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ANDRAGOSKO SVETOVALNO
DELO
JELENC /(RASOVEC, Sabina, JELENC, loran:
Ljubifana, Filozofska fakulteta, Oddelek za
pedagogiko in andragogiko, 2003.
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Knjigo sestavJjajo uvod in osem pogJavij. V
prvem avtorja obravnavata vlogo andragoskega svetovalnega deJa znotraj andragogike
in potrebe po andragoskem svetovaJnem deJu .
Razvijanje podrocja andragoskega svetovalnega dela utemeljujeta s potrebo odraslih po
pomoci, usmerjanju in svetovanju znotraj
druzbe, ki se nenehno spreminja zaradi znanstvenega in tehnoloskega napredka.
V drugem pogJavju avtorja anaJizirata pojme
in strokovne izraze, ki se pojavljajo znotraj
andragoskega svetovalnega deJa. Posvetita se
iskanju ustreznih slovenskih strokovnih izrazov. Podrobneje predstavita zvrsti andragoskega svetovaJnega deJa: informiranje, dajanje nasvetov, nasvetovanje, svetovanje. AnaJizirata razmejitev med pojmi svetovanje in
psihoanaliza ter svetovalno deJo in pomoc.

Avt01ja obravnavanega dela, Sabina Jelenc
Krasovec in Zoran Jelenc, sta znana slovenska andragoga in oba pisca vee del, ki se
vsebinsko ve:Zejo na izobrazevanje odraslih.
Prav pred kratkim je v zaJoznistvu OddeJka
za pedagogiko in andragogiko FiJozofske
fakuJtete v LjubJjani izsJa njuna skupna
knjiga z nasJovom "Andragosko svetovaJno
deJo".

Tretje pogJavje je namenjeno predstavitvi
projekta za razvijanje svetovaJne dejavnosti v
Sloveniji. Avtorja predstavita sistem, organiziranost in razvoj te dejavnosti pri nas , tako
dejansko stanje kot vizijo. PrimerjaJno predstavita osnovne prvine andragoskega svetovalnega deJa v VeJiki Britaniji, ki nam lahko
sluzi za vzor graditve podrocja andragoskega
svetovalnega dela.
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cetrtem pogJavju avtorja obravnavata ustrezne vrste komunikacije v procesu andrago-
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skega svetovanja (svetovalec, svetovanec,
verbalna in neverbalna komunikacija , empatija, konflikti v komunikaciji in njihovo ustrezno razresevanje).
V petem poglavju se posvetita informiranju,
prvi od zvrsti svetovalnega dela. Opiseta
znacilnosti kakovostne informacije in informacij ski sistem, ki je na voljo pri izobrazevanju odraslih. Prikazeta temeljne metode
posredovanja informacij, oblike informiranja
v informacijsko svetovalnem srediscu ter
informiranje in svetovanje na daljavo.
V sestem poglavju opiseta najzahtevnejso
zvrst svetovalnega dela - svetovanje. Podrobneje predstavita razvoj teoreticnih pojmovanj svetovanja in se posebej svetovanje
odraslim. Tu obravnavata mnoge psiholoske
in filozofske teoretske tokove, ki so pomembneje vplivali na razvoj koncepta
svetovalnega dela za odrasle. Razmejita tudi
razliko med svetovanjem in psihoterapijo.
Sedmo poglavje je namenjeno predstavitvi
diagnosticiranja, diagnosticnim pristopom ter
diagnosticnemu instrumentariju, nacrtovanju
poteka obravnave ter zakonskim zahtevam po
zasci ti podatkov. Poglavje je popestreno s
konkretnim primerom nacrtovanj a poteka
andragoskega svetovalnega dela in s prilogama "Vprasalnik za andragosko eksploracijo" ter "Splosni psihoprognosticni kriteriji".
V osmem poglavju avt01ja poudarita veliko
pomembnost andragoskega svetovanja za
razvoj osebne in poklicne poti posameznikov
in to utemeljujeta s pomocjo poznavanja
zivljenjskega cikla sodobnega odraslega cloveka in znaCilnostmi razvojnih faz v
odraslosti.
Knjiga bo zagotovo v veliko pomoc vsem , ki
se ukvatjajo z andragoskim svetovalnim
delom in izobrazevanjem odraslih, studentom
andragogike in drugih pedagoskih studijskih
smeri pa koristen prirocnik pri pridobivanju

ustreznih znanj s podrocja andragoskega
svetovalnega dela.
Tanja Sulak

' "Zapos/eni v Kanadi, Cilu, Veliki Briw niji in ZDA , ki
najbolje uporabljajo svoje pisne spretnosti, dobijo v
primerja vi z zaposlenimi z naj.libkej.ro uporabo pisnih
~p retn osti na delovnem mestu od de lodaj alce v .rest- do
osemkrat vee jinan cne podpore za izobrazevanje in
usposabljanje. " (Literacy in the information age. Final
report of th e in tern ational adult literacy surl'ey. (2000) .
Paris: OECD ilz Statistics Canada; po: Education ... ,
2001,
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Z osta limi ka za/ci socialnega raz voja mislimo poleg
fu nkcionaln e pism enosti §e na pricakovano do/Zino
zivljenja, BDP po kupni moci in bruto vpisni kolicnik v
izobrazevanje. "Znanje je eden najpomembnej.lih
dejavnikov ekonomske moci drzal'e ill socialn ega
sta t usa posam em ika. Zato j e tudi osnov1w kompollen ta
koncepta Clovekovega razvoja ilz s tem indeksa
Clovekovega ra zvoja ( HDI) ter indeksa Clovekove
rev§Cine. lndeks Clo l'ekove rei'§Cine (Human poverty
indeks - HPJ) prikazuje stopnjo rev.fCine v posamezni
drtavi. Sestav!jajo go kazalci, ki odra zajo: a) zdral'je
(de/ez !judi, ki ne bodo docakali swrosti 60 let), b)
materia/no rev§Cino (delez !judi, ki zil'i pod mejo
rev.\:Cille), c) socialno izkljucenost (delef. dolgotrajuo
nezapos/enih !judi) ill d ) znanje (delef. prebivalsMI z
neustreznnm
ravnmi
jimkcionalne
pism eno.Hi ).
S!ovenija se po prvih treh kaza/cih (a, b in c) dokaj
do bra uvr§ca med ra zvitimi drzavmni, saj si de li 6.
mesto s Fin sko in Francijo. Toda de /ez odraslih , ki niso
dosegli vee od prve ravni besedilue pismenosti, jo
uvr.\:ca na zadnje, (j. 18. mesto." ( Ekonomsko ... , 2000,
str. 9)
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Avtor pri tem misli pred vsem nepismeuost ozje
(Ahmed, / 992 ), to rej analf abetizem, l'enda r si to brez
posebnega tveganja dovo!jujemo posplo.fiti 1w vse l'rste
pismenosti.
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