritiskale
potrebe po lastnem učenju. Oseba živi na prepihu lastnega znanja in neznanja.
Od človekovega znanja je odvisno, kako bo preživel in sploh obstajal, kako bo
ohranil svoje ravnotežje in odnose z okolico, kaj bo še lahko postal in čemu bo
v življenju pripadal. Okrog nas mrgoli raznih mnenj, pogledov, ideologij in
vrednostnih sistemov od najbolj mističnih do mehanično reslističnib, Tudi to je
težka, zahtevna pot učenja, na podlagi katere se posameznik odloči, kaj je
pripravljen sam zagovarjati, za čem stoji in katere vrednote bodo njegovo
osnovno gibalo.

Pri odpuščanju delavcev in zaposlovanju se vedno pogosteje ustavljajo pri
dejstvu, da »je vse odvisno od človeke«, zato pazijo vedno bolj, koga zaposlujejo.
Izobraževanje za poklic, kateremu je bilo nekoč posvečeno celotno šolanje
(spomnimo se samo našega slavnega usmerjenega izobraževanja), mora danes
zadostiti mnogim drugim ciljem. Pripraviti mora človeka, da bo znal skrbeti za
svoje zdravje, svoje okolje, za svojo lastno osebno rast in razvoj, za vzgojo otrok
in družino, za lastne finančne in materialne zadeve in da bo dajal vsebino svojemu
življenju tudi v prostem času. Na sedanji stopnji družbenega razvoja, ko se
z veliko naglico pomikamo v poindustrijsko družbo ali družbo informatike mora
biti izobraževanje odraslega tako zgoščeno, da ga prelevi iz »odvisnežs« (za
katerega stanovanje, službo, zdravje, socialno varnost itd., naj bi skrbeli drugi,
predvsem država) v »semostojnege človeke«, ki v večini potreb deluje samoza-
dostno.

Seveda nam industrijsko obdobje ni pustilo za seboj takih ljudi. Samostojno
deluje lahko le peščica ljudi. Vsi ostali - po večini ozko usposobljeni industrijski
delavci, katerih množice polnijo danes urade za brezposelne, drugi pa so že na
robu brezposelnosti - so sposobni živeti le kot odvisneži. Zlasti pri zadovoljeva-
nju večine svojih potreb odvisni od države. Vešči so trpljenja, čakanja, znajo
potrpeti in najraje so tiho. Ko jih življenje stisne ob zid in so skrajno ogroženi se
sprožijo socialni nemiri in nasilje, ker se jim zdijo naprej v življenje vse poti
zaprte.

V najbolj razvitih državah (OECD) računajo, da imajo približno 20 odstotkov
»odvisnežev« ali Iunkcionelno nepismenih ljudi. To so ljudje, ki so nekoč hodili
v šolo, vendar zelo malo in so se usposobili za neka enostavna dela, ki jih je
industrija ir prejšnjem obdobju potrebovala. Sposobnost in učljivost sta jim :
zakrneli. Danes v novo potejajočem svetu, ki vedno bolj žubori v ustvarjalnosti in
novi dinamiki življenje, v družbi iiiiormetike ne vedo, kaj bi s seboj. _.,

V Sloveniji računamo, da imamo pri odraslem prebivalstvu (starost nad 15 let
po štetju iz leta 1991. približno 50 do 70 odstotkov funkcionalno nepismenih
prebivalcev. Občine, v katerih je ta odstotek najvišji, bodo težko naredile
nadaljnji razvojni korak, zaradi frustracij ljudi grozi nasilje in porast kriminala.
Če se človek ne more konstruktivno vključiti v socialno življenje, če ne more biti
konstruktiven, postane z vso svojo energijo destruktiven. Tovrstni pojavi so
v Sloveniji že močno v porastu. Rešilo jih ne bo povečano število policajev,
ampak delo z ljudmi, pomoč, da se razvijejo, pa naj rečemo temu kakorkoli že
hočemo, doizobraževanje, izobraževanje odraslih, osebni razvoj ali vzgoja, dovz-
goja, pteusposebljenje, itd.

že celotno zadnje desetletje smo strokovnjaki slutili in ponekod v razvitem
svetu in bolj demokratičnih družbah gledali tudi na lastne oči, kakšne brezmejne
razsežnosti dobiva izobraževanje in vzgoja odraslih. Povzpelo se je do nepričsko- -
vanih razsežnosti. V svetu že od začetka osemdesetih let govorijo o eksploziji
izobraževanja odraslih, o znanju, ki je postalo eden najbolj močnih tržnih
»ptoduktov«,

Eksploziji izobraževanja odraslih nujno sledijo tudi velike spremembe v temelj-
nih konceptih, sami znanosti in teoriji izobraževanja odraslih. Zato smo se
slovenski znanstveniki s področja andragogike lotili leta 199U zelo ambicioznega
projekta - komparativne mednarodne raziskave o Rekoncipiranju izobraževanja
odraslih. Dr. Zoran Jelenc, raziskovalka Metka Syetma in spodaj podpisana smo
sestavili vprašalnik, ki je služil kot podlaga za pisni intervju in ga poslali najbolj
vidnim strokovnjakom za andragogiko po celem svetu. Razposlanih je bilo več
kot 200 primerov. Tako se je začel proces raziskovanja in medsebojnega
sodclovsnje. Podatke smo zbirali več let, ker smo na vmesnih mednarodnih
konferencah v zaporedju imeli s temi strokovnjaki tudi osebne stike in se z njimi
podrotmejc pogOPd1jaH. ~hkl9 smo zbreli-odgovore; koncepte';" vizijeirrteo~
modele približno sto znanstvenikov in strokovnjakov s področja vzgoje in izobra-
ževsnj« odraslih. Tako velik odziv pripisujemo predvsem splošni potrebi vpraša-

nih. Odgovori, ki jih iščejo slovenski andragogi zanimajo tudi njih in se jim zdijo
bistveni in neizogibni.

Tako zahtevna raziskava ni v Sloveniji nastala slučajno. Za seboj ima dolgotraj-
nejše sodelovanje slovenskih andragogov z vsemi najbolj vidnimi andragoškimi
inštituti v svetu.

Sloveniji je lahko v posebno čast, da svetovno nejbolj znani strokovniski
pridejo v Slovenijo na svetovno konferenco o Rekoncipiranju izobrBŽeYanja
odraslih, ta bo potekala od 5. do 10. oktobra letos v Cankarjevem domu.

Rekoncipiranje izobraževanja odraslih je neizogibno. Vendar je to naloga,
katere ne more opraviti en sam strokovnjak. Tako veliko in zelo odgovorno
nalogo ne more opraviti niti skupina nacionalnih strokovnjakov zaprtih v realnost
svoje družbe. Zato smo odvisni od medsebojnega sodelovanja, skupnega prizade-
vanja, da pridemo do pravih zaključkov, spoznanj in končnega koncepta v kate-
rem bodo določene paradigme sodobnega izobraževanja in vzgoje odraslih.
Stroka je dokončno potrdila, da osebnosten razvoj ni odvisen samo od otroštva ali

'prvih petih let življenje, ampak se osebnost pomembno oblikuje tudi v vseh
poznejših obdobjih in tudi v tretjem življenjskem obdobju. Izobraževanje odraslih
je način življenja .....•............. --------~~--- ~--~--~~~



ANDRAGOGIKA

"Sodi izobra2evanje
odrasli~v pedagogiko?
LJUBLJANA - Andrago-

ski center Slovenije v sode-
lovanju s Pedagoškim in-
stitutom pri ljubljanski
Univerzi od 6. do 9. okto-
bra prireja mednarodno
konferenco o izobraževa-
nju odraslih. V Cankarje-
vem domu se je zbralo 68
udeležencev iz 30 držav
sveta, ki bodo predstavili
svoje poglede in izkušnje
pri poučevanju odraslih.
Vsebinsko izhodišča kon-
ference so rezultati, razisko-
valnega projekta Znani an-
dragogi o. izobraževanju
odraslih, ki ga je vec let
izvajal Pedagoški, institut.
.Kot je povedal direktor All-
dragoskega centra' Zoran

Jelenc, je cilj mednarodne
konference z naslovom
Preobrazba izobraževanja
odraslih za razvoj, odgovo-
riti na nekaj temeljnih
vprašanj v zvezi z andrago-
giko. V prvi vrsti bi radi
ugotovili, ali je mogoce go-
voriti o samostojnosti izo-
braževanja odraslih ali pa
to področje sodi v pedago-
giko. Razmejila pa bo tudi
pristojnosti oziroma obve-
znosti posameznikov, ki se
želijo izobraževati, podjetij,
ki programe izobraževanja
pripravljajo, in drzave kot
subjekta, ki mora podpirati .
izobraževanje starejsih, po-
dobno kot organizira sola-
nje ?trok. (Az.)

REPUBLIKA, ~t. 274, (7. okto6er 1993) 3



Kako naprej z
izobraževanjem odraslih?

Urša Matos sko izhodišče konference se sta-
-------------, vljajo ugotovitve raziskovalnega
Ljubljana - Včeraj popoldne projekta Znani andragogi o izo-
se je v Cankarjevem domu s slav- braževanju odraslih, ki je sad
nostnim nagovorom ministra dr. večletnega raziskovanja ljubljan-
Slavka Gabra začela štiri dnevna skega Pedagoškega inštituta.Več
mednarodna konferenca o izo- kot 80 vidnih strokovnjakov s
braževanju odraslih. področja izobraževanja odraslih

Konferenca ima naslov Preo- se Je opredelilo o tem, kakšno je
brazba izobraževanja odraslih za njihove razmerje do andragogike
razvoj, njen organizator je in pedagogike, o povezavah med
Andragoški center Slovenije, njima, o mestu in pomenu izo-
pripravili pa so jo v sodelovanju braževanja odraslih v svetu in o
s Pedagoškim inštitutom pri Uni- lastni vizijirazvoja tega področja.
verzi v Ljubljani. Zbrane ugotovitve omenjenega

Konferenca je namenjena te- projekta želijo organizatorji na
meljnim vprašanjem izobraže- konferenci predstaviti domači in
vanja odraslih in andragogike kot tuji strokovni javnosti. Program
njihove znanstvene discipline. predvideva delo po skupinah in
Strokovnjaki z vseh celin bodo plenarni del,kibo namenjen pred-
predstavili različne poglede na stavitvi temeljnih tem, kot so izo-
izobraževanje odraslih v svetu in braževanje odraslih z zornega
ugotavljali možnosti za njihovo kota manj razvitih držav tretiega
usklajevanje oziroma nadaljnje sveta in v nekdanjih socia1istič-
spodbujanjerazličnostiizobraže- nih državah srednje in vzhodne
vanja odraslih v svetu. Vsebin- Evrope.

SLOVENEC, št. 233, (7. oktober 1993) 4



,
• Kam gre andragoglka?

Izobraževanje pdrasllli potr~buJe.! • Mn:n/e. v

ureditev, ki pa'[ne sme1rušiti razno Pr!h,!Ja ca!
za ~oj ~OI"aie~~Dj•. """""" kot b''''''~j' ,od",lih jo~o~_t in kott"'" po _loško-politi' ••• nwemo- ucec e druzbe
podroCja dejavnosti 10 njegove teore- pluralnost, Ju velja tako za strukturo insti! stih.
tične nadgraditve, vede ali znanstve- tucij in razlj~ost ponudbe (oblik, prije- .Izobraževanje odraslih obsega vse vr-
ne discipline o izobraževanju odraslih mo~) kot tudi za svob.odnost posameznika ste izobraževanja, in to po vsem svetu; ,
(andragogike) je zelo pomembno, da v slste~u. ~prostov?IJnost~ možnost sv?- povsod n~jdemo podobne oblike, vrste in Z
si skušamo od ovoriti na rašanie bodne ~blTe). Raz~lčnost ~ pluralnost Je vzorce, ki lahko presežejo notranje-naci- . .

• g •• VP IJ treba v IZobraževanju odraslih ohranjati ali onalne in mednacionalne meje' .nam englcški andragog Colin Titmus je že večkrat iztezil svoj
O tem~ ali .ga lahk~ o~acuno k~t sa-, celo pospeševati? in ne o~irati. j .Izobraževanje odraslih je' kot izraz dvom, ali je tako ra~novrstno dejavnost, .ko~ je izobr~ievanje odraslih,. sl!loh.
mostojen 10 c.elo'?t slst!m, torej kot, ~Izobraž~vanJe odraslih mora ohraniti .analizni konstrukt, ki daje vrsti dejavnosti, smIselno. opredeljevatI kot enoten Jn celovit slstel!l' ZdI s~ mu, da so pOjavl~ ki
posebno, • bolj ali manj koherentno sVOJOn~dYlsnost od struktur. Če se iZD- ki se zdijo na videz nepovezane ali pa jih sestavijaj? Izobrai~vanjeodraslJh, ~omajda.kaj bolj povezanI. med seboj kot so sicer
celoto pojavov, za katere lahko upo- braževanje odraslih podredi uradnim vsaj v praksi tako dojemamo, intelektual- pOJavI,.ki ptipedejo rezličnim družbenim sistemom a~1podsistemom.
rabimo skupno ime ali pojem »izobra- s~rukt~ram\ postane od njih odvisno. Eno no koherenco na ravni globlje strukture. . To je pesImIstIčna van~nta .razmlšljanja. o področju družbene d~javnos.ti, ki je
ževanje odraslih ••• Poleg čisto teore- njegovih temeljnih poslanstev pa je prav Avtorji, ki zastopajo takšna stališča, so sicer res !zjemno obsežno Jn IZjef!1norezvejeno. Obs~ga vsaj PC!~enclalnC!nIČveč in
'čnih ali znanstvenih razlo t to, da skuša spreminjati toge strukture. optimistični. Dajejo predloge za utrjevanje nIČ manj. kot vse ljudi, ki pravilome kot mlsdostniki zspusujo tako Imenovano

t tod' gov ktlm O .Izobraževanje odraslih kot področje celovitega sistema, kako najti skupni jezik »redno« izobreževenje, kar praktično pomeni šolanje, in začno opravljati v večjem
'az=;:~ za O I povsem pra e deja~nos.ti označujeta izjemno dinamična in zboljšati medsebojno sporazumevanje. delu svojega čas~ kako c}rugo deja-:.nost (d.eJo, družina) ob tem pa se praviloma

g • rast ln gibkost, zato je njegov razvoj zelo za večjo sistemsko celovitost moramo za- o.bčasno še naprej Izobraz~jejo ~1JUC!l0' UČIJOse I~hko na tako rezlične načine in na
težko I;'redvideti. I gotoviti skupno podlago (platformo) za tisočerih me~tlh (v. šola~ se najmanj), najpogosteje pa brez namena, da bi si za to
. .V.lZobraž~vanju odra~lih se odslikava- '. '. . dejavnost pr~~oblll sprIcevalo.. . .. . ..
JO tudi zgodovinsko porojene razlike, tra3 ~ R~by~. znlll!' IUIdnJgOgI V SIOVenI~Ismo v preteklJh,IetJh oprsvili reziskevo Zneni endrsgogi o izobreže-

. dicije, d~beni kontekst, v katerem st o .lZob~~lInJu odl'llSlif' venju odraslih (vzor nam je bile podobna raziskava dr. Vidll PečjIIkIl o psihologiji)
pojavlja. I I CiJj: d~bJti stro~ovno m .manstv-:1Jo pred n,ekaj dn.e.vipa smo na medl!arodni ~onferenci Premislek o izobraževanju

Drugače mislijo avtorji, ki se zavzema utemeljena stališča znanih. andragl!- odtsslih sprožili pogovor o ugotovitvsh rezisksve v svetovni andragoški eliti.
jo, da bi Izobraževanje odraslih šteli ;J g~v z vsega svet~ o nekate~ .temelJ- Glavni razlog našega raziskovanja je bil resničen interes, da bi z njim prispevali
celovit sistem. Pri tem nekateri navajajo. ~ k~)DceptuaIDl~vprašan~ih m polo- k razreševanju nekaterih temeljnih vprašanj pojmovanja, konceptualizacije, opre-
da se ta si~tem šele uveljavlja, in menijo:1 ~jU IZobraževanja odraslih v zdajš- deljevenje, potmenovenje Jn pomena izobreževenjs odraslih v današnjem času in
. .Sistem še ni dovolj razvit, se še obliku~ njem tr~nutku. . . z raZVOjnoperspektivo. . . .. .
Je, gotovo pa se bo še izoblikoval. Metoda. Delphi. - vprašan~a IZbra- Razlog, da smo SI zestevili ta vprašanja, ki zsdevejo samo filozofijo in tudi

.Izobraževanja odraslih še ne razume- nim ekspertom m evalvacija odgo- družbeni poloiaj izobraievanja odraslih in njegove strokovne in znanstvene disci-
mo prav, pojavlja se nam šele kot vizija, ki voro~.:... pline. - andragogike -Je zelo preprost. Tako pri prebiranju strokovne literature kot
je v praksi še ne najdemo in tudi ne pre- Stevilčui p~ o IZvedbi nwsuve: tudi IZnep,osredmh stikov s strokovnj~kl za Iz.o.bražev~njeo.dr~sihje povsem očitno,
poznavamp v vseh njenih prvinah in raz. sodelov~ ~e 88 avtorjev (od 195 da se s~alrščastrokovnjakov - Jn tudi o~ollj IZ keterih ptihejejo - glede tega zelo
sežnostih.. zaproieDib).1Z 32 držav z v~~ sveta. r~zllkujejo. To ne velja le za nekatera aIJ celo le za obrobna vprašanja izobreževe-

Mnogi avtorji pa izobraževanje odraslih Izv~ ~ve:. PedaJoiki iDititut nja odraslih, .temveč tudi za večino temeljnih pojmov, konceptov in tudi terminov
že zdaj vidijo kot sistem, ne glede na vrzeli pri UDIvem Ljubljani iB Andragoiki za to po.dročje. . .
in pomanjkljivosti, ki jih le-ta še ima. Ute- center Slovenije. Tako! za tem vprašanjem sledi tole logično, povsem pragmatično razmišljanje:
meljitve teh avtorjev so zlasti: M~r~ koDleren~ - Premi6le,1c koliko je takšl!a raznovrstnost pO/fledov. - če se bo potrdila tudi v naši raziskavi

.Izobraževanje odraslih moramo poj_ o ~"':-kYlUlju odnulib in rtlZYoJu - koristno .za Izobraževanje odreslib Jn nje!fovo delov~nje in uveljavljanje; ali jo je
movati kot celovit sistem z velikimi razli- (LJubI.!UII, 6.-9. oktobra letos) mogoče aIJ celo potrebno ptemosttti, isketi področju Jn stroki skupne imenovaJce.
kami; je sistem pluralistične organizacije, ~~tor~ ~d~oikJ,.R~~er ževa~ja odraslih v prim~~ja~i's p~ejšnjimr---':hL~·,..J"dli··:-"-'''·-''-''''?~:~ <o~J0.,.octi,_
tako po svojih institucionalno-didaktičnih • vd'"'lle v e VUJU 8 ---Je- tudi če upoštevamo vizije. Poudarili bi dv~ JI {}r~ . . k 'k

. VJID 001001 _o novi smeri razvoja izobraževanja odraslih . n~m pr~J~ tom posa~ezn~ ov se t~-
. . ki . d zdai iih k .. : rej pridružujejo že skupinski (mestni

pogovore, S;Od~lovanjem načrtovanje, ko- JU v . o aJ~n~~. o.nceptih ~sm~ ~ašli skupnostni organizacijski ali podjetniški)
ordinacijo m integracijo - s tem pa ne v dovolj prepričljivi all dodelani obliki, to ,..-::--;~ ••.'-...;'"""":r--~--,=;"'...,.o:-"'"
smemo rušiti raznovrstnosti in pluralnosti pa sta: • VprdlUlJa, ti IIDO jJb razillco-
izobraževanja odraslih. - "Učni projekti odraslih«, tako kot jih yali y l'IIZiIIIuIyi:
Nenelme spremembe opredeljuje A. Toup v svojih raziskavah - Kaj je lzobraieyllllje odrII8JJb (po-

o učnih projektih odraslih (1970in 1979)in jem, podroija, listem)
Razpravo o integrativni naravi sistema kjer avtor bistveno razširja dozdajšnje ra- - KsJden je odnos med izobraieYII-

izobraževanja odraslih dodatno otežuje vr- zumevanje zmogljivosti odraslih za samo- njem odrtuIJb in lzobraieyujem
sta okoliščin, med katerimi lahko navede- stojno učenje. Temeljno spoznanje pri tem otrolc in mladine ter udnJgogilco in
mo-"-lA....n~_i..hnlL"7..".!J.&ln_ __i •• d.o JiI4·U_lr~G...G.U""';. uA-.· • 1 _ JL~_--'L. ";;"""'-

če opredelimo področje kot sistem in
u določimo njegova sistemske značilno-

ti, nam to omogoča, da ga ustrezno ume-
timo v celotno sestavo sistemov, ki so

potrebni in pomembni za življenje, ki ga
~ivimo v svetu kot celoti in v njegovih
posameznih delih, kot so geografske, kul-
furne, politične, nacionalne, jezikovne ali
~ruge enote vse do državnih in drugih
družbenopolitičnih družbenih enot. S tem
se nam odpirajo možnosti za bolj usklaje-
no usmerjanje razvoja področja, to je izo-
braževanja odraslih v teh enotah.

Na vprašanje: ali lahko izobraževanje
odraslih pojmujemo kot celovit sistem,
imo dobili v naši raziskavi zelo različne
idgovore - od tega, da enotnega sistema
li, prek odgovorov, ki pogojno dopuščajo
akšno možnost, do pritrdilnih odgovorov.

Za trditve, da izobraževanja odraslih ne
noremo obravnavati kot celovit sistem,
:ovorijo tele navedbe:

.Ena najpomembnejših značilnosti izo-
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pog~vo~~, ~elovanje in načrtovanje, ko- ki ju v ~ozdaj~n~~h.kO.nceptih ~ism~ ~ašli
ordinacijo 10 integracijo - s tem pa ne v dovolj prepričljivi ah dodelani obliki, to
smemo rušiti raznovrstnosti in pluralnosti pa sta:
izobraževanja odraslih. - »Učni projekti odraslih«, tako kot jih
Nenelme spremembe opredeljuje A. Toagla v svojih, raziskavah

o učnih projektih odraslih (1970 in 1979) in
kjer avtor bistveno raziirja dozdajšnje ra-
zumevanje zmogljivosti odraslih za samo-
stojno učenje. Temeljno spoznanje pri tem
je, da človek s svojim »učnim projektom«
projicira svoje zanimanje v okolje, iz njega
izbira ustrezne možnosti za učenje/izobra-
ževanje in s tem kot aktiven subjekt (suče-
nec«) uresničuje svoje cilje pri učenju; vlo-
ga izobraževanja odraslih pri tem je, da
zagotovi optimalne možnosti za uresniče-
vanje takšnih projektov .

- Kot drugi pomemben dosežek zadnje-
ga obdobja lahko označimo vlogo lokalne
skupnosti ali organizacije kot subjektov ali projekti, da ne omenjamo že dalj časa

! dejavnikov, ki so-nosilci izobraževanja in znanih bolj globalnih, a prav tako integra-
učenja. Zamisel temelji na zasnovi »druž-': tivnih konceptov, kot so »družba, v kateri

r---------c-~:....::-'--'------....:..- ----------.--~---. se uči« (Learning Society), »svetovno uče-

SI·stem lzobrazevania ln nje« (Glogal Learning), »vsakdanje uče-L nje«;.(Everyday.Learning), »permanentno
• izobraževanje in učenje« (Lifelong Educa-ucenja odrasli h tion and Learning), če se omejimo na naj-:

bolj znane. Za te oblike je značilno, da to

I I
Mte2a niso več le vizionarske zamisli, temveč živa

Ponudba resničnost, ki ima tudi že svoje oblike
proUramov __združevanja in. organiziranja (na primer

. zveza mest, ki se učijo). Sestavljajo jih
resnični programi, ki jih organizirajo in
izvajajo ljudje v enotah (mestih, skupno-
stih, organizacijah), kjer živijo in delajo.
Zanje je značilno, da to ni več izobraževa-
nje odraslih, ki ga sestavljajo predvsem -;
programi formalnega in šolskega izobraže-
vanja, temveč gre za kombinacije dejavno-
sti, pri katerih prevladujeta neformalno.
izobraževanje in učenje, povezano z drugi-
mi dejavnostmi družbene enote.

N.čeJo povpraše"lIDja in ponudbe
Če združimo obe navedeni smeri razvi-

janja izobraževanja in učenja odraslih, do-
bimo shemo, ki ponazarja sistem izobraže-
vanja in učenja odraslih; temelji na pov-
praševanju (individualni ali skupnostni uč-
ni projekti) in ponudbi (vse možnosti izo-
braževanja in učenja na določenem ob-
močju). (Glej 8bemo 1)

.Rešitev vprašanja o sistemu izobraže-
vanja odraslih leži v opredelitvah, ki jih
nakazuje shema Celotni spekter človeko-
vega učenja, ki jo povzemam po Unesco-

. vem priročniku za zbiranje statističnih po-
datkov o izobraževanju odraslih (1975,
prilagojeno za naše potrebe). (Glej
8hemo2)

Dvodimenzionalno matriko lahko upo-
rabimo za opredelitev vseh mogočih kom-
binacij v tem spektru, to pa so:

- vse vrste izobraževanja in učenja: za-
četno in nadaljevalno, formalno in nefor-
malno; namensko in priložnostno;

- bistveni elementi sistema izobraževa-

Razpravo o integrativni naravi sistema
izobraževanja odraslih dodatno otežuje vr-
sta okoliščin, med katerimi lahko navede-
mo le najbolj značilne.

Izobraževanje odraslih je področje, ki'
se spreminja tako rekoč pred našimi očmi.
Navedimo le najočitnejše spremembe, ki
jih opažamo danes v primerjavi s prete-
klostjo, in tudi na najbolj pogosta neskla-
dja v pojmovanju izobraževanja odraslih:

• Razvojni trendi v sodobnem izobraže-
vanju odraslih

- v izobraževanju odraslih smo priča
čedalje večjemu deležu neformalnega izo-
braževanja.

- Ob šolsko institucionaliziranem izo-

lola _\=' a .~ JI1IJI'II'II
UCni
viri ii

Informiranje
svetovanje

UC ni
projekti

(vsebine)

I PovpraSevanje I
Shema 2

rej prioružujejo že sKupinsii mes ru,
skupnostni, organizacijski ali podjetniški)

• vi a, lU IlIJO JIh
"aJi " nwtllun1:
- IUJ je lzobraževll1lje Odra6Ilb(p0-
jem, področja, Bistem)
- Kalde" je odDOlmed izobraževa-
lIjelli OdraaIlb ln izobraževanjem
otrolc ln mlIHIlne ter andragogiko ln
pedagogiko
- AH je treba zdajllljJ kOlJcept(kolJ-
cepte) lzobražet'lUlja Odra6Ilbponov-
IJO premisliti ln prelIrediti
- KaldeIJ poloŽIIJima alJes izobra-
ievll1lje OdraaIlb v druibi (driari,
,,,eIIJ)
- Kdo 80 lJosIki razvoja izobraieva-
Ilja odrasJlb.

.-.



• Mnenje

Prihaja čas
učečedružbe
______z nani angleški andragog Colin Titmus je že večkrat izrazil svoj
dvom, ali je tako raznovrstno dejavnost, kot je izobraževanje odraslih, sploh
smiselno opredeljevati kot enoten in celovit sistem. Zdi se mu, da so pojavi, ki
sestevljejo izobraževanje odraslih, komajda kaj bolj povezani med seboj kol so sicer
pojavi, ki pripadajo različnim družbenim 'sistemom ali podsistemom.

To je pesimistične verisnte razmišljanja o področju družbene dejavnosti, ki je
sicer res izjemno obsežno in izjemno razvejeno. Obsega vsaj potencialno nič več in
nič manj kol vse ljudi, ki praviloma kot mladostniki zapustijo tako imenovano
»redno« izobraževanje, kar praktično pomeni šolanje, in začno opravljati v večjem
delu svojega časa kako drugo dejavnost (delo, družina) ob tem pa se praviloma
občasno še naprej izobražujejo ali učijo. Učijo se lahko na tako različne načine in na
tisočerih mestih (v šolah še najmanj), najpogosteje pa brez namena. da bi si za to
dejavnost pridobili spričevalo.

V Sloveniji smo v preteklih letih opravili raziskavo Znani andragogi o izobraže-
vanju odraslih (vzor nam je bila podobna raziskava dr. Vida Pečjah o psihologiji)
pred nekaj dnevi pa smo na mednarodni konferenci Premislek o izobraževanju
odraslih sprožili pogovor o ugotovitvah raziskave v svetovni andragoški eliti.

Glavni razlog našega raziskovanja je bil resničen interes. da bi z njim prispevali
k razreševanju tieketerib temeljnih vprašanj pojmovanja, konceptualizacije. opre-
deljevanja, poimenovanja in pomena izobraževanja odraslih v današnjem času in
z razvojno perspektivo.

Razlog, da smo si zastavili ta vprašanja, ki zadevajo samo filozofijo in tudi
družbeni položaj izobraževanja odraslih in njegove strokovne in znanstvene disci-
pline - andragogike - je zelo preprost. Tako pri prebiranju strokovne litersture kot
tudi iz neposrednih stikov s strokovnjaki za izobraževanje odresih je povsem očitno.
da se stališča strokovnjakov - in tudi okolij iz katerih prihajajo - glede tega zelo
razlikujejo. To ne velja le za nekatera ali celo le za obrobna vprašanja izobraževa-
nja odraslih, temveč tudi za večino temeljnih pojmov, konceptov in tudi terminov
za 10 področje.

Takoj za rern vprešenjcm sledi tole logično. povsem pragmatično razmišljanje:
koliko je takšna raznovrstnost pogledov - če se bo potrdila tudi v naši raziskavi
- koristno za izobraževanje odraslih in njegovo delovanje in uveljavljanje; ali jo je
mogoče ali celo potrebno premostiti, iskati področju in stroki skupne itncnovelcc.
Ne zaradi tega. da bi z iskanjem skupnega hoteli za virali uveljavljanje rezličnosti;
vemo. da to ne bi bilo dobro in koristno za razvoj izobraževanja odraslih. saj je tu,
področje, ki tivi v vsakem okolju na svoj specifičen. temu okolju prilagojen način.
temveč zsto. da bi izobraževanje odraslih iztrgali iz razdrobljenosti. ki je nemara
tudi znak rnzkroienosu ali še nezadostne izoblikovenosti njegove filozofije. njegove
stroke. njegove prakse ali tudi njegove razvojne vizije. Je iskanje skupnih imenoval-
cev. skupne doktrine. celovite sistemske rešil ve. razvojne smeri mogoče ali ne.
potrebno ali ne. ali celo nujno ali sploh ne?

In po kakšni poti bomo na tem področju šli v Sloveniji. Bomo oseali na
dozdajšnji. s šolsko tradicijo in pedagoško didaktiko (v ožjem smislu. za otroke}
obremenjeni poti. ali bomo odprli vrara zasnovam. ki temeljijo na organiziranem
ssmostojnem učenju. na zasmislih o "družbi. v keteti se uči« (learning society}, ki
se ponekod že uresničuje v programih, kot so »rnesro. v katerem se uči« (learning
city). -univerze. v keteri se uči" (learning university) in »orgenizsciji. v kaeeri se
uči« (learning orgenizetion}? ZORAN JELENC
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/Premislek o izobraževcznJu odraslih
I v vzhodnoevropskih državah

Enaindvajset nekdanjih socialističnih držav v Evropi se razprostira na 68
odstotkih površine te celine in pomeni 19 odstotkov celotnega prebivalstva. To je
veliko območje, ki je bilo pomembno že v preteklosti in bo pomembno tudi za
prihodnost Evrope.

Kulturne tradicije so bogate in raznolike in zajemajo tradicijo izobraževanja
odraslih. To živahno družbeno gibanje je ovirala socialistična vladavina. Izobra-
ževanje odraslih je bilo podrejeno politični indoktrinaciji in potrebam države.

Politične in družbene preobrazbe v teh deželah so ustvarile nove možnosti za
razvoj izobraževanja odraslih in se vrnile k starim običajem.

Izobraževanje odraslih so v socialističnih državah pojmovali preveč enostran-
sko, imeli so ga predvsem za nadomestek osnovnega' in poklicnega izobraževanja,
in tudi kot sredstvo za politično in družbeno indoktrinacijo. Zdaj je okvir
teoretske in praktične plati koncepta razširjen.

Socialistična izobraževalna praksa ni razlikovaia izobraževanja odraslih in
izobraževanja otrok. Tako je zabrisala prvine samostojnosti teh področij in jedro
različnosti. Izobraževalna praksa in teorija O izobraževanju odraslih jasno zago-
varjata to različnost. Izobraževanje odraslih naj bi postalo samostojno področje
kulturne in izobraževalne dejavnosti odraslih na različnih področjih v skladu
s prvobitnimi individualnimi in družbenimi potrebami.

Josef Pohurzycki, Poljska

Izobraževanje odraslih v Latinski
Ameriki

f

Ugotavljamo, da se izobraževanje odraslih širi in vključuje vsa obdobja odraslo-
sti, ki se začenja pri mladih odraslih - ti se vključujejo v programe izobraževanja
in usposabljanja, in zaključuje v širokem spektru tako imenovanega tretjega
življenjskega obdobja. Dejansko je v zadnjih dveh letih ta starostna skupina
vzbudila veliko zanimanja, pač zaradi sprememb, ki smo jih zaznali v nedavnih
štetjih prebivalstva v mnogih latinsko-ameriških državah.

Druga značilnost je težnja, da bi organizirali i~obraževalne projekte in pro-·
grame za odrasle na podlagi spoznanja, da ljudje po svoji kulturi pripadajo
različnim skupinam (ženske, mladi, ki so izpadli iz formalnega sistema, brezpo-
selni, starejši ali ljudje v tretjem življenjskem obdobju, etnične skupine, itd.) in
imajo vsak svoje temeljne potrebe po znanju.

Tretjič, ti projekti in programi zahtevajo širši repertoar znanj, ki se doslej ni
uporabljal v izobraževanju odraslih, zdaj naj bi ga oblikovali kot referenčni vir.
Tako obstaja danes, na primer, večje zanimanje zato, kako povezovati fiziologije
teh skupin odraslih z njihovimi kognitivnimi značilnostmi (z njihovo sposobnostjo
spoznavanja in dojemanja). . "

Četrta značilnost, ki se danes pojavlja v izobraževanju odraslih, zadeva dva
glavna tipa programov. Prvi od teh je izobraževanje odraslih za delo, kar
vključuje spodbujanje produktivnega delovnega življenja, usposabljanje in/ali
profesionalizacijo, tehnološko posodabljanje, pripravo za delo na delovnem
mestu, drobno podjetništvo, in drugo. Drugi niz programov pa opredeljujejo
izobraževanje za razvoj, lokalne skupnosti, izobraževalne programe za družinsko
življenje, izobraževanje odraslih v povezavi s socialno gerontologijo, izobraževa-
nje za tretje življenjsko obdobje, izobraževanje odraslih in sploh široko področje
vseživljenjskega izobraževanja.

Navzlic temu pa v latinsko-ameriškem izobraževanju odraslih še vedno prevla-
dujejo temeljni in srednješolski programi za odrasle ter programi za opismenjeva-
nje ter delo neposredno po opismenjevanju.

Francisco Vio Grossi, Čile

--
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Izobraževanje odraslih v razvitem
delu Daljnega vzhoda

Na Daljnem Vzhodu se definicija, koncept in vsebina izobraževanja odraslih
razlikuje glede na raven gospodarske razvitosti posameznih delov tega območja.
Sama razumem izobraževanje odraslih kot izobraževanje ali učenje v dobi odra-
slosti kot učni proces, ki traja vse življenje. Namen izobraževanja odraslih je
razvijati njihove sposobnosti, bogatiti znanje, izboljšati tehnično in strokovno
usposobljenost ali spremeniti njihov odnos in vedenje iz dveh zornih kotov:
pripomoči k celostnemu osebnostnemu razvoju in sodelovanju v uravnoteženem
in neodvisnem socialno-ekonomskem razvoju.

Japonska in Koreja sta se odločili za vseživljenjsko izobraževanje, to pomeni,
da se izobraževanje na Japonskem začne od rojstva in v Koreji že od zarodka in
traja do konca življenja.

V okviru OEeD so razpravljali o »zelo kakovostnem izobraževanju in usposab-
ljanju za vse« in predlagali dve kategoriji izobraževalne politike, in sicer: ena je
»vseživljenjsko učenje kot poraba«, druga pa je »vseživljenjsko učenje kot
naložba«. Seveda sta izraza poraba in naložba sposojena iz ekonomije.

Kulturne in rekreacijske dejavnosti niso namenjene gospodarskemu razvoju,
temveč človekovemu osebnemu zadovoljstvu. To vrsto dejavnosti bi z ekonom-
skim izrazom lahko poimenovali »porabo«,

Naloge države so: (1) zbirati, prilagajati in priskrbeti učne informacije, (2)
raziskovati izobraževalne potrebe državljanov in jih evalvirati, (3) razvijati
metode učenja v skupnosti, (4) usposabljanje strokovnjakov in vodij skupin, (5)
predstavitev, nasveti in druga pomoč pri povezovanju med organizacijami, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem odraslih.

Makoto Yamaguchi, Japonska

Zahodnoevropski pogled na
spremembe v pojmovanju
andragoglke

Ko zahodna družba stopa v obdobje postmodernizma, je na izobraževanje
odraslih mogoče gledati kot na tržno blago, ki ga uporabniki pridobivajo iz
najrazličnejših nagibov, in le eden izmed 'teh je morda čista ljubezen do učenja ..
Za to, kako bodo posamezniki pridobljeno znanje uporabljali - ne glede na to,
kako so si ga pridobili - pa so odgovorni udeleženci v učnem procesu. Le upamo
lahko, da bo to znanje kdaj pomagalo ustvarjati svet, za katerega bodo ustvarjalci
verjeli, da je boljši in človečnejši, kot se nam včasih dozdeva.

Izobraževanje pa seveda ni en sam »proizvod«, temveč je kar najbolj raznoliko
blago, zato je kakršnokoli centralno planiranje vseživljenjskega izobraževanja
obsojeno na propad - saj pomeni antitezo globalnemu trgu.

Vsem oblikam ponujenega izobraževanja sta skupna proces poučevanja in
učenja. To drži ne glede na to, kdo je subjekt v učnem procesu, zato je,
razlikovanje med izobraževanjem odraslih (andragogiko) in izobraževanjem
otrok (pedagogiko) poenostavljeno, Poudariti je treba predvsem razliko med
študijem izobraževalnega procesa in študijem izobraževalnih sistemov. V izobra-
ževanje sodijo različni predmeti in različne tehnike poučevanja in učenja za
različne skupine udeležencev - in študij le-teh sestavlja le enega od vidikov
znanstvene discipline, ki se ukvarja z izobraževanjem - nanaša se na sam proces
izobraževanja. Raziskovanje izobraževalnih sistemov pa je širša dejavnost, saj
obsega analizo družbe.

Učenje je gonilna sila človeškega razvoja, toda v svetu, ki nas stiska in omejuje,
predstavlja paradoksalen proces. Raziskovanje učenja je treba s področja psiholo-
gije razširiti na področje. sociologije, socialne filozofije, metafizike, in sicer
interdisciplinarno.

Izobrazba je torej postala tržno blago, udeleženci v izobraževanju-pa stranke ali
celo porabniki; izobrazbena kvalifikacija je v poznem obdobju kapitalistične
družbe simbol vrednosti izdelka, kupljenega na trgu izobraževalnih storitev.
Izobraževalci svoje vloge seveda ne vidijo v tej luči, saj so tisti; ki delujejo na tem
področju, po večini idealisti, ki želijo ljudem pomagati; toda celo socialna pomoč
je postala v tem svetu tržna dobrina. Ali se torej nobena stvar ne more ogniti
tržnim zakonom! Ljudje pa se kljub vsemu učijo, rastejo in se razvijajo, spozna-
vajo, kaj je za fasado imbolov.

Peter Jarvis, Velika Britanija
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• Izobraževanje odraslIh po svetu

Izobraževanje, ki bistveno
prispeva k razvoju družbe

, '\

Ob mislih ki so jih vodilni andragogi z drugačno obliko nepismenosti, z naraš- nu po združitvi obeh Nernčij.«
v svojih prispevkih sami nmenili pro- ~ajočo funkcionain? nepismen~stjo. Ta~o Ka!eri pa, so, poglari"!i moti.-i. zar:'di
bl tiki v • dr lih am pred je za vse države IZobraževanje odrashh katerih se tJudJe odločajo za takino IZO-

em.a ~cenja o as ,v • - izredno pomembno, čeprav od njega pri- bražeJ'lIIIje?
stavlja~o se. ~g~vore nekaterih ~~ čakujejo različno.« WIJETUNGA: "Po mojem mnenju je
vprašanja, ki bl Jih nemara zastavili TALVI: "Prihajam iz države, kjer se to predvsem želja, da bi si ustvarili boljše
tudi vi, če bi hoteli izvedeti najhitreje zdaj dogajajo zelo velike spremembe, pre- življenje.«
čim več o tej tematiki; Odgovarjali so hod iz totalitarne v demokratično družbo, STALKER: "Posebno močan motiv
Mirja Talvi iz Estonije, profesorica oziroma iz centralno-planskega v.tržno go- ima v Nov! ~eland~ji žensk~.del prel;>ival-
Pedagoške univerze v Tallinu Jost spodarstvo. Ugotavljamo, da m mogoče stva. Zlasti tiste, ki ne sodijo v večinsko
Reischmann iz Nemčije privat:U do- doseči nap.redka in se .razviti v.bogato dr- belo prebi~alstvo, si '!Iorajo s. pomočj?

. . ...' Ka _ žavo brez IZobraževanja odrashh.« nenehnega IZobraževanja zelo prizadevati,
cent na U~~erzl v ~ublOgenu, {O. STALKER: »Zame je poglavitni po- da svoj položaj v družbi nekoliko izboljša-
narat!,a WIJ~tunga.lZ Colo~ba ~ ~rl men izobraževanja odraslih v možnosti, ki jo.«
Lanki, FrancISCOVlO Grossllz Čila 10 jo daje izobraževanje vsem hendikepira- VlO GROSSI: "To izobraževanje daje
Joyce Sta1ker z Nove Zelandije. nim ali kako drugače odrinjenim od življe- drugačne možnosti izobraževanja kot šole.

- nja večine.« Te mnogi ljudje sovražijo in jih občutijo
Zakaj je izobraieJ'anje odraslih tako VlO GROSSI: »Tovrstno izobraževa- kot nekakšne ječe. To je precej upraviče-

pomembno? nje je zelo pomembno iz mnogih razlogov. no, saj šole ne učijo tega in tako, kot si
WIJETUNGA: "V južni Aziji, od ko- To, kar se naučimo v šoli, kmalu več ne ljudje želijo. V Čilu je vlada dolgo mislila,

der prihajam, lahko po pomenu izobraže- zadošča. Še zlasti v gospodarstvu so tehno- da je izobraževalne potrebe rešila s tem,
vanja odraslih ločimo revne države, kot so loške spremembe tolikšne, da zahtevajo ko je vse otroke poslala v šolo. Toda hitro
Indija, Pakistan in Bangladeš, kjer je velik nenehno prilagajanje tehnološkemu razvo- smo vsi skupaj spoznali, da je mogoče
delež prebivalcev nepismenih. Brez opi- ju. Po mojem mnenju je izobraževanje hoditi v šolo in se pri tem nič naučiti. Zato
smenjevanja si ni mogoče zamišljati uspeš- ključni faktor razvoja, celo bolj pomem- ljudje potrebujejo druge oblike izobraže-
nega razvoja teh dežel. Po drugi strani pa ben od naravnih virov.« vanja. Pomembno je, da ima tisti, ki se
se v tem delu sveta razvite dežele, kot so REISCHMANN: "Pri nas je izobraže-' uči, občutek, da se razvija, ne pa da izgub-
Japonska, Koreja in druge, spopadajo .'. vanje odraslih izredno pridobilo na pome" _ lja čas.«

REISCHMANN: »Pomemben cilj tega slih je zelo občutljivo področje, ki je zelo
izobraževanja je, da ljudje postanejo spo- odvisno od kulture nekega naroda. V vsa-
sobni nadaljnjega samostojnega učenja. kem primeru pa' ne gre za en sistem ali
Naučiti se učiti je torej poglavitni motiv. model. Ljudje se učijo iz knjig, iz preda-
Osebno najbolj verjamem v idejo izobra- vanj, s televizije itd. Bolj kot način je
ževanja odraslih, ki navezuje učenje na pomemben cilj - transformacija življenja.
katerokoli osebo, od katere se drugi lahko To pa je mogoče le z nenehnim izobraže-
kaj naučijo.« _ vanjem.«

Za katere oblike izobraže.-anja odrasl1b REISCH~ANN: »D~j~nsko se ne. gle-
je J' yaši drini najyeč zanimanja? de ?a to.• a~1se to uredi ~Istemsko ah n~,

WIJETUNGA: »To je odvisno od nji- večina ljudi. na nek načI~ nenehn? UČI.
hovih potreb. Nepismeni si Jeveda priza- ~~nes se učimo predvsem IZsodobnih me-
devajo za osnovne veščine sporazumeva- dijev.«
nja. Ker je večina žensk nepismenih, je KBldna je yladna podpora temu delu
zanje zelo pomembno, da se naučijo pisati izobraže.-anja?
in podpisati, razen tega pa še osnovnih WIJETUNGA: »Pri nas, v Sri Lanki,

. računskih operacij.« zaradi nepismenosti nimamo posebej veli-
TALVI: »Ljudje potrebujejo tako zna- kih težav. V Indiji, kjer je delež nepisme-

nja kot sposobnosti, za poklicno delo, nih prebivalcev veliko večji, poteka z vlad-
hkrati pa tudi sposobnosti za odločanje. no podporo zelo velika in močna kampa-
Žal pa je v naši državi še veliko takih, ki nja opismenjevanja. Podobno je tudi
menijo, da je najprej potrebno doseči do- v Bangladešu, Pakistanu in vsej južni
ločeno stopnjo demokracije in blagosta-' Aziji.«
nja, potem pa naj bi se šele ukvarjali z izo- TAL VI: "Zdaj pri nas pripravljamo nov
braževanjem. Tako kot mnoge generacije zakon o izobraževanju odraslih in prizade-
sem se tudi sama izobraževala po sovjet- varno si, da bi imel vsakdo izmed odraslih
skem modelu, ki je bil zelo slab. Zato tysaj7 do 10 dni na leto možnost dodatnega
moramo sedaj menjati tudi sistem izobra- 1 izobraževanja in izpopolnjevanja. Temu se
ževanja. Če začnemo menjati sistem izo- seveda upirajo delodajalci, ker je v njiho-
braževanja od začetka, torej z otroškimi vem kratkoročnem interesu, da delavci

.vrtci, potem se bodo rezultati pokazali šele Ičim več delajo, ne da se izobražujejo.«
čez 25 let. Mi pa jih potrebujemo že zdaj. STALKER: »Na Novi Zelandiji gre ve-
Zato so naše izobraževalne aktivnosti čina denarja za poklicno izobraževanje,
usmerjene na različne ravni. Izobraževanje razmeroma zelo malo pa Ila država name-
odraslih ne pomeni samo pridobivanja nja za izobraževanje brezposelnih, torej za
spretnosti in veščin, temveč tudi spremi- l' prekvalifikacije, s katerimi bi lažje našli
njanje vrednot. Spremembe pa se ne mo- novo zaposlitev. Gotovo pa je eden od
rejo zgoditi od danes do jutri.« ciljev izobraževanja odraslih spreminjanje

VlO GROSSI: »Mislirn, da je najboljši pomanjkljivosti obstoječega sistema in tu-
sistem izobraževanja tisti, ki je prilagojen I di to verjetno vladnim institucijam ni naj-
okolju. Nobene države ni mogoče jemati bolj po volji. «
kot model za ostale. Izobraževanje odra- JASNA KONTLER
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Izobraževanje odraslih je po-
dročje, ki se spreminja tako
rekoč vsak dan, pred našimi
očmi. Pri tem se sooča s tradi-
cionalnimi pogledi in modeli,
z navadami in značilnostmi
različnih okolij. Ta gibanja
seveda niso povsod enaka, to
pa povzroča tudi precejšnjo
različnost pogledov in zasnov
in celo izrazja, s katerim
opredeljujemo celotno po-
dročje izobraževanja odraslih
ali njegove posamezne dele.
Od tod tudi velike razlike
v pomenu, ki ga izobraževa-
nju odraslih pripisujejo v ra-
zličnih državah.

V nerazvitih deželah tret-
jega sveta je še zmeraj te-
meljni problem osnovno opi-
smenjevanje velikega dela
odraslega prebivalstva; v raz-
vitem zahodnem svetu pa so
v središču pozornosti pred-
vsem problemi funkcional-
nega opismenjevanja (pro-
blem, ki se ga čedalje bolj
zavedamo tudi pri nas) in po-
klicnega usposabljanja zapo-
slenih ter velike množice ne-
zaposlenih. Ob tem pa veliko
kazalnikov opozarja, da se
bodo v prihodnje čedalje hi-
treje povečevale zahteve po
učenju, ki niso povezane le
z delom. To ima veliko opra-
viti z zmanjševanjem pomena
dela v življenjskem slogu po-
sameznikov v poindustrijskih
družbah, z zahtevo po sode-
lovanju državljanov pri reše-
vanju problemov, ki zadevajo
kakovost življenja, zdravje,
ekologijo v najširšem pomenu
besede, razvoj skupnosti in
medkulturno sporazumeva-
nje. Pripravljati ljudi za de-
javno sodelovanje pri razvija-
nju demokratičnih družb in
ne le za prilagajanje razme-
ram, kakršne so, postaja pri-
marna naloga vsakršnega uče-
nja in izobraževanja odraslih.

Institucionalizirana izobra-
ževalna ponudba za odrasle
le stežka sledi družbenim
zahtevam po učenju odraslih;

1, ' ••;' . . PREMISLEK

obseg zunajšolskih izobraže-
valnih dejavnosti pa je že
krepko presegel obseg začet-
nega izobraževanja. Ta pre-
mik v pomembnosti od začet-
nega izobraževanja k nadalj-
njemu bo imel veliko posle-
dic, ki jih marsikje še ne priz-

navajo ali pa se jih še niti ne
zavedajo. Po mnenju nekate-
rih izvedencev (G. Dohmen)
postaja danes izobraževanje
odraslih najpomembnejše po-
dročje celotnega izobraževa-
nja, nekateri pa ga označujejo
tudi kot družbeno gibanje.

Izobraževanje odraslih je po-
dročje, ki živi v vsakem oko-
lju na svoj poseben, okolju
prilagojen način.

O vsem tem so govorili na
mednarodni konferenci o izo-
braževanju odraslih, ki je po-

tekala od 6. do 9. oktobra
1993 v Ljubljani pod naslo-
vom Premislek o izobraževa-
nju odraslih. Pripravil jo je
Andragoški center R Slovenije
v sodelovanju s Pedagoškim
inštitutom pri Univerzi v Ljub-
ljani. Konference se je udele-
žilo 63 strokovnjakov s po-
dročja izobraževanja odraslih

. /
vih objavljenih delih dobro
pozna tudi slovenska stro-
kovna javnost.

Na konferenci so bili prvič
predstavljeni izsledki obsežne
primerjalne raziskave, ki je
pod naslovom Znani and ra-

• gogi o izobraževanju odraslih
potekala na Pedagoškem in-
štitutu. Avtorji raziskave (dr.
Zoran Jelenc, dr. Ana Krajnc,
Metka Svetina) so s posebnim
vprašalnikom zbrali stališča
88 izvedencev za izobraževa-
nje odraslih, ki bi jih vsebin-
sko lahko opredelili kot iska-
nje odgovorov na to: kaj je
izobraževanje odrasl ih (po-
jem, področja, sistem); kak-
šen je odnos med izobraževa-
njem odraslih in izobraževa-
njem mladine; ali je treba
zdajšnjo zasnovo izobraževa-

Frzn Klemenčič: Gozd

Za izobraževanje odraslih
kot prakso, stroko in filozofijo
nadaljnjega razvoja so torej
značilni raznoliki pogledi.

iz 32 držav in vseh celin. Med
udeleženci so bili tudi neka-
teri najvidnejši strokovnjaki
za izobraževanje odraslih da-
našnjega časa, ki jih po njiho-

nja odraslih ponovno premi-
sliti in preurediti; kakšen po-
ložaj ima danes izobraževa-
nje odraslih v družbi in kdo so
nosi lei njegovega razvoja,

Za takšno raziskovanje je
bilo več razlogov. Predvsem
je v Sloveniji treba ustvariti
ustreznejše strokovne in
znanstvene podlage za izo-
braževanje odraslih, da se bo
kot področje praktičnega de-
lovanja in tudi teoretsko hi-
treje razvijalo in bolj kot do-
slej ustrezalo razvojnim po-
trebam posameznika in

. družbe. V zavesti naše družbe
in posameznika sta učenje in
izobraževanje še vse preveč
povezana le s predstavo
o »šoli« in žal tudi obreme-
njena s predsodki v zvezi
z njo.

Obdobje usmerjenega izo-
braževanja nas je na področju
izobraževanja odraslih še ne-
koliko bolj oddaljilo od smeri
razvoja tega področja v razvi-
tem svetu. Po drugi strani pa
smo že od začetka osemdese-
tih let priče prave eksplozije
izobraževanja odraslih
v svetu; znanje postaja čeda-
lje bolj odločilen dejavnik
razvoja in pomembno tržno
blago.

V raziskavi smo poskušali
tudi ugotoviti in delno poi-
skati odgovor na naše razmi-
šljanje o tem, koliko je razno-
likost pogledov koristna za
izobraževanje odraslih in nje-
govo uveljavljanje; ali jo je
mogoče ali celo treba premo-
stiti, iskati področju in stroki
skupne imenovalee in opre-
delitve, ki bi nas povezale
z vsem svetom.

Delo na konferenci je bilo
namenjeno nadaljnjemu iska-
nju in pojasnjevanju stališč.
Zaprtost strokovnjakov v raz-
mere v njihovem okolju pogo-
sto ovira približevanje stališč.

Razvoj izobraževanja odra-
slih je odvisen od medseboj-
nega sodelovanja in povezo-
vanja, zato so strokovna sre-
čanja, kakršno je bila »andra-
goška konferenca" v Cankar-
jevem domu v Ljubljani, ko-
ristna in bodo potrebna tudi
v prihodnje.
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Adult Education for Development
An international conference of the Slovene Adult Education Centre. The pur pose of the conference was to disseminate results of a research
study conducted by Professor Zoran Jelenc from 1989 to 1992.

The study, Experts on Adult Education, was
based on the responses of 89 adult educa-
tors from 32 countries to the following
questions:
+ What is the understanding of adult

education today?
+ What is the relationship between adult

education and the education of youth
and children?

+ Have the philosophy and practice of
adult education changed so much that
its basic concepts need redefining?

'--"+ To what extent is adult education a
matter of personal interest? And to
what extent is it the responsibility of
enterprises, organizations, communities
or the state?

The summary of the responses formed
the background of the discussions during
the October 1993 conference, entitled
Rethinking Adult Education for Develop-
ment. Papers delivered at plenary sessions
dealt with the questions raised in the
research project from the viewpoint of dif-
ferent geographic and socio-economic
sectors of the globe.
Peter Jarvis presented "Reconceptualizing
Adult Education for Development: A
Western European Perspective"; ICAE
Executive member Makoto Yamaguchi
•.•resented "Adult Education from the

'iewpoint 'of Developed Industrial
Countries of the Far East"; Francisco Vio
Grossi, ICAE President, dealt with "Adult
Education in Latin America"; Jozef
Polturzycki's paper was on "Rethinking
Adult Education in the Former Socialist
Countries of Europe", Ettore Gelpi's paper,
entitled "Adult Education for Export", con-
tras ted adult education in the North and
South and explored the media's role.
Other contributors dealing with more
specific topics included Margaret Charters,
speaking on Consumer Education;
James Draper, who focused on Africa
in "Historical Development of Adult
Education"; Ratana Poompaisal who
explored issues facing adult education in
Thailand. Paul Wangoola, ICAE Executive

member, talked about adult education in rela-
tion to the African crisis; and Joyce Stalker
presented a paper entitied, "Women and
Adult Education: Rethinking Androcentric
Research".
Three working groups met daily to work on
the following themes:
+ the relation between the education of

children, youth and adults
+ the statusof adult education in different

national policies and in development
+ the basic organizations and institutions

that influence adult education.

The general consensus of the conference was
that the research should be expanded to
include emerging scholars in the field. It was

also noted that only one of the plenary pre-
sentations was by a woman and there was
only one woman on the Program Committee.

In general, how ever, it was felt that this had
been a truly global conference, with multiple
perspectives and opinions, and that it did not
dwell unnecessarily on the dichotomies of
North versus South or more developed ver-
sus less developed countries.

The papers and proceedings from the confer-
ence can be obtained from the Slovene Adult
Education Centre, Smartinska 134a, 61000
Ljubljana, Slovenia.
From a full report on the conference by Margaret A.

Charters and Alexander N. Charters, Syracuse
University, New York, u.s.s.

England and WalesShining the
Spotlight on Adult Learners
The National Institute of Adult Continuing Education (NIACE) is organizing the activities sur-
rounding Adult Learners Week 1994 throughout the UK from May 9-15.

The two key aims of the Week are to cele- cookery, handicrafts, history, carpentry ...
brate the full diversity of adult learning, from ... etc., to bridge the gap from leisure to
independent non-formal study to certificated active learning which becomes a consuming
courses, from learning for work to learning passion.
for personal fulfilment; and to further stimu- Social Exclusion
lat~ .adult participation in education and Adult Learners Week will highlight groups
training. who are often excluded from social activi-
The following three themes will be the inspi- ties. These include the unemployed, the
ration for the week-long activities and homeless, the disabled, men tal health
celebrations: patients, women and ethnic and cultural

minorities.learning and the Workplace
The aim of National Education and Training
for Lifelong Learning is to facilitate access
to learning for every member of the work-
force, which includes vocational training,
general education and development
programmes. The Week's activities will
emphasize the need for employers to recog-
nize their role in the partnership necessary to
achieve lifelong learning.

learning -A Consuming Passion
Many adults choose learning to fillleisure or
free time. Adult Learners Week will explore
this type of learning through gardening,
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NIACE is also liaising with the major broad-
casters and media outlets in the UK to co-
ordinate the contributions they will make
during Adult Leamers Week.

learners Awards
A number of awards will be presented dur-
ing the Week to recognize the achievements
of individual learners, learners groups and
organizations.

For more information contact Adult Learners
Week, 21 De Montfort St., Leicester,
England, LEI 7GE, Tel: (533) 5514551,
Fax: (533) 854514 O


