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J,: Vas zivljenjski opus dobro poznamo.
1j je vplivalo, da ste na svoji poklicni poti
li prednost andragogiki in izobrazevanju
raslih in ne pedagogiki?
llocile so stevilne okoliScine. Nekaterih
~prosto nisam izbral sam. Kot sestnajstletni
1t sem se leta 1943 pridruzil partizanskim
Jtam. V dveh letih vojskovanja sem koncal
:tmesecni veterinarski tecaj in sem bil sredi
a 1945, ko smo bili stacionirani v Bjelovarpostavljen za namestnika sefa veterinar~ ambulante v artilerijski diviziji. Sef je bil
ktor veterinarskih znanosti, kasnejsi znani
mstvenik in clan Srbske akademije znanoin umetnosti dr. Pantie. Kot vojak sem med
·anjem v Bjelovarju koncal 5. in 6. razred
:erne partizanske gimnazije. Demobilizi' sem bil decembra 1945. Zelel sem koncati
nnazijo v Niksicu, a me niso sprejeli, ker
n bil 'prestar'. Nato sem se vpisal na uciisce v Hercegnovem in tam diplomiralleta
17. Postavili so me za ucitelja in ravnatelja
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obsega stiriletni studij andragogike, s katerim
studenti pridobijo strokovni naziv diplomirani andragog, specialisticni in magistrski studij
ter studij za pridobitev doktorata iz andragogike. Izoblikovala se je mlajsa
generacija uCiteljev in sodelavcev. Danes izvaja studijski
program v studijski skupini za
andragogiko pet profesorjev,
dva docenta in stirje asistenti
v rednem delovnem razmerju.
To so ljudje, ki so s svojimi
deli in udelezbo na znanstvenih srecanjih doma in v tujini dosegli mednarodni ogled. Trdno sem preprican - taka
je bilo doslej in taka bo v prihodnosti -, da
znanosti ne sestavljajo posamezniki, kakrsenkoli je ze njihov prispevek. Znanost ustvarjajo
skupine ljudi, ki so ji predani in ki sprozajo
zanimanje mladih za to znanost.

Moje doseike na
podroiju andragogike bodo ocenjevq-_le mlajse generaeye.

Z. J.: Kako ocenjujete zdajsnje stanje izobrazevanja odraslih v Srbiji, se posebno, ce
ga primerjate s stanjem v nekdanji Jugoslaviji?
Zdajsnje stanje izobrazevanja odraslih v Srbiji
je v primejavi s stanjem v nekdanji Jugoslaviji
veliko slabse. Prislo je do razkrajanja sistema
izobrazevanja odraslih, do odrivanja izobrazevanja odraslih na obrobje
izobrazevalne politike, 'infantilizacije' izobrazevalne politike, spreminjanja lastnistva
andragoskih ustanov i tn. Vse
to se je dogajalo v zadnjih petnajstih letih in vpliva na izpeljavo izobrazevanja odraslih v praksi. Osebje
Katedre za andragogiko in Instituta za pedagogiko in andragogiko je sicer izdelalo strategijo in projekcijo razvoja izobrazevanja odraslih, a te opredelitve je treba sele udejaniti.
Izboljsevanje stanja v gospodarstvu, sirjenje
politicne demokracije in drzavljanskih pravic
ter revitalizacija izobrazevanja odraslih so
procesi, ki so med seboj povezani.

Boj za znanje bo v
21. stoletju hujsi,
kot je bil nekoc boj
za ozemifa.

Z. J.: Kako ocenjujete ocitno teznjo, da se
izobrazevanje odraslih vse bolj ocenjuje z
zornega kota gospodarske koristi in tr:lne
logike, vkljucno s tr:liscem dela?
Taksna teznja ima filozofske razse:lnosti in
zadeva predvsem vrednost znanja, vrednost
izobrazevanja. Po nekaterih avtorjih je znanje
vir moci. Znanje je se bolj nepravicno razporejeno kot svetovno bogastvo. Filozofija,
da je izobrazevanje 'blago', ki mora zdrzati
konkurenco na trziscu, vodi k temu, da se izobrazevanje usmerja na globalno trzisce. V
taksni filozofiji je izobrazevanje 'blago', ki
se prodaja v obliki kvalifikacij. Nacin razmisljanja s podrocja ekonomije se prenasa na
podrocje znanja in ucenja. To je mehanisticni
pristop, ki ga ni mogoce sprejeti brez kriticnih
pomislekov in proucevanja. Koncepcijo, da je
izobrazevanje 'blago', ki se prodaja na trl.iscu
kot vsako drugo blago, je potrebno kriticno
premisliti, upostevajoc pri tern filozofske in
moraine razseznosti ucenja in izobrazevanja.
S taksnimi pojmovanji se prenasa ekonomska
filozofija na filozofijo izobrazevanja. Tisti, ki
ponujajo izobrazevanje, skusajo priti do bogatih strank. Dip lome in kvalifikacije izrazajo
znak vrednosti blaga, ki ga kupimo na triiscu.
Filozofija izobrazevanja semora gledati mimo
trzisca, potrosniske psihologije in psihologije
posedovanja. Res je, da bo clovek obvladal
tehnologijo, toda vprasnje je, v cigavem interesu? Kaksen bo pogled na svet taksnega cloveka, ki nima zgrajenih splosnih vrednot in
vrednostnega sistema? Filozofija trl.isca razdira kulturno tradicijo, koncepcija holizma pa
spodbuja kulturno in tudi izobrazevalno invazijo. Teorija 'sposojanja' se nekriticno sprejema. Sposojanje se vcasih v najbolj grobem
smislu odraza s pomocjo pogojevanja. Teorija
'odvisnosti' ima poseben vpliv na ucenje in
izobrazevanje odraslih. Razume se, da siritvi
znanja in znanosti ni mogoce postaviti meja,
toda potreben je bolj uravnotezen model izmenjave znanja, potrebna je nova konceptualizacija ucenja in izobrazevanja, da bi lahko
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razumeli sodobni svet in v njem tudi 'trzno'
usmerjenost znanja.
Z. J.: Kako gledate na razvoj andragogike
v svetu v prihodnjih desetletjih? Ali mislite, da bo priillo do vecjih paradigmatskih
sprememb in kaksne bodo?
Andragogika proucuje ucenje in izobrazevanje odraslih. Ce primerjalno presojam razvoj,
pricakujem v prihodnosti stevilne spremembe.
Odprl se bo prostor za presojanje, prevrednotenje in znanstveno obdelavo se neobdelanih
podroCij. Prislo bo do nastanka novih andragoskih poddisciplin: andragoske futurologije, andragogike za varstvo zivljenjskega in
delovnega okolja, visokosolske andragogike,
andragogike mnozicnih komunikacij, ce nastejemo samo nekatere. Od diferenciacije se
bomo v andragogiki postopoma pomikali k
andragoskim sintezam. Znanstvene sinteze so
tisti element, ki bo dajal podlago andragogiki
kot znanosti. Andragogika bo morala ustvarjati splosna znanja, ki jih bo mogoce uporabiti na posebnih podrocjih in pri subdisciplinah
andragogike. Andragogika bo morala razumeti jezik filozofije, da bi lahko zacela urejati
terminoloske zmede in da bo lahko odpravila
pojmovne dvoumnosti.
Na podrocju izobrazevanja in ucenja odraslih
so se pojavile nove paradigme in modeli. Do
novih paradigem prihaja, kadar se na nekem
podrocju v dolocenem casu ugotovijo nepravilnosti, ki se ne ujemajo z dano paradigmo.
Tedaj se poprejsnja pojmovanja in teorije nanovo presojajo, redefinirajo ali jih povsem
opustimo. Presojanje razlicnih paradigem v
andragogiki zahteva temeljno filozofsko in
metodolosko izobrazevanje bodocih teoretikov in raziskovalcev. Od tega bo odvisna tudi
prihodnost andragogike.
Z. J,: Kaksne so po vasem mnenju resnicne
moznosti za udejanjanje strategije vsezivJjenjskosti ucenja? Koliko ga povezujete z

novimi cilji Evropske unije?
Vsezivljenjskost izobrazevanja dojemam kot
filozofijo izobrazevanja, kot miselnost o izobrazevanju, ki se mora nahajati v temeljih
vsake ravni izobrazevanja. Ta filozofija ima
globoke korenine, ki segajo do anticnih civilizacij. Preizkusali so razlicne strategije te
filozofije. Najpopolnejsa so udejanjanja na
podrocju ucenja in izobrazevanja odraslih.
Ucenje in izobrazevanje odraslih sene oblikuje le pod vplivi silnic in moci znotraj andragoskih ustanov. Delujejo tudi mocni zunanji
vplivi, h katerim stejemo zlasti demografske spremembe,
preusmeritev ekonomije, spreminjanje organizacije deJa,
spreminjanje tehnologije, povecanje fonda prostega casa
itn. Ddave clanice Evropske
unije so v zadnjih desetletjih 20. stoletja jasno poudarile pomen ucenja in izobrazevanja
odraslih. V dokumentih, ki so jih sprejeli v
posameznih ddavah EU, poudarjajo potrebo
po oblikovanju 'evropske zavesti' s pomocjo ucenja in izobrazevanja odraslih, vse to v
funkciji ustvarjanja evropskega zaveznistva.
Toda ustvarjanje evropske perspektive ucenja in izobrazevanja odraslih ne bo niti malo
lahka stvar. Razlicni vplivi delujejo v obeh
smereh: tako na integracijo kot tudi na dezintegracijo. Ucenje in izobrazevanje odraslih ter
andragogika kot znanost so pred velikimi izzivi. Probleme moramo razumeti v evropskih
razseznostih.

Prislo bo do nastanka novih and:ag_oskih poddisnplin.

Z. J,: Poznamo vas kot zelo plodnega pisca
andragoskih del in kot dolgoletnega uspesnega profesorja. Ali nam lahko poveste, na
katerem podrocju ste dosegli najvec?
Clovekje casovno omejeno bitje. Raziskovalno podrocje andragogike je zelo obsezno. Kamorkoli se obrnemo, ugotovimo potrebo po
novih raziskovanjih, po novih znanjih o ucenju in izobrazevanju odraslih. Pri strokovnem
in znanstvenem delu me je zanimalo vee po-
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droCij andragogike. A vendarle sem namenjal
najvec pozornosti obci andragogiki, primerjalni andragogiki in proucevanju zgodovine
andragoskih idej. Veseli me, da se moji sodelavci precej bolj poglabljajo v posamezna
andragoska podrocja, kot sem se Jahko jaz.
Taksen trend andragogiki zagotavlja prihodnost v nasem prostoru.

Z. J,: Nam lahko ob vasem visokem zivljenjskem jubileju zaupate, katero vaso
zivljenjsko modrost bi najrajsi priporocili
mlajsim rodovom andragogov?
Od c!oveka v mojih letih ne kaze pricakovati
priporocil za prihodnost. Mlajse generacije
bodo to prihodnost ustvarjale same in bodo
za njo delno odgovorne. J az lahko govorim le
o mojih izkusnjah. Napovedovanje perspektive za prihodnost pomeni zavestno sodelovanje pri njenem ustvarjanju.
Prihodnost bo pomembna za
razumevanje narave in bistva
ucenja ter izobrazevanja odraslih. Probleme je treba predvidevati precej sirse, zunaj
lokalnih meja. Potrebno bo ucenje in osvajanje novih vrednot, misljenja in skupnega
zivljenja. Toleranca in razumevanje !judi je
stvar ucenja. Potrebno se je uciti druge jezike
in spoznavati druge civilizacije in kulture, ki niso zahodne.
Taka ne bo mogla prevladati
kulturna omejenost in evropocentricnost, kot tudi ne
omejeni pogledi, ki bi sledili
taksnemu misljenju. Andragogi morajo po naravi svojega poklica mnogo vee narediti
za svojo profesionalno identifikacijo, tako kot
to delajo starejse stroke, ki so se konstituirale dosti prej. Upam, da bodo prizadevanja
usmerjena na sirjenje andragoske kulture in
znanja med druge stroke.

Napovedovanje
prihodnosti pomeni zavestno sodelovanje pri njenem
ustvarjanju.

Llcenje odraslih
naj pomaga ifudem udejaniti
svetlejse scenarije
prihodnosti.

Z. J.: In vase povsem osebne zelje za pri-

hodnost?
Prihodnost je negotova. Scenariji za prihodnost so razlicni, segajo od bolj mracnih do
svetlejsih. Tezko je predvideti, kateri se bo
udejanil. V tern pogledu so andragogi zelo
previdni. V svojih analizah kazejo, kaj sta
ucenje in izobrazevanje Jahko ali kaj bi Jahko bila in ne, kaj bosta v prihodnosti, saj je,
kot sem ze prej poudaril, prihodnost negotova. Dozdajsnje izkusnje kazejo, da sta ucenje
in izobrazevanje odraslih kljuc za resevanje
stevilnih problemov cloveka in clovestva. Andragogi imajo pomembno vlogo pri ustvarjanju okoliscin, da bi se to zgodilo. Moja zelja
je, da bi ucenje odraslih pomagalo Jjudem, da
udejanijo svetlejse scenarije za prihodnost,
da bi ucenje pomagalo Jjudem, da bi ziveli v
strpnosti in medsebojnem razumevanju, ne
glede na nacionalnost ter kulturno, versko ali
kako drugo pripadnost.
Odrasli so odgovorni za to. So tudi odgovorni
za ustvarjanje prihodnosti generacijam, ki prihajajo. Brez ucenja ne bo mogoce udejaniti
taksne odgovornosti.
Prof dr. Zoran Jelenc

