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Uvod 

 
Če vas zanimajo starejši, staranje, učenje v pozni življenjski dobi, socialna vključenost in 

izključenost, premagovanje s starostjo povezanih ovir, potem berite dalje. 

Če izobražujete odrasle, usposabljate izobraževalce odraslih, imate starejše v svoji učni 

skupini, organizirate dogodke za starejše, ste javni uslužbenec, prostovoljna organizacija ali 

zasebno podjetje in delate s starejšimi, potem berite dalje. 

Usposabljanje MATURE je morda prav to, kar ste iskali! 
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Projekt MATURE  
 

MATURE – Naj bo učenje odraslih koristno, pomembno in mikavno http://matureproject.eu/ 

MATURE je multilateralen projekt, sofinanciran v okviru programa Vseživljenjsko učenje 

(Grundtvig) Evropske unije, v katerem smo sodelovali partnerji iz Avstrije, Nemčije, Grčije, 

Poljske, Portugalske, Slovenije, Švice in Velike Britanije. Namen projekta je bil oblikovati in 

preizkusiti enote za pospešeno strokovno izpopolnjevanje izvajalcev formalnega in 

neformalnega izobraževanja odraslih. 

V projektu smo se partnerji MATURE osredotočili na promocijo veščin in strategij za 

prepoznavanje in soočanje z ovirami pri učenju, ki so pogojene s starostjo, kot so tiste, ki jih 

povzročajo zdravstvene težave, nesamostojnost, kulturni in/ali vedenjski dejavniki. Ta 

obveza je nastala na podlagi dela in izkušenj s področja učenja v pozni življenjski dobi in 

drugih ukrepov, ki jih izvajajo projektni partnerji na nacionalni ravni in v sodelovanju z 

drugimi organizacijami v Evropi in zunaj, za splošno dobro počutje starejših.  

 

Usposabljanje MATURE 

Predpostavka, na kateri temelji usposabljanje MATURE pravi, da ima učenje pomembno 

vlogo pri podpiranju številnih ukrepov, ki spodbujajo dobro počutje in samostojnost 

starejših v pozni življenjski dobi. Usposabljanje MATURE poziva ljudi k sprejetju tega dejstva 

in odziva nanj, še posebej ko poskušajo razumeti in premostiti ovire, ki vplivajo na udeležbo 

starejših odraslih v učenju. 

 

Zakaj je usposabljanje MATURE dobra ideja? 

V evropski retoriki je moč zaznati vse več govora o ‘udeležbi’ kot tistemu ključnemu 

elementu, ki prispeva k t.i. 'zdravi družbi'. 

 ‘Omogočiti starejšim ljudem, da živijo polno in samostojno življenje čim dlje, ima lahko 
ogromne prednosti – za same starejše kot tudi za ekonomijo in družbo kot celoto.’ 

V: Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3  

Evropske statistike kažejo na zmanjšano udeležbo v učenju v starosti med 55 in 64 let 

(Eurostat 2009) in tudi nacionalni podatki pričajo, da udeležba s starostjo pada. Vse več je 

raziskav, ki kažejo na sinergijo med učenjem in izboljšanim splošnim dobrim počutjem, 

http://matureproject.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
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zdravstvenim stanjem ter angažiranostjo med starejšimi odraslimi. Nasprotno, dejavniki, ki 

vplivajo na neudeležbo (nesamostojnost, etnična pripadnost, spol, pridobljena izobrazba 

itd.), povečujejo dolgotrajno socialno izključenost. 

Starejši Evropejci, ki so samozavestni in vešči učenja, uživajo dolgotrajne učinke le-tega, a je 

njihovo število zanemarljivo. 

Usposabljanje MATURE podpira ponudnike izobraževanj pri njihovem cilju, ki je povečati 

udeležbo seniorjev v izobraževanju, predvsem tistih, ki so socialno izključeni iz skupinskih 

aktivnosti. Razumevanje posledic socialne izključenosti in podpiranje rešitev, ki lahko 

prispevajo k boljši vključenosti, je prvi korak h koristnemu in pomembnemu učenju odraslih. 

 

Zakaj je usposabljanje MATURE drugačno? 

Usposabljanje MATURE spodbuja specifičen pogled na naravo in vrednost učenja. Značilnosti 

takšnega pogleda vam bodo bolj blizu, ko jih boste sami preizkusili in testirali z drugimi 

ciljnimi skupinami. MATURE prinaša preizkušene prakse in jih preoblikuje v razumljiv 

odgovor na trenutna pereča vprašanja: Kako izboljšati udeležbo socialno izključenih starejših 

v učenju? 

Ključne značilnosti usposabljanja MATURE: 

 ‘Poučevanje’ ni samo domena ‘učiteljev’, prav tako kot ‘izobraževanje’ ni samo 

domena izobraževalcev odraslih. 

 ‘Učenje’ ima pomembno vlogo pri zagotavljano neodvisnosti in samostojnosti v pozni 

življenjski dobi. 

 Pomembna sestavina učinkovitega poučevanja in učenja je skupinsko delo. 

 Organizacije in posamezniki zunaj izobraževalnih krogov so kritični do procesov 

angažiranja in spodbujanja seniorjev. Imajo pomembno vlogo pri oblikovanju učnih 

programov in načrtovanju dolgotrajnih ukrepov. 

 Sodelovanje obstaja na več ravneh. Ni nujno, da je partnerstvo kompleksno, saj je 

lahko neformalno sodelovanje med posamezniki, ki imajo skupen interes, veliko bolj 

(ali celo bolj) učinkovito kot prakse velikih partnerstev. 

 Učni stil in vsebina učnih programov mora biti določena na podlagi potreb 

posameznikov, udeležencev programa. 

 Učenje je veliko bolj koristno in dostopno, če ni tematsko pogojeno, temveč se 

osredotoča na učenje o veščinah in kompetencah, ki izboljšujejo kakovost življenja. 

 Učenje v skupini je participatorno in ponuja članom aktivno in enakopravno 

udeležbo. 
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 Prizadevanja vsakega učnega programa naj gredo v naslednji smeri: udeleženci naj se 

učijo ali ponovno naučijo, kako se učiti. Namreč tisto kar se bodo naučili, bo vplivalo 

na njihovo življenje. 

 

Komu je usposabljanje MATURE namenjeno? 

MATURE ima precej širok pogled na to, kdo je 'učitelj odraslih'. Ciljne skupine usposabljanj 

so:  

 profesionalni učitelji odraslih, 

 profesionalni učitelji drugih, 

 prostovoljni učitelji, 

 posamezniki, ki imajo posebne veščine poučevanja, 

 tisti, ki nudijo programe izobraževanja odraslih (komercialni ponudniki, nevladne 

organizacije, podjetja), 

 načrtovalci izobraževanja odraslih, 

 strokovnjaki in prostovoljci v organizacijah, katerih izobraževanje ni primarna 

dejavnost (zdravstvene organizacije, oskrbovalci, nega na domu ipd.) 

 facilitatorji ali druge neformalne skupine. 

 

Katere kompetence izobraževalcev promovira MATURE? 

Usposabljanje MATURE je nastalo v kontekstu ključnih evropskih politik in praks, ki se 

nanašajo na usposabljanje izobraževalcev in vseživljenjsko učenje. 

 

Baza znanja za usposabljanje MATURE vključuje: 

 razumevanje procesov staranja, njihove prednosti in pomanjkljivosti, 

 priznanje povezav med učenjem in staranjem, 

 razumevanje vprašanj, ki se pojavijo v pozni življenjski dobi, 

 seznanjenje z dejavniki, ki vplivajo na vključenost, udeležbo in aktivno dolgoživost, 

 zavedanje o povezanosti učenja z drugimi socialnimi področji, ki vplivajo na življenje 

starejših ljudi, 

 seznanjenost s teorijami poučevanja in učenja starejših odraslih.  

 

MATURE veščine vključujejo:  

 usposobljenost pri oblikovanju in izvajanju strategije vključevanja, ki sežejo do tistih 
starejših odraslih, ki niso udeleženi v učenju, 
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 sposobnost oblikovanja učnih programov, ki se odzivajo na potrebe staranja in 
potrebe starejših odraslih, 

 sposobnost zagotoviti učenje, ki motivira, navdušuje in vzpodbuja starejše, 

 sposobnost oblikovanja učenja, ki je pomembno in koristno za življenje, 

 sposobnost prilagajanja, da znotraj že obstoječih učnih programov in med 
večgeneracijskimi učnimi skupinami zadostite potrebam starejših odraslih. 

 

MATURE pristop vključuje: 

 empatijo do starejših, 

 moč sodelovanja z različnimi posamezniki in organizacijami, ki iščejo pomembne 
učne vsebine za starejše, 

 odprtost do novih idej, izzivalnih konceptov in situacij, 

 pripravljenost sprejemati inovacije, razmišljati zunaj okvirov, se spopasti z že 
ustaljenimi koncepti, 

 dolžnost spodbujanja progresivnega učenja. 
 

Kako je sestavljen program usposabljanja za skupinsko učenje? 

Program MATURE za skupinsko usposabljanje ima deset učnih enot. 

1. Poučevanje odraslih 

2. Spoznati ciljno skupino 

3. Ocenjevanje učnega procesa 

4. Socialna vključenost 

5. Izzivi spreminjajoče se družbe 

6. Izboljšati učiteljsko prakso 

7. Uporaba novih tehnologij 

8. Premikanje meja 

9. K samoorganizaciji 

10. Evalvacija in napredovanje 

 

Enote predstavljajo ključne teme projekta MATURE, ki se odražajo v angleškem akronimu: 

M; AT (adult teaching – poučevanje odraslih); U (useful - koristno); R (relevant - 

pomembno); E (engaging - mikavno). 

 

Kako uporabiti program usposabljanja za skupinsko učenje? 

Enote MATURE za skupinsko usposabljanje so napisali člani panevropske skupine. 

Namenjene so za uporabo v različnih okoliščinah v partnerskih državah.  



 
 

 

 

 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije. 

stran 10 
 

 

Na ta način oblikovano usposabljanje predstavlja bistvo principov in idej, ki so se izkazale za 

sprejemljive v vseh državah in okoliščinah, kjer so bile preizkušene. 

 

Enote niso predvidene za takojšnjo uporabo. Izobraževalci morajo opraviti predpriprave, si 

prilagoditi vsebino in poudariti ključne informacije, bistvene za novo mednarodno, 

nacionalno, regionalno in lokalno občinstvo.  

 

Pomembno je ohraniti bistvo posamezne enote. Dejstvo, da le-te vsebujejo evropska 

sporočila, predstavlja dodano vrednost usposabljanju na nacionalni ravni. Vznemirljivo in 

morda celo nepričakovano je spoznanje, da je mogoč konsenz med različnimi državami in 

različnimi konteksti na področju izobraževanja starejših odraslih. Usposabljanje, ki postavlja 

nacionalna, regionalna in lokalna vprašanja v evropski kontekst, daje tem vprašanjem 

določeno težo, širi obzorja in ponuja nove rešitve. 

 

Enote usposabljanja si ne sledijo v določenem zaporedju. Obravnavajo številne poglede na 

bistvene teme MATURE: učenje v pozni življenjski dobi, udeležba, socialna izključenost. 

Katere in koliko enot uporabiti je povsem odvisno od udeležencev usposabljanja in prioritet 

izobraževalcev.  

 

Predpriprave na skupinsko usposabljanje MATURE 

Projektna ekipa MATURE meni, da so v programu zajete temeljne dobre prakse 

izobraževanja starejših odraslih, ki bi morale biti opazne pri vsakem usposabljanju, ki 

uporablja enote MATURE. 

Izobraževalci naj bi: 

 razumeli principe izkustvenega in aktivnega učenja ter jih vključili v svoje 

usposabljanje, 

 sprejeli razmislek kot ključno metodo usposabljanja, iskali navdih in se spopadli z 

novimi izzivi, iskali rešitve na podlagi izkušenj (lastnih ali od drugih),  

 spodbujali pozitiven pogled na staranje in pozno življenjsko dobo, s prikazom, kako v 

življenju pridobljene veščine, znanje in razumevanje, omogočajo aktivno dolgoživost, 

 opozorili na pomembnost socialne vključenosti, izzvali predsodke in stereotipe ter 

utrdili prepričanje, da je 'vseživljenjsko učenje za vse’, 

 potrdili in opozorili na pomembnost skupinskih praks pri izvedbi učenja, ki je 

pomembno za starejše ljudi. 
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Za več informacij o temeljnih principih si oglejte: 

 spletno stran MATURE http://matureproject.eu/ 

 raziskovalno poročilo MATURE http://matureproject.eu/research-report  

 enote MATURE za samostojno učenje http://matureproject.eu/online-training-2 

 knjižico nasvetov MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet  

 knjižico LISA o mreženju v podporo učenju v pozni življenjski dobi (v angleščini) 
http://www.bia-net.org/lisa  

 vodič LENA o kooperativnih modelih učinkovitega učenja po meri starejših ljudi 
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf  

 vodič LARA o učenju kot odgovoru na staranje 
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-
guide.pdf  

 vodič EuBiA o učinkih skupinske prakse na učenje v pozni življenjski dobi 
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf  

 

Namen usposabljanja 

Enote MATURE so zamišljene kot nadaljevanje strokovnega usposabljanja ob predpostavki, 

da udeleženci že delajo s starejšimi odraslimi. Enote so zasnovane tako, da spodbujajo k 

razmišljanju o trenutnem delu (plačljivem ali neplačljivem) in o tem, kako lahko učenje 

prilagodimo, da ima večji učinek na splošno dobro počutje v pozni življenjski dobi. 

Pripravili smo dovolj prilagodljiv program usposabljanja in omogočili združevanje več 

sklopov različnih dolžin, na primer en sklop, dva ali trije povezani sklopi, deset sklopov v 

daljšem časovnem obdobju ali deset sklopov v intenzivni izvedbi. 

 

Izbor enot 

Posamezna enota MATURE programa za skupinsko usposabljanje je v časovnem razponu od 

2,5 do 4 ure. Dolžina posamezne enote se lahko spreminja in je odvisna od konteksta, 

specifičnih potreb ciljne skupine, predhodnega znanja udeležencev o temah, kot so 

vseživljenjsko učenje in prakse, od dodatnega gradiva, ki ga potrebujete, da se odzovete na 

potrebe udeležencev in/ali od aktualnih lokalnih vprašanj. 

  

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/online-training-2
http://matureproject.eu/advice-booklet
http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-guide.pdf
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-guide.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf
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Izobraževalci: 

 bodite samozavestni v razumevanju potreb ciljne skupine, 

 raziščite nacionalne, regionalne in lokalne podatke, statistike o prioritetah 

izobraževanja starejših odraslih, o udeležencih in neudeležencih ter socialni 

izključenosti, 

 pred usposabljanjem opravite evalvacijo o pričakovanjih udeležencev in njihovem 

predhodnem znanju ter tako določite izhodiščno točko inkluzivnega učenja, 

 poskusite razumeti okoliščine, v katerih udeleženci delajo in ki lahko vplivajo na 

njihovo sposobnost, da se odzovejo na potrebe socialno izključenih, neudeleženih 

starejših odraslih, 

 načrtujete začetek usposabljanja z evalvacijo skupine o motivih udeležbe in 

pričakovanjih. 

Za dodatno gradivo si oglejte: 

 knjižico nasvetov MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet  

 raziskovalno poročilo MATURE http://matureproject.eu/research-report  

Na podlagi podatkov o potencialnih udeležencih boste določili, katere MATURE enote bodo 

najbolj pomembne.  

 

Združevanje enot 

V programu MATURE ni ‘obveznih’ enot, kot tudi ni pravila, kako združiti enote v neko 

smiselno celoto. Partnerji MATURE, ki so pilotno testirali posamezne enote, so ugotovili, da 

se lahko enota številka 2 »Spoznati ciljno skupino« združi s katerokoli drugo, saj vsebuje 

gradivo, ki je uvod v vse preostale teme. Nekatere enote se bolj osredotočajo na teorije 

poučevanja, vključenost in demografske spremembe, druge so bolj usmerjene v klasično 

poučevanje. 

Izobraževalci lahko:  

 izberete eno enoto in izbrskate dodatno gradivo na podlagi nacionalnih, regionalnih 

in lokalnih virov ter oblikujete tečaj, 

 izberete elemente več enot in oblikujete osnovo usposabljanja, 

 izberete enote, ki se osredotočajo na skupinsko učenje, 

 izberete enote, ki predstavljajo teorije poučevanja, 

 sestavite mešanico teoretičnih in praktičnih enot, 

http://matureproject.eu/advice-booklet
http://matureproject.eu/research-report
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 okrepite vsebino enot z referencami na druge izdelke MATURE (program 

usposabljanja za samostojno učenje, knjižica nasvetov in raziskovalno poročilo). 

Predhodne izkušnje in znanje udeležencev bo določilo ravnotežje izbranih enot. Na primer 

udeleženci, ki bodo iz organizacij katerih izobraževanje odraslih ni primarna dejavnost, bodo 

morda potrebovali več podpore pri razumevanju principov izobraževanja odraslih. 

Facilitatorji vam bodo morda hvaležni za spodbudo, ki jo bodo našli v praktičnih enotah, saj 

bodo te popestrile skupinske aktivnosti. 

 

Izvedba usposabljanja 

 

Skupinsko usposabljanje 

Usposabljanje MATURE je predvideno kot dinamičen proces, kjer udeležence aktivno 

spodbujamo k razmišljanju, izmenjavi izkušenj, razvijanju novih idej in razumevanj z 

vodenimi vajami, ki spodbujajo razpravo, reševanje težav in načrtovanje ukrepov. 

Izobraževalci: 

 določite največje in najmanjše število udeležencev v skupini in zagotovite priložnosti 

za pogosto in pestro interakcijo med njimi, 

 posvetite se načrtovanju strategije, kako spodbuditi k udeležbi, 

 izpodbijajte mnenja, ki lahko ogrozijo idejo o pomembnosti skupinske povezanosti. 

 

Vsebina usposabljanja 

Usposabljanje združuje ‘evropsko’ vsebino enot MATURE z nacionalnimi, regionalnimi in 

lokalnimi podatki, ki so pomembni za udeležence. Velika pridobitev usposabljanja te vrste je 

dodana vrednost, ki izhaja iz umeščanja lokalnih perečih vprašanj v evropski kontekst in 

širše. Na ta način udeleženci spoznajo, da se z reševanjem težkih ali na videz nerešljivih 

vprašanj ukvarjajo tudi drugje. Koristna veščina pri spopadanju z izzivi, kot so vprašanje 

neudeležbe in socialne izključenosti, je sposobnost razmišljanja 'zunaj okvirjev'. Takšno 

usposabljanje spodbuja udeležence k iskanju znanj, spoznanj in veščin tudi mimo njihovih 

lastnih izkušenj.  

  



 
 

 

 

 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije. 

stran 14 
 

 

Izobraževalci: 

 seznanite se z vsebino izbranih enot in jo uskladite z nacionalnimi, regionalnimi in 

lokalnimi informacijami, podatki, vprašanji in prioritetami, 

 uskladite evropske in lokalne vsebine ter omogočite aktivnosti za razmislek o 

povezavah in sinergijah.  

 

Izvedba usposabljanja 

Usposabljanje MATURE promovira izkustveno in aktivno učenje kot metodologiji primerni za 

starejše učence. Pričakujemo, da bodo te metode prevladovale pri usposabljanjih, ki 

temeljijo na enotah MATURE. 

Izobraževalci: 

 pokažite tehnike izkustvenega in aktivnega učenja, ter kako nedidaktične metode 

vodijo do pomembnega učenja, 

 uporabite facilitacijo in se izognite strogemu dajanju navodil, 

 pripravite aktivnosti, ki omogočajo udeležencem, da sami oblikujejo poskusne učne 

vaje, 

 med udeleženci spodbujajte razmišljanja o procesih usposabljanja, pri čemer naj se 

osredotočijo na spoznanja, kako izkustvene metode vplivajo na rezultate. 

 

Evalvacija 

Razmislek, analiza in načrtovanje so glavne značilnosti izkustvenega učenja, ki imajo 

pomembno vlogo pri izvedbi usposabljanja. Udeležence morate spodbuditi, da gledajo na 

evalvacijske veščine kot na kritičen rezultat učnega procesa. Učiti se (ali ponovno naučiti) 

učenja je prav tako pomembno za splošno dobro počutje, kot je pridobivanje novih znanj. 

Izobraževalci: 

 vključite razmislek, analizo in načrtovanje ukrepov v vsa področja usposabljanja, 

 podprite udeležence v razumevanju, kako te veščine prispevajo k izkustvenem 

učenju in njihovi uporabi v vsakdanjem življenju, 

 spodbujajte pogled na evalvacijo kot na razvojno priložnost, 

 pokažite, kako je 'presoja' pozitivna in kompleksna veščina, ki se izmika predsodkom 

in poudarja dobro načrtovanje, 

 izzovite kakršna koli stališča o tem, da je evalvacija zgolj formalni proces vsiljen od 

zunaj. 
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Enota 1 – Poučevanje odraslih 
 

UVOD: 

 

Pred vami je enota, ki je uvod v osnovne značilnosti učenja v pozni življenjski dobi. Temelji 

na principih izobraževanja odraslih in teorijah po Freiru, Mezirowu, Brookfielu itd. Cilj te 

enote je: opremiti izobraževalce s smernicami in idejami, kako uspešno zastaviti in izvesti 

ukrepe, s katerimi bi povečali udeležbo starejših socialno izključenih starejših v učenju. 

Predlagane aktivnosti zajemajo metodologije in tehnike, ki omogočajo facilitatorjem boljši 

vpogled v kakovostno poučevanje odraslih v pozni življenjski dobi in kako ga doseči. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:  
 
Po končani enoti bodo udeleženci: 
 

 prepoznali možne ovire pri poučevanju starejših socialno izključenih, 

 prepoznali značilnosti oziroma znake staranja, 

 se znali spopasti z udeleženci, ki imajo odpor do učenja in vzpostaviti pozitivno učno 
okolje, 

 kot izobraževalci pridobili na samozavesti, 

 razumeli, zakaj se starejši odrasli učijo in se znali soočiti s posebnostmi pri 
poučevanju starejših, 

 znali oblikovati primerne vsebine za starejše, ki temeljijo na njihovih specifičnih 
potrebah. 
 

VSEBINA:  
 
A. Vključiti učence v proces 
Na začetku vsakega izobraževalnega programa je največji izziv, kako privabiti udeležence. 
Izobraževalec mora pripraviti privlačno okolje, ki udeležence motivira in spodbuja k 
udeležbi. V primeru, da gre za socialno izključene, marginalizirane starejše, ki se nikoli niso 
udeležili kakšnega izobraževanja ali usposabljanja, je izziv toliko večji. Kako jih privabiti, 
vključiti in jih prepričati, da končajo program? 
 
Aktivnost: študija primera (Udeleženci so razdeljeni v majhne delovne skupine. 

Izobraževalec zapiše ugotovitve na piši-briši tablo ali plakat, ki naj bo na vidnem mestu med 

izobraževanjem.) 
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Adonis ima 70 let in živi v majhni, odročni vasici na grškem otoku. Ima osnovnošolsko 

izobrazbo. Vse življenje je bil kmetovalec, sedaj pa je upokojen. Drugi vaščani so ga 

prepričali, da se udeleži brezplačnega zdravstvenega tečaja, ki ga je ponujala lokalna 

skupnost. Težava je v tem, da tečaj poteka ob isti uri, ko se Adonis sreča s svojimi prijatelji v 

lokalni kavarni, kjer igrajo karte in spijejo kakšen »ouzo«. Ko se vendarle odloči, da gre na 

tečaj, ni čisto prepričan kaj počne tam, ali kaj naj pričakuje. Preden se tečaj sploh začne, je že 

nestrpen in razmišlja o odhodu.  

Preberite študijo primera, razdelite udeležence v manjše skupine in odgovorite na naslednja 

vprašanja: 

- Zakaj Adonis želi oditi? 
- Kako lahko uporabite njegova znanja in življenjske izkušenje v skupini in na način, da 

se bo počutil pomembnega in koristnega? 
- Kako lahko premostite njegov dvom o udeležbi? 

 
V skupini se pogovorite o ugotovitvah. Vzemite si čas za razmislek. 

Katere ugotovitve so na vas pustile največji vtis?  

B. Učenje v pozni življenjski dobi 

Ta aktivnost bo raziskala razloge, zakaj se starejši ljudje učijo, kakšno je učenje v pozni 

življenjski dobi in katere veščine, kompetence in pismenosti so potrebne za aktivno staranje. 

K tem vprašanjem bomo poskusili pristopiti z uporabo estetske izkustvene metode, kjer 

bomo uporabili umetniško delo kot spodbudo za nadaljnjo razpravo. 

Aktivnost poteka na osnovi »kritičnega in ustvarjalnega učenja preko estetske izkušnje1« 

(Pričujoča aktivnost je sestavljena iz štirih korakov. Facilitator na piši-briši tablo ali plakat 

beleži odgovore na vprašanja, ki naj bodo na vidnem mestu ves čas. V prvih dveh korakih 

udeleženci izrazijo svoje misli. V drugih dveh, delajo v manjših skupinah, kjer vsaka skupina 

predstavi svoje ideje.) 

Skupini predstavite umetniško delo »Prvi koraki«, avtor: Georgios Iakovidis (priloga 1.1). 

                                                           
1 Estetska izkušnja – pojem, ki ga razumemo kot sistematično raziskovanje umetniških del – lahko 

prispeva k celostnemu znanju, ki kritično presoja razsežnosti učenja. Takšna izkušnja ponuja več 

možnosti približevanja procesom in pojavom, predvsem z drugega zornega kota, s poglobljenim 

pogledom in z boljšim razumevanjem vzročno-posledičnih razmerij (Kokkos, 2010). Več o tem si 

preberite na http://artit.eu/en/ - oblikovanje inovativnih metod usposabljanja izobraževalcev.  

http://artit.eu/en/
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PRVI KORAK 

Vprašanja za opazovanje 

Vzemite si čas in si dobro 
oglejte sliko. 
 

 

 Kaj vidite? 

 Kje in kdaj bi se lahko kaj takega zgodilo? 

 Kakšen se vam zdi odnos med babico in otroci? 

 Kakšen kontrast vidite? 

 Ali opazite kaj, kar vas preseneča? 

 Kakšne občutke vam vzbuja ta prizor? 
 

  

DRUGI KORAK 

Analitična vprašanja 

 

 Ali se lahko poistovetite z osebami na sliki? 

 Poskusite opisati situacijo s stališča starejše ženske. 

 Kakšna znanja bi lahko imela (starejša ženska)? 

 Kakšna so njena pričakovanja? 

 Kateri so njeni strahovi? 

 Če bi šlo za resničen prizor, kako bi lahko učni program pomagal tej ženski? 
 

 

TRETJI KORAK 

Korak dalje 

 

 S katerimi težavami/vprašanji se lahko srečamo v poznem življenjskem 
obdobju? 

 Katere veščine, znanja in pismenosti potrebujemo za aktivno staranje? 

 Kako lahko opolnomočimo starejše osebe, da bodo samostojni v starosti? 
 

 

ČETRTI KORAK 
 
Pregled postopkov 
 

 Zapomnite si opravljene korake. 

 Povzemite to izkušnjo in razmislite o ugotovitvah. 
 

 

C. Učitelji, učenci in njihova vloga v učilnici 

Na podlagi ugotovitev iz predhodnih aktivnosti se v skupini pogovorite o naslednjih 

vprašanjih. Odgovore zabeležite na tablo. 

- Katere značilnosti izobraževalca odraslih so po vašem mnenju pomembne za uspešno 

učenje starejših socialno izključeni? 

- Kakšna je vloga učenca pri tem? 

 

Za več idej o poučevanju starejših odraslih obiščite spletno stran projekta LARA ,učenje kot 

odgovor staranju http://www.laraproject.net/ 

http://www.laraproject.net/
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Enota 2 – Spoznati ciljno skupino 
 

UVOD:  
 

Ciljne skupine se razlikujejo po vedênju, pripravljenosti, ravni zanimanja, zavzetosti, 
potrebah in socialno-ekonomskem ozadju. Pomembno je, da dobro preučimo svojo ciljno 
skupino, saj lahko na ta način izvemo, kateri pristop je najbolj primeren in kateri ponuja 
odgovore na vprašanja o udeležbi in neudeležbi v izobraževanju. Za socialno izključene 
starejše je manj verjetno, da bodo vključeni v kakršnokoli izobraževanje zaradi različnih, s 
starostjo povezanih omejitev, kot so na primer slabo zdravstveno stanje, potreba po oskrbi, 
kulturne raznolikosti in negativen odnos do učenja. Iz teh razlogov ti starejši potrebujejo 
izobraževanje, ki bo zadostilo njihovim potrebam in jim predstavilo pozitivne učinke 
vseživljenjskega učenja. Enota izpostavlja vprašanja, na katera naj bo izobraževalec odraslih 
pozoren, preden se sooči s ciljno skupino ter ponuja nasvete in predlaga metode 
pridobivanja in vključevanja starejših, ki navadno niso udeleženi v izobraževalne programe.  
 
VIRI (na voljo samo v angleškem jeziku): 
[1] MATURE raziskovalno poročilo  
[2] European guide – Strategies for improving participation in and awareness of adult 

 learning 
[3] EuBia – Getting Older People Involved in Learning 
[4] Eurostat 
[5] Barriers towards Participation in Adult Education and Training 
[6] Understanding multiple disadvantage in older age 
[7] Quality of life and disadvantage amongst older people 
 

PRIČAKOVANI REZULTATI:  
 
Po končani enoti bodo udeleženci: 

 znali prepoznati neudeležence učenja v pozni življenjski dobi / starejši socialno 
izključeni (vaja 1), 

 razumeli, kakšen vpliv imajo s starostjo pogojene ovire na njihov vsakdanjik (vaja 1, 
2, 5, 7), 

 spoznali različne načine in metode pristopa do teh starejših in kako jih vključiti v 
izobraževanje (vaja 2, 3, 4), 

 prepoznali kdo so posredniki v njihovi lokalni skupnosti in se naučili, kakšne koristi 
imajo lahko od njih (vaja 4), 

 znali prenesti pridobljeno znanje v učinkovito prakso in tako odgovoriti na potrebe 
svojih učencev (vaja 5, 6, 7). 

 

http://matureproject.eu/research-report
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/157725.htm
http://www.natcen.ac.uk/media/27567/understanding-multiple-disadvantage-in-older-age-research-findings.pdf
http://www.keele.ac.uk/csg/downloads/researchreports/Quality%20of%20Life%20and%20disadvantage.pdf
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VSEBINA: 
 
PRIPRAVE: Za to enoto potrebujete naslednji material: piši-briši tablo ali plakat, pisala, 
samolepilne listke, papir in pripravljene vprašalnike. Metode, ki jih enota predlaga, 
prilagodite velikosti vaše skupine. 
 
VAJA 1:  
Pričnite odprto razpravo na temo: starejši odrasli in njihova udeležba v izobraževanju 
odraslih. Identificirajte, kdo so socialno izključeni starejši odrasli, za katere je manj verjetno, 
da se bodo udeležili kakšnega izobraževanja. 
 
Možna vprašanja: 

 Kaj vem o udeležbi starejših odraslih v izobraževanju v mojem mestu/državi? 

 Kaj vem o tem, kako slabo zdravstveno stanje, povečana potreba po oskrbi, kulturne 
raznolikosti in odnos do učenja vpliva na življenje starejših v moji državi? 

 Kdo so starejši odrasli, ki prihajajo na moja 
izobraževanja/usposabljanja/delavnice/tečaje? Kaj vem o njih in njihovih potrebah? 

 
Možen pristop: na piši-briši tablo ali plakat napišite evropske statistične podatke o udeležbi 
v vseživljenjskem učenju (vir 4) in jih primerjajte s stanjem v vaši državi. Na podlagi 
odgovorov o udeležbi, naj skupina sama izlušči, kdo so tisti, ki se ne udeležujejo in zabeležite 
odgovore na tablo. Pogovorite se o možnih razlogih za neudeležbo. 
 
VAJA 2:  
Povabite skupino naj poišče študijo primera/uspešno zgodbo, ki je povezana z določeno 
težavo, ki pesti socialno izključene starejše odrasle. Izzovite skupino naj poišče prednosti 
udeležbe v izobraževanju za prav te osebe: 
 
Zakaj naj bi se starejši socialno izključeni udeležili kakšnega izobraževanja? Oglejte si nekaj 
primerov: 

 zdravstvene omejitve: Ella (Zurich) – izobraževanje za seniorje v zdravstvenih 
ustanovah (vir 1, stran 36) 

 omejitve zaradi potrebe po oskrbi: spodbujanje neformalnega izobraževanja 
odraslih za starejše v oskrbovanih domovih (NIACE) 
Glej: http://www.youtube.com/watch?v=YsD7G9Pc__o&list=TLEMwf3lHO5lY 

 kulturne omejitve: »računalniški zajtrk« za starejše (vir 1, stran 27), glej: 
http://www.youtube.com/watch?v=8yud_Lwmevo  

 odnos do učenja: igrajte se igro asociacij na besedo starost in ločite pozitivne od 
negativnih asociacij. Če je mogoče, razdelite skupino v dve manjši za igro vlog: ena 
skupina bo zagovornik pozitivnega gledanja na starost in druga, negativnega. 
Vzpodbudite debato med skupinama.  

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=YsD7G9Pc__o&list=TLEMwf3lHO5lY
file:///C:/Users/Dijana/AppData/Roaming/Microsoft/Word/vir%201
http://www.youtube.com/watch?v=8yud_Lwmevo
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Skupinski razmislek: Kaj je bistvena ideja? Katere so glavne koristi za učence? Kako lahko 
uporabim rezultate, da opolnomočim učenca? Kako lahko spremenim negativno gledanje v 
pozitivno? 

 
VAJA 3:  
Če je mogoče, razdelite skupino na več manjših ali v pare. Razdelite papir z dodeljenimi 
tematskimi situacijami (ki ste jih pripravili prej), kjer se morajo udeleženci soočiti z izzivom: 
doseči socialno izključene starejše, ki so soočeni z eno izmed ovir iz vaje 3. Vsaka skupina ali 
par naj naključno izbere eno situacijo, za katero bo pripravila strategijo vključevanja.  
 
Vprašanja, ki so lahko v pomoč: 

 Kje poiskati socialno izključene starejše in kako jim pristopiti? 

 Zakaj je učenje pomembno za njih in zakaj bi se morali udeležiti izobraževanja? 

 Kako jih motivirati in privabiti k udeležbi? 
 
Skupine ali pari lahko ključne točke strategije zapišejo na samolepilne lističe, ki jih prilepijo 
na tablo. Vsaka skupina naj predstavi svojo strategijo. 
 
Nekaj idej in možnih strategij: 

 osebni pristop: Tell your story, vir 3, stran 36 
 medijska kampanja: primer Don’t look back!, vir 2, stran 99 
 dogodki ozaveščanja: Open day for migrants, vir 2, stran 100; Learning Parade – Days 

of Learning Communities 
 posredniki: Ripe Enjoyment of life, vir 1, stran 25-26; Simbioz@ – e-pismena 

Slovenija, vir 1, stran 34; Health Literacy for Elders, vir 2, stran 98; Take a Walk 
Through History, vir 1, stran 104 

 
VAJA 4:  
Predstavite študijo primera o posrednikih (posamezniki, organizacije ali zavodi, ki delajo za 
in v imenu starejših odraslih na plačljivi ali prostovoljni osnovi). Naj udeleženci »zaznajo« 
potencialne posrednike v svojih lokalnih okoljih in razmislijo o prednostih, ki jih ima 
sodelovanje z njimi. 
Primer študije primera posrednikov »A book for your Coffee«, vir 2, stran 99 
O prednostih in izzivih mreženja si preberite vir 3, stran 20 
 
VAJA 5:  
Če je možno, razdelite skupino na več manjših ali v pare. Pripravite tematske situacije kot pri 
vaji 3. Vsaka skupina ali par naj izbere eno in navede praktične stvari, ki jih bo upošteval pri 
pripravi izobraževanja in ki bodo ustrezala potrebam te skupine. Pomislite na: 

 kraj in čas izobraževanja, 

 časovno trajanje (z odmori), 

 strukturo izobraževanja/format, 

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf
http://llw.acs.si/learningparade/lp/
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en.pdf
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 potrebno tehnično opremo, 

 možne moteče dejavnike, 

 dostopnost (gibalno ovirani), 

 potrebna finančna sredstva, itd. 
 
Ko boste končali, naj vsaka skupina predstavi rezultate. Omogočite razpravo.  
 
VAJA 6:  
Naj skupina predlaga ledolomilske vaje za starejše socialno izključene učence. Pogovorite se 
o tem, kaj bi bilo učinkovito za katero specifično skupino (upoštevajte ovire iz vaje 3) in kaj 
ne? 
 
VAJA 7:  
Pustite čas za individualen razmislek o vsebini izobraževanja. Naj se udeleženci vprašajo: 
Kako bom ugotovil, kaj bi se moji učenci želeli naučiti? Kako jih lahko motiviram s »pravo« 
vsebino? Zapišite ključne misli na tablo, saj boste tako dobili predloge vsebin izobraževanj, ki 
bodo pomembna, koristna in mikavna za starejše odrasle. 
Predlogi za vsebine: učenje za zdravo in aktivno staranje, učenje o medsebojnih odnosih, z 
učenjem do samostojnega življenja itd. 
 
ZA ZAKLJUČEK:  
Udeleženci naj izpolnijo kratek evalvacijski vprašalnik, ki ste ga pripravili pred 
izobraževanjem. 
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Enota 3 – Ocenjevanje učnega procesa 
 

UVOD:  
 
Ljudje pristopamo k učenju na različne načine. Vsak ima svoj stil in način učenja, ki ustreza 
njegovi osebnosti in socialno-kulturnem ozadju. Izraz učni stil zajema širok spekter 
pristopov, modelov, teorij in metod, ki pa niso predmet te enote. Ta enota pokaže, da lahko 
znanje o učnih stilih pomaga učiteljem pri načrtovanju učnih aktivnosti in vaj, saj na ta način 
upoštevajo učne razlike med učenci. V enoti se bomo naučili nekaj več o osnovnih učnih 
stilih in poslušali učence govoriti o svojih izkušnjah. Učenci imajo morda raje vizualni (vidni) 
ali auditivni (slušni) ali kinestetični (gibalni) ali taktilni učni stil [1], [2], [3], [4]. 
 
Za ocenjevanje učnega procesa predlagamo metodo t.i. šestih miselnih klobukov, ki 
omogoča strukturirano in učinkovito ocenjevanje učnega procesa [5]. Slednje bo pomagalo 
učencem razmisliti o tem, kaj so se naučili/izkusili/dosegli in o načinih, kako izboljšati in 
obogatiti učni proces. 
 
Uporabili bomo tehniko evalvacije po enotni metodologiji, s katero bomo lahko določili, ali 
je bila učna vsebina: znana/nasprotujoča si/nova/nejasna. Prav tako predlagamo razmislek o 
vplivu starosti in staranja na način učenja v pozni življenjski dobi: razprava o učnih potrebah 
tistih, ki se ne udeležujejo skupinskih izobraževanj. Predlagamo, da si ogledate šest 
principov učenja odraslih [6] in preberete raziskovalno poročilo MATURE [7] o pričakovanih 
rezultatih (stran 47 - 48). 
 
VIRI (v angleškem jeziku): 
[1] Trainer notes, In Service Teacher Development, Learning styles 1 – Definition, 
http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/LearningStyles_1_Complete_0.pdf  
[2] Grundtvig Partnership LISTEN Learning Innovating Styles and Active Citizens, 
http://utwpg.gda.pl/LISTEN/ 
[3] Learning Styles I: Visual, Auditory, and Kinesthetic, 
http://www.youtube.com/watch?v=delk5NnqXbs 
[4] Identify your learning style, http://www.youtube.com/watch?v=tEpdFL1gYX0 
[5] Grundtvig Partnership LISTEN  – Thinking Hats Assessment,  
http://utwpg.gda.pl/2013LISTEN/LISTEN-Thinking-Hats.ppt 
[6] Adult Learning Principles http://www.youtube.com/watch?v=Cu_PpkqWJGA 
[7] MATURE Research Report, stran 47-48, http://matureproject.eu/research-report 
 

PRIČAKOVANI REZULTATI:  
 
Po končani enoti bodo udeleženci znali: 

http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/LearningStyles_1_Complete_0.pdf
http://utwpg.gda.pl/LISTEN/
http://www.youtube.com/watch?v=delk5NnqXbs
http://www.youtube.com/watch?v=tEpdFL1gYX0
http://www.youtube.com/watch?v=Cu_PpkqWJGA
http://matureproject.eu/research-report
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 opisati učne stile: vizualni, auditivni, kinestetični in taktilni, 

 prepoznati posamezen učni stil, 

 uporabiti metodologijo šestih miselnih klobukov, 

 uporabiti tehniko evalvacije po enotni metodologiji. 
 

VSEBINA: 
 
Ali sem učitelj? Ali bi rad bil učitelj? 
Enota se prične s spodnjo ledolomilsko vajo. Na tablo ali steno prilepite naslednjo izjavo 
Henrya Forda: 
»Kdor koli se preneha učiti, bodisi pri 15-tih ali 25-tih ali 80-tih, je star človek. Kdor poučuje, 
vedno ostane mlad.« 
Razprava v parih: Ali ste bili kdaj učitelj/izobraževalec? Kako vam je bilo všeč? Ali bi radi bili 
učitelj/izobraževalec? Če je odgovor pozitiven, kaj lahko naučite druge? 
 
Predstavitev »učnih stilov« in vaja »Prepoznajte svoj učni stil« 
Pričnite predstavitev z uporabo virov [1] in [2] in nadaljujte s spodnjimi vajami. Da bi 
prepoznali posamezne učne stile, pripravite naslednje štiri kartice : 
Kartica 1  
... pozorno gledajo učiteljev obraz 
... radi gledajo stvari v izložbah, na primer knjige itd. 
... pogosto prepoznajo besede na pogled 
... uporabljajo lističe, da uredijo svoje misli 
... spomnijo se informacije na podlagi fotografskega spomina 
Kartica 2  
... imajo radi, da učitelj poda ustna navodila 
... imajo radi dialog, diskusijo in igre 
… rešujejo težave, tako da se o njih pogovorijo 
... uporabljajo ritme in zvok kot igro spomina 
Kartica 3  
... se najbolje učijo, ko so vključeni ali aktivni 
... težko jim je sedeti pri miru dlje časa 
... uporabljajo gibe kot pomoč pri spominu 
Kartica 4  
... uporabljajo besedila in skice na spominskih karticah 
… učijo se na primeru predstavitev 
 
Naj se učenci opredelijo in izberejo svoj ljubši učni stil. Razporedite jih na: 

Izbor 1 – tisti, ki jim je bližji vizualni učni stil 
Izbor 2 – tisti, ki jim je bližji auditivni učni stil 
Izbor 3 – tisti, ki jim je bližji kinestetični učni stil 
Izbor 4 – tisti, ki jim je bližji taktilni učni stil 
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Zberite statistične podatke: vsak učenec naj na piši-briši tabli ali plakatu označi svoj učni stil. 
Starejši odrasli so ne glede na okoliščine dobršen del svojega življenja posvetili »učenju« 
različnih stvari, a pogosto podcenjujejo svoje učne sposobnosti ali mislijo, da »učenje« ni za 
njih. Primer zgornje vaje pomaga »novim učencem«, da pridejo do spoznanja, se znajo učiti 
ter ubesediti način, kako se radi učijo. Razmislek o osebni izkušnji učenja je pomemben 
korak pri soočanju z negativnim odnosom do učenja in pridobivanju na samozavesti in 
zaupanju. 
 
Uvod v orodje »šest miselnih klobukov« za evalvacijo učnega napredka 
Metodo šestih miselnih klobukov je razvil dr. Edward de Bono, ki je tudi avtor izraza 
»lateralno razmišljanje«.  
 
Uvod v to metodo si lahko zamislite v obliki predstavitve [3]. Ne glede na to, kako boste 
predstavili metodo, mora ta vključevati naslednji stavek:  
»Uporabili bomo metodo Edwarda de Bona – šest miselnih klobukov, ki pomaga pri 
razmišljanju o tem, kaj smo se naučili/kaj smo izkusili/dosegli in ne nazadnje o priložnostih, 
kako izboljšati in obogatiti učni proces.« 
 
Skupinsko delo 

 Pripravite stole in mize, da bo lahko več posameznih skupin delalo skupaj. 

 Udeleženci naj se razdelijo v manjše skupine in posedejo na pripravljena mesta. 

 V mislih imejte, da posamezna skupina potrebuje dovolj prostora, da lahko 
nemoteno razpravlja o zadani temi. 

 Vsaka skupina naj izbere »vodjo«, ki bo poročal o zaključkih. 

 Vsaki skupini istočasno dodelite miselni klobuk ene barve. Zaključke posamezne 
skupine predstavi vodja. 

 Celoten proces nadzira skupina »modri klobuk«.  

 Poskrbite, da bo razlaga posameznega miselnega klobuka na razpolago za vse 
udeležence: 

 
Beli klobuk: opisuje, kaj je dejansko (dejstva). 
Rdeči klobuk: izraža, kako se posameznik počuti, ko vidi predmet (intuicija).   
Zeleni klobuk: ima ideje (kreativnost). 
Črni klobuk: vidi napake v vsem (negativnost).  
Rumeni klobuk: vidi dobro v vsem (pozitivnost).  
Modri klobuk: nadzoruje proces, vodi razpravo.  

 
Naj skupina razmisli o naslednji »težavi« in predlaga odgovore, ki se ujemajo z njihovimi 
klobuki: »Povečati moramo udeležbo starejših odraslih v učnih skupinah.« Vodjo vsake 
skupine vprašajte za povratno informacijo. Skupino pozovite naj razpravi o predlaganih 
rešitvah. 
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De Bono klobuk je uspešno orodje za učinkovito reševanje težav. Od udeležencev zahteva, 
da se soočijo s težavo iz različnih zornih kotov, da bi dobili zaokrožen odgovor. Življenje in 
starost predstavljata težave vseh vrst. Za starejše odrasle, ki so socialno izključeni, pa so te 
težave toliko večje. Reševanje le-teh je ključna življenjska veščina. Analiziranje zahtevne 
situacije, zmožnost opazovanja iz različnih zornih kotov, iskanje rešitev, ki so smiselne za 
posameznika, so kompetence, ki prispevajo k dobrem počutju in samostojnosti v pozni 
življenjski dobi. Ta vaja črpa na izkušnjah udeležencev in pokaže, da imajo udeleženci sami 
ključne komponente te veščine (reševanje težav), ki je pomembna za življenje ter izkustveno 
in aktivno učenje. 
 
Tehnika evalvacije po enotni metodi 
Udeleženci naj ustrezno označijo: 
• besedilo, ki potrjuje, kar že vedo, naj označijo z √ 
• besedilo, ki si je nasprotujoče ali je drugačno od njihovega vedenja ali kar so mislili, 
             da vedo, naj označijo z – 
• nove, nepričakovane informacije naj označijo s +  
• besedilo, ki ni razumljivo, naj označijo z ?  
 
Obrazec za evalvacijo: 
 

Ustrezno označite z: √   ali   –   ali   +   ali   ? 

Prepoznavanje učnih stilov  

Metoda šestih miselnih klobukov  

Evalvacija po enotni metodologiji  

 
Takšna vrsta vaje spodbuja pogled na učenje kot na proces, ki vključuje: priznanje že 
pridobljenega znanja, razmislek in pregled tega, kaj posameznik misli/ali zna, pridobivanje 
novega znanja in potrditev, da vse kar je novo, ni nujno, da nam je tudi takoj 
jasno/razumljivo. Razumevanje, kaj je učenje, je lahko prvi korak v boju proti predsodkom. 
Dojemanje učenja kot nekaj pozitivnega, je del strategije, ki jo morajo osvojiti tisti, ki želijo v 
ta proces vključiti socialno izključene in marginalizirane skupine. Negativen pogled na učenje 
je lahko zakoreninjen pri starejši generacij zaradi slabe izkušnje z učenjem v šoli, kar ima 
lahko za posledico ozkoglednost na sam proces učenja.  
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Enota 4 – Socialna vključenost 
 

UVOD: 

 

Socialna izključenost je opredeljena kot pomanjkanje dostopa do pravic, priložnosti in virov, 

ki jih ponuja družba. Je tesno povezana z revščino, a ni nujno da jo enačimo z njo. Socialna 

vključenost ni statično dejstvo, ampak proces. 

Socialno izključene osebe nimajo dovolj materialnih sredstev, običajno so družbeno izolirane 

v svoji soseski oziroma skupnosti, čutijo se nemočne, manj motivirane, da bi spremenile svoj 

položaj, ne sodelujejo v družbenih aktivnostih, imajo slabši dostop do osnovnih storitev in so 

bolj nagnjene k temu, da postanejo depresivne ali so v nevarnosti, da bodo izpostavljene 

nasilju. Slednje se odraža tudi v izobraževanju: socialno izključene osebe so zaprte, težko 

pridemo do njih, se ne udeležujejo izobraževanj, razen če so v to primorane. Lahko so tudi 

vključene v neko vrsto izobraževanja/usposabljanja, a se čutijo izključene, manj motivirane 

in so v večji nevarnosti, da izobraževanje opustijo. 

S takšnimi izzivi se spopadajo učitelji/izobraževalci starejših odraslih, še posebej ker se s 

starostjo povečuje nevarnost socialne izključenosti. Enota se ukvarja s to težavo in pokaže 

možne rešitve za uspešno poučevanje. 

VIRI:  

 

[1] Definicija socialne izključenosti 

[2] Slovar besed MATURE 

[3] Ključne kompetence za strokovnjake poučevanja odraslih: 

[4] MATURE: Uvod v program usposabljanja za skupine 

[5] Knjižica nasvetov MATURE za posrednike in druge 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

 

Po končani enoti bodo udeleženci: 

 bolj občutljivi do težav, ki jih imajo pri učenju starejši, socialno izključeni, 

 bolj razumevajoči do njihovega obnašanja/vedênja, 

 znali ravnati s takšno skupino in spoznali pristope, kako vključiti čim več socialno 

izključenih ljudi, 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/Glossary_MATURE_02-09-2014_SL.pdf
http://www.frae.is/files/Kennaraf%C3%A6rni%202010_1168938254.pdf
http://matureproject.eu/face-to-face-training-units
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Advice-booklet-SL-final.pdf
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 znali izpodbijati negativen odnos do izobraževanja in se odzvati nanj, 

 znali poiskati pravilen pristop k reševanju težavnih situacij, 

 znali načrtovati korake k bolj »inkluzivnemu« izobraževanju. 

 

VSEBINA: 

Ledolomilska vaja/uvodna vaja: samolepilni listki z vprašanji, ki se nanašajo na socialno 

vključenost/izključenost (priloga 4.1) 

 

Definicija socialne vključenosti/izključenosti (priloga 4.2 ali tudi: slovar MATURE) 

Kaj pomeni shajati z zdravstvenimi težavami, nesamostojnost, odnos do učenja in/ali kultura 

ljudi, ki so socialno izključeni (brainstorming v skupini ali več manjših skupinah) 

Prenos znanja med usposabljanjem: izmenjava izkušenj in razprava 

 

Študija primera (priloga 4.3) z vprašanji (delo v skupinah: po trije udeleženci skupaj): 

izključenost pri usposabljanju, vzroki in rešitve 

 

Predstavitev skupinskega dela na piši-briši tabli ali  

 

Razmislek o moji vlogi kot učitelju / izobraževalcu (vprašalnik, priloga 4.4): individualno delo 

in povzetek 

 

Metode reševanja (vprašalnik, tri skupine) 

Razdelite skupino na tri podskupine. Kot rešitev jim ponudite eno od možnosti: 

 odprta razprava o težavi, 

 spreminjanje vloge posameznika, ki je predmet težave (npr. dodelite mu pomembno 

vlogo oziroma dovolite mu, da naredi nekaj pomembnega) 

 pristop po Mezirowu 

  

Predstavitev dela v skupinah, diskusija 

 

Prvi korak: Kaj se lahko zgodi, če želim bolje vključiti ljudi, ki obiskujejo usposabljanje? 

 posledice za mojo vlogo 

 posledice za moje poučevanje (priprave, koordinacija) 

 posledice za učence (tiste, ki so ogroženi in druge, ki niso) 

 Ali obstajajo kakšne omejitve? 

 

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/Glossary_MATURE_02-09-2014_SL.pdf
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Metoda: Pripravite samolepilne lističe in prostor za lepljenje. Vsak udeleženec ima lističe v 

štirih barvah, kamor zapiše ideje in vprašanja, ki jih prilepi na tablo. Razprava. 

 

Razmislek: Kaj želim storiti? Kateri so moji naslednji koraki?  

 

Povratna informacija: Ali so se izpolnila moja pričakovanja? (Uporabite katero koli metodo, 

ki se vam zdi primerna.) 
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Enota 5 – Izzivi spreminjajoče se 

družbe 
 

UVOD:  

 

Razmišljanje o demografskih trendih lahko povzroči nelagodje: Kako se v prihodnosti 

ukvarjati s populacijo, za katero se ocenjuje, da bo precej drugačna od današnje? V EU naj bi 

se koeficient starostne odvisnosti (osebe stare 65 let in več v odnosu na populacijo staro 

med 15 in 64) do leta 2060 povečal iz današnjih 26 % na 52,5 %. Z ekonomskega stališča je 

za družbo kot celoto dobrodošlo, če starejši ljudje čim dlje ostanejo samostojni. Za njih pa je 

tudi koristno, če živijo dolgo, aktivno, izpopolnjeno samostojno življenje, kjer se počutijo 

pomemben del družbe, ki ji lahko prispevajo na več načinov. Ključen dejavnik, ki prispeva k 

uspešnemu aktivnemu staranju, je vseživljenjsko učenje, kar je nekaj k čemur lahko 

prispevajo vsi deležniki.  

 

Za več informacij o letnih statistikah zdravega življenja obiščite:  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statisti

cs 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

Po končani enoti bodo udeleženci: 

 razumeli demografske spremembe, 

 prepoznali vrednost aktivnih starejših državljanov, 

 prepoznali strategije opolnomočenja za starejše odrasle. 

 

VSEBINA: 

 

 Kako se družba spreminja? Demografske spremembe, dolgoživost, stopnja 
neodvisnosti, delovna mesta, pokojnine, pričakovana življenjska doba. 

 Po katerih veščinah in znanjih posegajo starejši ljudje v spreminjajoči se družbi? 
 S katerimi osebnimi izzivi se v spreminjajoči se družbi sooča starajoče prebivalstvo in 

starejši odrasli? 
 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics


 
 

 

 

 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije. 

stran 30 
 

 

Uvod 

Vsak udeleženec naj se predstavi. 

Aktivnost: 

V skupini: 

- Udeležence vprašajte na kaj pomislijo, ko razmišljajo o spreminjajoči se družbi in 

demografskih spremembah (ledolomilska vaja). 

- Katere so priložnosti in tveganja demografskih sprememb? 

- Kateri so njihovi strahovi in želje? 

- Ali lahko pomislijo na specifične situacije v vsakdanjem življenju, zaradi katerih so 

razmišljali o svoji vlogi v družbi in spremembah, ki jih čakajo? 

- Kaj jim predstavlja osebni izziv? 

 

V parih: 

- Razpravljajte o pomembnosti učenja in pozitivni samopodobi. 

- Kaj je aktivno staranje? Kaj jim pomeni? 

- Katere so njihove osebne želje za prihodnost, za današnje starejše občane? 

 

Kar je koristno za starejše v širšem smislu je koristno tudi za družbo. Naraščajoče število 

starejših, ki so samozavestni, boljšega zdravja in pozitivno gledajo na staranje, lahko 

prispeva družbi na več načinov, ne samo z nižjimi zdravstvenimi stroški, temveč tudi z 

medgeneracijskimi stiki, ki so koristni v več pogledih in za obe strani. 

Aktivnost: spodbuditi udeležence k razmišljanju o načinih, kako motivirati starejše, da 

ostanejo aktivni. 

- Kako lahko udeleženci prispevajo in pomagajo starejšim, da dosežejo svoje cilje? 

- Razmisliti o veščinah, ki jih želijo izpopolniti. 

- Kaj pričakujejo od učiteljev? 

- Kakšno podporo si želijo od svojih učiteljev in družbe nasploh? 

 

Metoda: skupino razdelite v pare. Razmislite o naslednji temi: pomembnost učenja, učinek 

na zadovoljstvo in srečno staranje. 

 Kako lahko učenje podpira ljudi, da so v koraku s spreminjajočo se družbo? 

 Kakšna je učiteljeva vloga pri zagotavljanju podpore pri spopadanju s spremembami? 

 Kako lahko učenec uporabi svoje izkušnje, spretnosti in znanje za spopadanje s 

spremembami? 

 Kako lahko oblikujemo učenje, ki se odziva na potrebe staranja in starejših odraslih v 

spreminjajoči se družbi? 

 Kako lahko te potrebe vključimo v poučevanje o specifičnih temah? 
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Aktivnost: skupina naj razpravlja o dveh temah: starejši in prostovoljstvo ali starejši na trgu 

dela. 

Metoda: izdelajte miselno shemo  

1. »Številne pozitivne učinke prostovoljstva starejših lahko dokažemo na primerih, kot 
je spodbujanje splošnega dobrega počutja in večje samozavesti. Te učinke opazimo v 
zadovoljstvu starejših, ko opravljajo pomembne aktivnosti, ki jih osebnostno 
notranje izpolnjujejo in niso povezane s plačljivim delom ali družinskimi 
obveznostmi. Kljub posameznim situacijam, težavam ali tveganjem, se starejši 
prostovoljci aktivno starajo.« 
Prostovoljstvo starejših 
 

2. »Starajoče se prebivalstvo je postalo nova stranka v izobraževanju, pravi človeški vir 
in rezerva na trgu dela, čigar zaposljivost bi morali spodbujati. Starejša populacija bi 
morala biti udeležena v vseživljenjskem učenju, prav tako kot ostale starostne 
skupine.« 
Delo in staranje 

Aktivnost: Predstavitev miselne sheme in primerjava med skupinami. 

 

Ocenjevanje:  

Povratna informacija udeležencev: 

Ali je usposabljanje upravičilo vaša pričakovanja? 

Ali je bilo kaj, kar bi želeli izvedeti pa tega niste? 

Ali ste spoznali kaj novega, kar vam bo ostalo v spominu? 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
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Enota 6 – Izboljšati učiteljsko prakso 
 

UVOD:  

 

Učiteljska praksa se mora prilagajati potrebam starejših učencev. Pri oblikovanju tehnik in 

metod uspešnega poučevanja moramo upoštevati glavna spoznanja predhodnih programov 

LARA, LENA in EuBiA, kot tudi ključna andragoška in geragoška načela. Učitelji kot 

strokovnjaki na področju izobraževanja odraslih si morajo prizadevati, da pridobijo ključne 

kompetence, znanje, veščine in spretnosti v tem kontekstu. 

»(…) kompetence moramo razumeti kot kompleksen skupek znanja, veščin in spretnosti, ki jih 

potrebujemo za izvedbo določenih aktivnosti, da pridemo do rezultatov. Znanje moramo 

razumeti kot dejstva, koncepte, ideje, načela, teorije in prakse, povezave s stroko, delom ali 

študijem. Veščine moramo razumeti kot z usposabljanjem naučeno ali pridobljeno 

sposobnost, ki nam omogoča izvedbo aktivnosti. Spretnosti moramo razumeti kot fizično, 

psihično ali čustveno sposobnost opravljanja nekega dejanja.« 

Vir: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI: 

Po končani enoti bodo udeleženci: 

 razmislili o svoji vlogi učitelja« in kaj je potrebno za to vlogo, 

 razumeli odnose med učiteljem in učenci. 
 

VSEBINA: 

 

Zavedati se generičnih kompetenc, znanj, veščin in spretnosti, ki ji potrebujejo strokovnjaki, 

ki poučujejo odrasle. 

 

Predlagane metode: 

Predstavitve ugotovitev, ki zadevajo zaželene kompetence, znanje, veščine in spretnosti za 

strokovnjake, ki poučujejo odrasle, ki so zabeležene v zaključnem poročilu: »Key 

competences for adult learning professionals - Contribution to the development of a 

reference framework of key competences for adult learning professionals - Final report«. 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/2013-quality-final_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/2013-quality-final_en.pdf
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Kompetence 

 

Sedem kompetenc: 

 

»A1) Osebne veščine in razmislek o lastnih praksah, učenju in osebnostnem razvoju: biti 

popolnoma samostojen vseživljenjski učenec. 

 

A2) Medosebne veščine v komuniciranju in sodelovanju z odraslimi učenci, sodelavci in 

deležniki: biti sporočevalec, timski igralec, sposoben mreženja. 

 

A3) Veščine zavedanja in prevzemanja odgovornosti za institucionalna okolja v katerih 

poteka učenje na vseh ravneh (inštituti, sektorji, poklic kot tak in družba): biti odgovoren za 

nadaljnji razvoj izobraževanja odraslih. 

 

A4) Veščine uporabe lastne ekspertize in učnih virov, ki so na voljo: biti strokovnjak. 

 

A5) Veščine uporabe različnih učnih metod, stilov in tehnik, vključno z novimi mediji in 

zavedanje o novih možnostih in e-veščinah ter njihovo kritično ocenjevanje: biti sposoben 

uporabiti različne učne metode, stile in tehnike pri delu z odraslimi. 

 

A6) Veščine opolnomočenja starejših učencev o potrebi učenja in njihova podpora pri 

razvoju v popolnoma avtonomne vseživljenjske učence: biti motivator. 

 

A7) Veščine obvladovanja skupinske dinamike in heterogenosti, učne potrebe, motivacija in 

predhodne izkušnje starejših učencev: biti sposoben obvladovati heterogenost in skupine.« 

V skupini razpravljajte o kompetencah za katere udeleženci mislijo, da so najbolj 

pomembne, manj pomembne itd. 

Razprava. Na študijah primera naj udeleženci v skupinah razpravljajo o konkretnih 

kompetencah, ki jih potrebujejo za določeno učno situacijo s primeri, kot so (vsaka skupina 

ima določen primer): 

- skupina starejših migrantov, 

- mešana skupina: starejši migrant in lokalno prebivalstvo, 

- skupina z različnim znanjem, 

- starejši ljudje, ki jim manjka samozavesti in jih je težko motivirati. 
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Predstavitev rezultatov: vsaka skupina predstavi rezultate svojih razprav. 

Razprava o rezultatih, primerjava začetnih misli o kompetencah in študijah primera ter 

zaključki. 

 

Znanje 

 

Znanje: »Strokovnjaki izobraževanja odraslih imajo znanje o svoji vlogi v institucionalnem 
okolju in o možnostih za nadaljnji razvoj svoje strokovne prakse.« 
 
Temeljno znanje usposabljanja MATURE vključuje: 

 razumevanje procesov staranja, prednosti in slabosti, 

 priznanje obstoja povezave med učenjem in staranjem, 

 razumevanje vprašanj, povezanih s pozno življenjsko dobo, 

 seznanitev z dejavniki, ki vplivajo na vključenost, udeležbo in aktivno dolgoživost, 

 zavedanje o povezanosti učenja z drugimi družbenimi sferami, ki vplivajo na življenje 
starejših ljudi, 

 seznanitev s teorijami poučevanja in učenjem, ki ustreza starejšim odraslim. 
 

Samostojno učenje: 

Udeležence povabite, da se seznanijo z:  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm 

 

Veščine 

 

Veščine: »Strokovnjak s področja izobraževanja odraslih je sposoben samorefleksije, 

kritičnega razmišljanja o svoji praksi, je sposoben oceniti učne potrebe, koordinirati učni 

proces, ter organizirati delo in čas.« 

MATURE veščine zajemajo: 

 kompetence pri oblikovanju in izvajanju strategij vključevanja tistih starejših odraslih, 

ki se ne udeležujejo izobraževanj, 

 sposobnost oblikovanja učnih programov, ki se odzivajo na potrebe starajočega 

prebivalstva in starejših odraslih, 

 usposobljenost zagotoviti učenje, ki motivira, navdušuje in je zavezujoče za starejše, 

 sposobnost prilagoditi učenje, da postane pomembno in uporabno za življenjske 

veščine, 

 sposobnost prilagajanja že obstoječih učnih programov potrebam starejših odraslih 

in v okviru večgeneracijskih učnih skupin. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm
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Spretnosti in odnos do učenja 

 

Odnos do učenja: »Strokovnjak s področja izobraževanja odraslih je avtentičen in 

konsistenten v svojih mišljenjih in se zanima za svojo strokovno rast.« 

 

MATURE spretnosti zajemajo: 

 empatijo do starejših ljudi, 

 moč sodelovanja z različnimi posamezniki in organizacijami, ki si želijo pomembnega 

učenja za starejše ljudi, 

 odprtost do novih idej, izzivalnih konceptov in situacij, 

 pripravljenost sprejeti inovacije, razmišljanje »izven okvirjev«, izzivati predsodke,  

 pripravljenost spodbujati učni napredek.  

 

Razprava o veščinah in spretnostih. 

 

Zakaj bi se (starejši) ljudje udeležili moje ure/skupine/tečaja? 

 

•    Za katere namene bi ti učenci želeli uporabiti pridobljeno znanje? 

•    Kako lahko prispevajo k učni izkušnji? 

•    Zavedanje o vlogi in odnosu do starejših v skupini. 

•    Deliti težave/vprašanja in rešitve. 

•    Iskati skupno stališče in/ali dovoliti partnerstva/povezovanje skupin. 

•    Imeti opravka z zahtevnimi učenci. 

•    Premagovanje ovir z in v imenu socialno izključenih starejših. 

•    Modalitete – poučevati, facilitirati in spodbujati. 

•    Graditi in ne uničevati. 

•    Nagrada, potrditev in spodbuda. 

 

Metode: 

Brainstorming o razlogih, zakaj naj se starejši vključijo v učno skupino. 

 

Vključite starejše ljudi in skupaj poskušajte ugotoviti, katere so njihove potrebe, kaj 

pričakujejo od izobraževanja: kaj si želijo, čemu se želijo izogniti, itd.  

Na primer: povabite skupino seniorjev, ki že obiskuje neko izobraževanje ali je udeležena v 

neki drugi aktivnosti, kot je skrb za vnuke, prostovoljstvo, itd.  

Pričnite razpravo med dvema skupinama (seniorji in učitelji), da bi bolje razumeli stališča 
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enih in drugih. 

Ocenjevanje:  

Povratna informacija udeležencev: 

Ali je usposabljanje upravičilo vaša pričakovanja? 

Ali je bilo kaj, kar bi želeli izvedeti, pa tega niste? 

Ali ste spoznali kaj novega, kar vam bo ostalo v spominu? 
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Enota 7 – Uporaba novih tehnologij 
 

UVOD:  
 
Mesto, ki jo nove tehnologije zavzemajo v življenju starejših, je odvisno od njihove stopnje 

izobrazbe, predhodnih delovnih izkušenj in njihove dojemljivosti do obvladovanja novih 

spretnosti in znanj. Izraz »starejši« se lahko nanaša na ljudi z dobrim ali slabim zdravstvenim 

stanjem, aktivne ali neaktivne ljudi, osamljene ali pa voditelje lokalnih skupnosti. Učenje ali 

poučevanje o novih tehnologijah mora zaobjeti potrebe starajoče se populacije. Digitalne 

tehnologije lahko ponudijo nove, bolj učinkovite pristope, kako zgraditi in okrepiti vitalne 

družbene vezi, ki bodo pomagale ljudem, da v pozni življenjski dobi ostanejo čim dlje 

samostojni in vključeni. Tehnologije lahko uporabimo, da preoblikujemo načine, s katerimi 

podpiramo starejše ljudi pri soočanju z vsakdanjimi izzivi. Še posebej je pomembno, da 

razumemo najbolj plodno tehnološko področje, kot so socialne investicije in ukrepamo za 

izboljšanje kakovosti življenja starejših.  

 
VIRI: 
[1] Evropsko združenje za izobraževanje odraslih 
[2] Skupen evropski zaklad, program Vseživljenjsko učenje  
[3] Raziskovalno poročilo MATURE, nemška študija primera str. 27-29, poljska študija  

primera str. 31-32 
[4] Računalniški zajtrk v Hamburgu od leta 2010  
[5] Srečanje z računalniki na Tehnični univerzi v Gdansku od leta 2008 
[6] O e-učenju  
[7] O kombiniranem učenju  
[8] O množičnosti odprtih spletnih tečajev 
[9] Spletno učenje angleščine  
 

PRIČAKOVANI REZULTATI:  
 
Po končani enoti bodo udeleženci: 

 znali prepoznati vlogo tehnologije v družbi in življenju starejših učencev, 

 znali opredeliti ovire učencev za dostop do novih tehnologij (socialno izključeni, 
neudeleženci), 

 znali motivirati učitelje in učence, da premostijo ovire za dostop do novih tehnologij, 

 izvedeli, katere tehnologije se lahko uporabijo in za kakšen namen, 

 znali uporabiti nove tehnologije za spodbujanje interesa in motivacije učencev pri 
raziskovanju posameznikovih potreb, 

http://www.eaea.org/
http://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_search=learning%20in%20later%20life
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://prezi.com/pl8xrsht_wrv/presentation-computer-breakfast-in-hamburg/
http://utw.moodle.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
ttp://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
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 znali uporabiti nove tehnologije v skupinskem učenju, 

 znali spodbuditi učence, da se naučijo novih tehnoloških spretnosti, da bi postali 
aktivni državljani, 

 imeli koristi od e-učenja in kombiniranih učnih modelov, ki bo izobraževanje naredilo 
bolj dostopno v časovnem in krajevnem smislu. 

VSEBINA 
 

Vloga tehnologij v učenju in poučevanju v pozni življenjski dobi 

Enota se začne z ledolomilsko vajo: 

 Skupino razdelite na dve podskupini. Oblikujete dva kroga: notranjega in zunanjega. 

Udeleženci obeh krogov naj si sedijo nasproti, tako da ima vsak svojega partnerja 

(zunanji-notranji). 

 Voditelj skupine naj postavi vprašanje ali začne stavek, ki naj ga udeleženci 

nadaljujejo. 

 Udeleženci notranjega kroga odgovorijo na vprašanje in razpravljajo o tej temi s 

svojih partnerjem, vsaj minuto ali dve. 

 Pred razpravo vsak udeleženec pove svoje ime. 

 Po dveh minutah voditelj skupine da signal, takrat zunanji krog (ki je prej poslušal 

razpravo) razpravlja o isti temi (prav tako minuto ali dve). 

 Po preteku časa, vodja zažvižga, nato se udeleženci obrnejo na desno, tako da ima 

vsak znova drugega partnerja (zunanji-zunanji, notranji-notranji).  

 Vodja postavi novo vprašanje in tako prične drugi krog. 

 

Primeri vprašanj: 
 
Ali ste dovolj dobri pri uporabi novih tehnologij v vsakdanjem življenju? 
Katere spletne storitve uporabljate (če sploh katere)? 
Katere tehnologije so primerne za izobraževanje v pozni življenjsko dobi? 
Ali menite, da tehnologije prispevajo k vključenosti ali izključenosti? 
 
Ovire za dostop do novih tehnologij (socialno izključeni učenci, neudeleženci) ter rešitve za 
njihovo premostitev  
Delo v parih in priprava predstavitve dobrih praks: najdite eno dobro prakso iz projektov [1] 
ali [2] ali [3]. Pripravite tri strani predstavitve in jih delite z ostalimi. Predstavitev naj vsebuje 
naslednje: 

1. Naziv projekta in kratka predstavitev 
2. Partnerstvo in kontakt 
3. Rezultati in spletne povezave 
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Spodbudite in motivirajte starejše učence - koristi skupinskega učenja: študije primera 
MATURE 
Pripravite mize, stole ter računalnik z dostopom do spleta na katerem bo delalo več ljudi 
skupaj.  

 Prosite udeležence naj se razdelijo v skupine in razporedijo po prostoru. 

 Upoštevajte, da mora biti dovolj prostora med skupinami, da lahko delajo neovirano. 

 Preberite izbrane študije primera [4], [5], [6], razmislite o osebni izkušnji, pogovorite 
se s skupino, kako izpeljati posamezno študijo primera, prepoznajte možne ovire in 
razmislite o prednostih.  

 

Najbolj priljubljeni tečaji nove tehnologije za starejše učence 
V parih preberite spodnji seznam in iz svoje izkušenje razporedite teme od najbolj do 
najmanj priljubljene. 
 

1. E-učenje, kombinirano učenje, odprti spletni tečaji [6], [7], [8] 
2. Spletno učenje angleščine [9] 
3. Kako pisati na računalniku: osnove dela v Wordu 
4. Elektronska pisma: kako deluje e-pošta in kako jo uporabljati 
5. Uvod v rabo interneta: osnovi koncept interneta 
6. Kako urediti računalnik: upravljanje računalniških datotek 
7. Spletne storitve: pregled različnih storitev, ki so na voljo, kot na primer e-uprava, e-

knjigarne, e-nakupovanje, e-bančništvo ter varnost na spletu. 
8. Spletno komuniciranje: kako izkoristit komunikacijske možnosti, ki jih ponuja splet v 

obliki Skypa, forumov in socialnih omrežij. 
9. Digitalna fotografija: osnove in obdelava slik. 
10. Predstavitve: načela oblikovanj in priprav predstavitev. 
11. Mediji in splet: radio in televizija, glasba, govori, filmi na spletu. 
 

Z uporabo iskalnika Google poiščite vire za dve temi, ki jih boste izbrali. Delite svoje 
ugotovite z ostalimi. 
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Enota 8 – Premikanje meja 
 

UVOD: 

 

Meje učenja za starejše socialno izključene imajo številne dimenzije in niso vedno očitne 

oziroma jasne. Lahko jih povežemo s posameznikovimi življenjskimi okoliščinami ali 

stereotipi oziroma predsodki, ki preprečujejo njihovo udeležbo v učenju. Tako je za 

izobraževalce odraslih velik izziv, zmanjšanje vpliva teh ovir, kar lahko storijo z oblikovanjem 

primernih strategij. Prizadevati si moramo, da razširimo pogled udeležencev, izobraževalcev 

in ponudnikov izobraževanj na to, kakšno naj bo skupinsko učenje. Cilj enote je osvetliti 

spremembe, ki so potrebne za participatorno in uspešno učenje. 

 

PRIČAKOVANI REZULTATI:  
 
Po končani enoti bodo udeleženci znali: 
 

 identificirati in analizirati ovire/omejitve pri vključevanju v učenje, 

 razviti veščine, s katerimi bodo zmanjšali vpliv ovir, 

 identificirati »manevrski prostor« znotraj teh ovir, 

 oblikovati strategije za premikanje ovir, 

 uporabiti rešitve, ki dokazujejo premikanje meja, 

 razviti lastno samozavest kot izobraževalci. 
 

VSEBINA: 

 

A. Opredelitev meja 

Naslednja aktivnost bo raziskala ovire in omejitve, s katerimi se v učnem procesu soočajo 
izobraževalci odraslih. Vprašanju bomo poskusili pristopiti z uporabo estetske izkustvene 
metode, kjer bomo uporabili umetniško delo kot navdih za nadaljnjo razpravo. 

Aktivnost poteka na osnovi »kritičnega in ustvarjalnega učenja preko estetske izkušnje2« 

                                                           
2 Estetska izkušnja – pojem, ki ga razumemo kot sistematično raziskovanje umetniških del – lahko 

prispeva k celostnemu znanju, ki kritično presoja razsežnosti učenja. Takšna izkušnja ponuja več 

možnosti približevanja procesom in pojavom, predvsem z drugega zornega kota, s poglobljenim 

pogledom in z boljšim razumevanjem vzročno-posledičnih razmerij (Kokkos, 2010). Več o tem si 

preberite na http://artit.eu/en/ - oblikovanje inovativnih metod usposabljanja izobraževalcev.  

http://artit.eu/en/
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(Pričujoča aktivnost je sestavljena iz štirih korakov. Facilitator na piši-briši tablo ali plakat 

beleži odgovore na vprašanja, ki naj bodo na vidnem mestu ves čas. V prvih dveh korakih 

udeleženci izrazijo svoje individualne misli. V drugih dveh delajo v manjših skupinah tako, da 

vsaka skupina predstavi svoje ideje.) 

Skupini predstavite Hopperjevo sliko (priloga 8.1) ali fotografijo starejšega moškega (priloga 

8.2). 

 

PRVI KORAK 

Vprašanja za opazovanje 

Vzemite si čas in si dobro 
oglejte sliko. 
 
 

 

 Kaj vidite? 

 Kje in kdaj bi se lahko kaj takega zgodilo? 

 Ali opazite kaj, kar vas preseneča? 

 Kakšne občutke vam vzbuja ta prizor? 

 Poskusite opisati prizor iz perspektive starejšega moškega. 
 
 

DRUGI KORAK 

Analitična vprašanja  

 

 

 Ali se lahko poistovetite z osebo na sliki? 

 Kaj bi ga lahko odvrnilo od učenja? 

 Ali verjamete, da bi gospod na sliki lahko postal učenec? 

 S kakšnimi znanji bi lahko prispeval k vašem programu?  

   TRETJI KORAK 

Korak dalje 

  

 

 Kako bi ga lahko spodbudili k udeležbi? 

 Katera je vaša najmočnejša veščina pri pristopanju takšnim posameznikom? 

 Katera je najšibkejša? 
 

ČETRTI KORAK 
 
Pregled postopkov 
 

 Zapomnite si opravljene korake. 

 Povzemite to izkušnjo in razmislite o ugotovitvah. 
 

B. Strategije za premikanje meja 
 
Naslednja aktivnost je nastala po navdihu ob delu Augusta Boala (Gledališče zatiranih). Cilj 
je, da izobraževalci bolje spoznajo, kako lahko ovire in omejitve vplivajo na skupinsko učenje 
v pozni življenjski dobi in kako razviti strategije za njihovo premostitev. 
 
Aktivnost: Igra vlog 
Preberite opis vlog (priloga 8.3). Tri prostovoljne udeležence povabite naj izberejo poljubno 
vlogo od treh danih. Ostali udeleženci naj opazujejo prizor in oblikujejo načine, kako se 
soočiti s situacijo. Ko menijo, da imajo idejo, kako spremeniti potek dogajanja in učinkovito 
rešiti težavo, naj zakričijo »stop«, se vmešajo in posredujejo kot protagonisti izobraževalci. 
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Facilitatorji naj bodo mediatorji za skupino. 
 

C. Zaključki – skupna razprava 
 
Predhodne aktivnosti zaključite s skupnim pogovorom, v katerem se boste osredotočili na 
najbolj kreativne načine, kako premostiti ovire pri učenju. Facilitator naj na tabli ločeno 
zapiše: ovire / strategije. Pomembne zaključke si zabeležite in jih odnesite s seboj. Razmislite 
o teh vprašanjih: 
 
1. Kaj sem se naučil iz današnje skupne razprave? 

2. Kaj lahko uporabim zase v prihodnosti? 
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Enota 9 – K samoorganizaciji 
 

UVOD:  
 

Samoorganizacija je po izobraževalnih teorijah pomembna vrednota v EU (za boljši pregled si 

preberite http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2010/5%20maciuc%20stefan.pdf, z referencami 

na projekte EU). 

Hkrati je povsem očitno, da samoorganizacija ne more biti učinkovita brez usposabljanja, 

tako za udeležence kot za učitelje. Potrebno jo je preizkusiti, izboljšati, preurediti in 

prilagoditi potrebam in kompetencam vseh ljudi, ki so vključeni v ta proces. 

Jasno je, da tudi v neformalnih okoljih obstaja organizacijski okvir s pravili in predpisi, toliko 

bolj velja to za formalno učenje. Kar pomeni, da se mora samoorganizacija prilagoditi tem 

omejitvam. Sočasno lahko samoorganizirani tečaji postavljajo pod vprašaj senzibiliteto teh 

pravil, kar se tiče učnega vzdušja in dobrobiti starejših odraslih.  

Izobraževalci, ki delajo s starejšimi odraslimi, še posebej s socialno izključenimi, morajo imeti 

v mislih, da samoorganizacija ni končen rezultat, temveč proces. Vsak korak k 

samoorganizaciji vodi v učenje, ki omogoča učencu, da postane polnopraven član družbe, ne 

glede na starost, izobrazbo ali kulturno raznolikost.  

 

PRIČAKOVANI REZULATI:  

 

Po končani enoti bodo udeleženci: 

 razumeli vrednost samoorganizacije za udeležence, 

 razumeli različne vloge, ki jih mora prevzemati učitelj, 

 imeli znanje za facilitacijo skupine znotraj samoorganizacijskih pristopov, 

 imeli znanje, da povežejo specifičnosti ciljne skupine s samoorganizacijo, 

 znali načrtovati prve korake do samoorganizacije. 

 

http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2010/5%20maciuc%20stefan.pdf
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VSEBINA: 

Ledolomilska/uvodna vaja: »dve strani« s tematskimi vprašanji (priloga 9.1) 

 

Moja vloga – vloga »učencev«: kratek film (3 minute) z analizo vloge učitelja / učenci v 

skupinah po tri. Na spletu poiščite kateri koli film ali katerega izmed tistih, ki jih ima vaša 

organizacija in ki prikazuje kratke sekvence tečaja, kjer so udeleženi starejši odrasli. 

Razdelite skupino na dve podskupini: ena naj analizira vlogo učitelja, druga pa vlogo starejših 

odraslih. Če imate veliko skupino, jih razdelite v štiri podskupine, kjer po dve opravljata isto 

analizo. 

Rezultate/opažanja zapišite na papir in ga obesite na tablo. Celotna skupina ima priložnost, 

da si ogleda rezultate in se o njih pogovori. Nekateri kratki filmi so dostopni na youtube v 

slovenskem jeziku. Če pa jih ne najdete, lahko v skupini naredite majhno simulacijo, na 

primer na temo jezikovnega učenja ali druge teme. 

Živeti v kompleksnem svetu: Kaj potrebuje državljan, da se spopada z izzivi vsakdanjega 

življenja? Za strukturo glej priročnik pismenosti LARA, gradivo za samostojno učenje. Na piši-

briši tablo naredite miselni vzorec ter povabite udeležence, da povedo svoje ideje. 

Pogovorite se o »splošnih« kompetencah, ki so potrebne, da se izpolnijo te zahteve. Na 

primer biti sposoben učenja, čas, samoorganizacija, socialne veščine, komunikacija. 

Cilji samoorganizacije pri izobraževanju odraslih: tri delovne skupine z različnimi nalogami 
opišejo prednosti samoorganizacije za učence, učitelje/organizacijo in za družbo. 

Predstavitev: vsaka skupina predstavi svoje ugotovitve. 

 

Koraki do samoorganizacije:  

 uvodna vaja (priloga 9.2) 

 pet korakov do samoorganizacije (priloga 9.3) 

 študija primera: Kateri je to korak? Za primer študije primera glej prilogo 9.4. 

 

Učenci: Kaj vemo o njihovih sposobnostih? Čas za pripovedovanje zgodb. Delo v parih ali 

manjših skupinah. Vsak izobraževalec na podlagi svojih izkušenj govori o enem učencu, pri 

čemer se osredotoča na »nepričakovane« sposobnosti, ki jih je opazil pri njem. Ugotovitve 

zapiše na papir. Zbrane podatke predstavite v obliki razprave. Pogovorite se o teh 

kompetencah v smislu korakov k samoorganizaciji, pri čemer poudarite dejstvo, da je večina 

odraslih sposobnih samoorganizirati svoje življenje, zakaj torej ne bi bili tudi udeleženi v 

organizaciji učnega procesa? 
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Praktični del: Kaj bi želel spremeniti?  

 Posledice za mojo vlogo. 

 Posledice za moj delovni stil (priprave, koordinacija). 

 Posledice za učence. 

 Ali so kakšne omejitve? 
 
Metoda: World Café: štiri skupine pripravijo svoje poglede, ki jih predstavijo drugim. 

Razmislek: Kaj želim storiti? Kateri so moji naslednji koraki? (za posamezne stopnje glej 

prilogo 9.5) 

Povratna informacija: Izberete lahko katerokoli metodo povratne informacije, pomembno 

je, da se sklada s časovnim okvirom. Osredotočite se na naslednje teme: 

Kakšna je bila: 

raven vključenosti 
raven samoorganizacije 
raven zadovoljstva 
raven praktične podpore  

 
Možne metode: pripravite list z ocenami od 1 do 10, vprašalnik, odprta razprava, pisni 
komentar na vsako temo in druge. 
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Enota 10 – Evalvacija in napredovanje 
 

UVOD:  
 
Obstaja več načinov kako opraviti evalvacijo izobraževanja. Le-ta mora odražati informacije 

o kakovosti, pomembnosti, učinkovitosti in uporabnosti izobraževanja. Slednje še posebej, 

ko govorimo o starejših socialno izključenih, kjer je pomembno poudariti učinke 

izobraževanja. Ta enota je oblikovana na način, da dobite vpogled v načrtovanje vašega 

programa evalvacije, z določanjem prednosti, slabosti, priložnosti in potencialnih 

nevarnostih izobraževanja. V enoti boste našli strategije za evalvacijo skupinskega učenja in 

samoevalvacijo, kot tudi nasvete za merjenje učnih rezultatov in učinka izobraževanja na 

udeležence. Ko učenec prepozna svoj učni napredek in koristi izobraževanja, tedaj govorimo 

o samostojnem učencu. Na izobraževalcu je odgovornost, da nakaže, usmeri, vodi in podpre 

starejšega pri samovrednotenju in uporabi pridobljenega znanja v vsakodnevnem življenju. 

 
VIRI: 
[1] Raziskovalno poročilo MATURE  
[2] Planning a Program Evaluation 
[3] LENA - A Learning that works for older people 
[4] Enhancing Student Learning through Assessment 
[5] Quality Assurance Toolkit for Open and Distance Non-Formal Education  
  

PRIČAKOVANI REZULTATI: 
 
Po končani enoti bodo udeleženci znali: 

 oblikovati strategijo evalvacije: na kaj se osredotočiti, kako zbrati informacije, kako 
uporabiti zbrano (vaja 1, 2, 3), 

 uporabiti različne metode v podporo učenca (vaja 4), 

 prepoznati načine, kako poudariti in izpostaviti napredek pri učenju (vaja 5). 
 

VSEBINA:  
 
PRIPRAVE. Za to enoto potrebujete naslednji material: plakate ali piši-briši tablo (World 
Café), pisala, samolepilne lističe. Metode, ki jih enota predlaga, prilagodite velikosti vaše 
skupine. 
 
VAJA 1:  
Z metodo World Café (http://www.theworldcafe.com/method.html) naj skupina poskuša 
odgovoriti na naslednja vprašanja:  

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-1.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook-en.pdf
http://learningandteaching.dit.ie/documents/assessment_toolkit_v41f.pdf
http://www.col.org/PublicationDocuments/QA%20NFE_150.pdf
http://www.theworldcafe.com/method.html
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 Kaj moram ovrednotiti in s kakšnim namenom? 

 Kaj moram in kaj želim vedeti? Ali je potrebna evalvacija celotnega izobraževanja ali 
samo dela? Ali je vsebina izobraževanja koristna in pomembna za udeležence? Ali jim 
bo izobraževanje koristilo? Ali bo vplivalo na njihovo življenje? 

 Kdo bo opravil evalvacijo (notranji/zunanji) in kako (formalno/neformalno)? 

 Ali se program izobraževanja odziva na potrebe starejših udeležencev? 

 Kaj bom storil/-a s pridobljenimi informacijami? Ali bom lahko uporabil/-a svoja 
dognanja? 

 Ali je izobraževanje lahko zanimivo za potencialne financerje ali člane lokalne 
skupnosti, posrednike? 

 
Postavite lahko tudi druga vprašanja. Naj skupina razmisli, kakšne informacije želi pridobiti. 
Za več predlogov vprašanj, glej vir 2, stran 25. 
 
VAJA 2:  
Oblikujte fokusno skupino LENA (vir 3, stran 23) in člane povabite naj se pogovorijo, kako 
bodo merili uspešnost izobraževanja in s katerimi orodji. 
Predlog: ključne ideje zapišite na tablo. 
Predlagane metode: 

 skupna debata ali povratne informacije na podlagi simuliranih situacij 
 raziskava na podlagi vprašalnikov ali intervjujev 

 
VAJA 3:  
Zberite ugotovitve iz predhodnih dveh vaj. Skupina naj odgovori na vprašanje: Kaj lahko 
naredim z vsemi temi informacijami? Pogovorite se, kdo bi lahko uporabil te rezultate ter 
identificirajte potencialne uporabnike teh informacij. Skupina naj zabeleži odgovore na 
samolepilne lističe.  
Namigi: ljudje, ki so posredno ali neposredno vpleteni v izobraževanje, lokalni voditelji, 
socialna mreža učenca, mediji, interesne skupine, deležniki, prostovoljci, podporne skupine, 
sodelavci itd.  
 
VAJA 4:  
Če je le mogoče, razdelite skupino na več delovnih skupin. Predstavite jim metodo Bennet 
hierarhije (vir 2, stran 6). Narišite shemo na piši-briši tablo in naj skupine razvrstijo odgovore 
iz vaje 3 po Bennet hierarhiji. Vsaka skupina ima določen čas, da predstavi svoje rezultate. Z 
igro vlog izzovite skupine, da pripravijo svoje predstavitve za različne ciljne skupine. Na 
koncu jim pustite čas za razmislek o naslednjih vprašanjih: Ali bi lahko uporabili to metodo 
pri svojem izobraževanju? Kako bi bila uporabna? Če ne, katero drugo metodo bi lahko 
uporabili? Kaj bi bilo primero za vaše udeležence? 
 
NAPREDOVANJE 
 

http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-1.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook-en.pdf
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-1.pdf
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VAJA 5:  
Predstavite študijo primera o učnih dosežkih starejših socialno izključenih (za študije primera 
glejte vir 1, stran 24 - 38) korak po korak, od učnega procesa do uporabe pridobljenega 
znanja v vsakdanjem življenju. Imejte razpravo v skupini z naslednjimi vprašanji: 

 Kakšen je bil napredek za učenca v tem primeru? 

 Kakšen učinek je to imelo na njegovo življenje? Ali je bilo pomembno zanj? Ali je bilo 
težko uporabiti pridobljeno znanje v vsakdanjem življenju? 

 Kakšna je bila vloga izobraževalca odraslih pri tem? 

 Kako bi lahko »izmerili« napredek v tem primeru? Je napredovanje lažje ali težje 
merljivo, če imamo opravka s socialno izključenimi starejšimi odraslimi? Če da, zakaj? 

 Katere metode bi lahko uporabili, da poudarimo in izpostavimo napredek pri 
starejšem socialno izključenem učencu? 

 
Predlog: predstavite projekt »Dobitniki priznanj Andragoškega centra Slovenije za promocijo 
učenja in znanja 2013«.  
Poiščite primer dobitnika: https://www.youtube.com/watch?v=Hgd_4e-qGZY   
 
Za zaključek naj udeleženci sami ovrednotijo lasten napredek, od učenja do uporabe znanja 
v vsakdanjem življenju.  
 

 

  

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Hgd_4e-qGZY
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Priloge k enotam 
Enota 1, priloga 1 
 

Georgis Iakovidis (1892): »Prvi koraki« 
 

 

 
 

nazaj k enoti 1 
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Enota 4, priloga 1 
 

Ledolomilska vaja 
 

Kako opraviti vajo? 

Na kartice ali lističe (naj jih bo več kot je udeležencev) napišite različna pozitivna in 

negativna občutenja. Razporedite jih po tleh ali na mizi. Vsak udeleženec naj izbere eno 

kartico, ki ustreza njegovemu počutju ob začetku usposabljanja. 

Facilitator naj vpraša: 

»Ali lahko pojasnite, zakaj ste vzeli prav to kartico? Kako se počutite na začetku tega 

usposabljanja?« 

Vsak udeleženec naj odgovori, eden za drugim. 

 

Zakaj ta vaja? 

S to vajo se bodo udeleženci/skupina spoznali med seboj. 

 

Naslednji korak:  

Odgovore na vprašanje »Kakšna so moja pričakovanja?« zberite in jih tematsko razporedite. 

Ves čas usposabljanja naj bodo vidni. 

 

Zakaj ta korak?  

Na ta način boste spoznali pričakovanja vaših udeležencev. Med usposabljanjem boste ob 

pogledu na njih lažje sledili, ali ste na pravi poti in ali so potrebne spremembe. Ob zaključku 

boste ugotovili, ali ste jih izpolnili. 

 

 

nazaj k enoti 4  
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Enota 4, priloga 2 
 

Izključenost/vključenost 
 

Kako opraviti vajo? 

Vsak udeleženec naj prejme listič papirja z definicijo »socialne vključenosti«, kot jo 

opredeljuje EU ali kakšno drugo evropsko telo. Facilitator naj poudari dejstvo, da je to 

usposabljanje o vključenosti starejših (55+), še posebej tistih, do katerih težko pridemo. Na 

podlagi teh informacij vprašajte: Ali je definicija ustrezna? Kaj ji manjka? Kaj je narobe? Kaj 

bi morali povedati drugače? 

(Delo v skupinah ali parih. Predstavitev rezultatov.) 

Če teme, kot so zdravje, samostojnost, kultura in vedenje niso bile posebej poudarjene, jih 

spodbudite z vprašanji: Ali so pomembne? Ali bi morale biti del definicije o »socialni 

vključenosti«? 

 

Zakaj ta vaja? 

Da bi imeli skupno izhodišče za razpravo in da bi v razpravo o socialni 

izključenosti/vključenosti vključili ključne teme, kot so zdravje, samostojnost itd.  

 

Naslednji korak: 

Razdelite slovar MATURE z definicijami in podatke, ki jih bodo podprli. 

 

Zakaj ta korak? 

Da bi dvignili raven osveščenosti in oblikovali skupno izhodišče za razpravo. 

 

 

 

nazaj k enoti 4  
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Enota 4, priloga 3 

Metode reševanja 
Pripravite vprašalnik s prostorom za odgovore in razdelite prisotne v tri ali štiri manjše 
skupine. 
 
Kako opraviti vajo? 
Razdelite skupino na tri manjše. Vsaka skupina bo poskusila najti rešitev za vključevanje 
»izključenih« ljudi v tej skupini. 
 
Prva skupina: pogovorite se o eni možni rešitvi.  
Pogovorite se o težavi znotraj skupine: 

a) Kako začeti dialog? 
b) Zakaj to storiti na ta način? 
c) Zakaj tega ne storiti in katere so nevarnosti? 

 
Druga skupina: pogovorite se o eni možni rešitvi. 
Spremenite vloge, da vključite osebe: 

a) Kako lahko vi kot učitelj spremenite vlogo? Katere vloge so možne? Cilj je, da dobite 
odobritev članov skupine, ne da bi obremenili njih ali osebo, ki jo imate v mislih. 

b) Zakaj to storiti na ta način?   
c) Zakaj tega ne storiti in katere so nevarnosti? 

 
Tretje skupina: pogovorite se o eni možni rešitvi. 
Rešite situacijo z uporabo pristopa po Mezirowu. 
Kot učitelj pokažite bolj/ali manj: 
 

 prisotnost 

 distanco 

 empatijo 

 čustva 
 

 intuicijo 

 razmislek 

 opazovanje 

 ukrepanje 

  

Možna dodatna gradiva: 
Razdelite kratke povzetke o teorijah po Mezirowu 
Pogovorite se o dobrih praksah 
Študije primera, igra vlog 
 
Zakaj ta vaja? Vaja naj bi udeležencem pokazala, da obstajajo različni načini, kako rešiti 

določeno težavo in da se morajo udeleženci sami kot učitelji odločiti, kateri način je v dani 

situaciji najbolj primeren za skupino, ki jo poučujejo. 

nazaj k enoti 4  
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Enota 4, priloga 4 

Razmislek o moji vlogi izobraževalca/učitelja/facilitatorja 

nazaj k enoti 4 

Vprašanje Odgovor 

1. Katero učno metodo uporabljate pri 

svojem izobraževanju? 

 

2. Kakšne so vaše izkušnje pri poučevanju 

starejših, ki se soočajo s starostjo 

povezanimi ovirami (zdravstvene težave, 

ekonomska situacija, socialna ogroženost, 

nesamostojnost itd.) 

 

 

3. S katero oviro ste pri izobraževanju 

najtežje shajali? 

 

 

4. Kaj je pomembno upoštevati pri takšni 

skupini? 

 

5. Kateri izzivi/dileme so najpomembnejši 

za vas osebno in za vas kot izobraževalca? 

 

6. Kakšne vrste pomoči potrebujete, da bi 

obvladali bolj težavne situacije? 

 

7. Katero vrsto evalvacije najpogosteje 

uporabljate? 

 

8. S katerimi organizacijami sodelujete? Ali 

se ukvarjajo posebej s starejšimi, ki so 

socialno izključeni? 
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Enota 8, priloga 1 
 

Edward Hopper  (1906-1907) »Parižan s steklenico vina in hlebcem« 

 

 

 

 

 
 

nazaj k enoti 8  



 
 

 

 

 

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 
(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja 
stališč Evropske komisije. 

stran 55 
 

 

Enota 8, priloga 2 
 

 

 
 

nazaj k enoti 8  
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Enota 8, priloga 3 
 

Igra vlog 
 

1. »Izobraževalec«. Mlad izobraževalec odraslih, ki prvič dela za izobraževalno 

institucijo, prizadevno išče kreativne načine, kako narediti učenje mikavno in 

pomembno. Želi si, da bi bilo izobraževanje uspešno, da bi vneslo pomembne 

spremembe v življenje starejših socialno izključenih. Izobraževalec po pogovoru z 

učenci meni, da je njihova največja potreba, da se seznanijo z digitalnimi mediji. 

Medtem spozna, da nič ne poteka po pričakovanjih: predstavnik institucije ima 

konkretno idejo, kako izvesti program in kako naj bi ta potekal. Ideja pa je povsem 

nasprotna od vizije izobraževalca, obenem pa številni učenci ne radi sodelujejo.  

2. »Šef«. Ozkogleden predstavnik organizacije, ki omogoča tečaj. Sprejema samo 

tradicionalne učne prakse in ne verjame, da starejši potrebujejo izobraževanje. 

Sodeluje samo zato, ker občina financira tečaj. Šef misli, da morajo imeti tečaje na 

temo ročnega dela, ker so imeli podobne tečaje že pretekla leta in pravi: »Zakaj bi se 

ukvarjali s čim drugim? Saj ti starejši ne zmorejo več kot to.« 

3. »Učenec«. Starejši z nizko samozavestjo. Želi se naučiti uporabe računalnika, a ga je 

strah, da je prestar in preslaboten. Ne zanima ga tečaj ročnega dela. Misli si tudi, da 

je izobraževalec premlad, da bi ga razumel.  

 

Te tri osebe se srečajo, da bi določile vsebino učnega programa. Cilj izobraževalca je, da se 

dogovori s predstavnikom institucije, kjer dela in spodbudi učenca k aktivnemu in 

prostovoljnemu sodelovanju. 

 

nazaj k enoti 8  
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Enota 9, priloga 1 

Dve strani 
Zakaj ta vaja? 

Udeleženci bodo dobili priložnost, da se med seboj spoznajo in hkrati poiščejo izhodiščno 

točko, ki bo predmet usposabljanja. Ta metoda je dober primer. 

 

Kako opraviti vajo? 

Skupini boste postavljali vprašanja, na katera bodo udeleženci odgovarjali z “da” ali “ne”. 

Desna stran vaše učilnice naj bo za odgovore “da” in leva za odgovore “ne”. Udeleženci naj 

se ob vsakem vprašanju postavijo na tisto stran, ki ustreza njihovem odgovoru. Na voljo 

imajo eno minuto, da se med seboj pogovorijo o svojem izboru. Povedati morajo, zakaj so se 

tako odločili ali pa si v dvajsetih sekundah izmisliti zgodbo, ki odgovarja na zastavljeno 

vprašanje. 

 

Možna vprašanja (začnite z enostavnimi): 

Ali ste jedli kosmiče za zajtrk? 

Ali ste na to usposabljanje prišli z avtobusom? 

Ali ste kdaj zapustili usposabljanje pred njegovim koncem? (Če da, zakaj? Če ne, ali vas je 

kdaj mikalo?) 

Ali ste imeli pričakovanja od današnjega dne? 

Ali radi delate po navodilih? 

Kdo se več nauči: vi ali učenci? (leva stran: učitelj, desna stran: učenci) 

Ali imate izkušenje s samopredstavitvijo skupin (sveti, komisije)? Za odgovore »ne«: Ali bi si 

želeli imeti takšne izkušenje? 

Ali ste imeli izkušnjo z učenci, ki so vas želeli »popraviti« v nečem in biti vaš so-učitelj? 

 

Vprašanja lahko prilagodite glede na skupino in okolje, a pomembno je, da postavite 

vprašanja, ki se nanašajo na začetek usposabljanja in druga, ki se nanašajo na 

predmet/temo usposabljanja (po štiri vprašanja za vsak sklop). 

 

nazaj k enoti 9  
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Enota 9, priloga 2 
 

Uvodna vaja 
 

Zakaj ta vaja? 

Vaja vam nudi vpogled v prvo izkušnjo s samoorganizacijo, da bi razumeli, kako se ta 

razlikuje od ustaljenih oblik poučevanja.  

 

Kako opraviti vajo? 

Udeleženci sedijo za mizami ali v krogu. Povabite jih naj vstanejo, se enkrat zavrtijo in 

ponovno sedejo. Po vsej verjetnosti bodo vsi upoštevali vaša navodila. Ko bodo ponovno 

sedli, jim pojasnite, da po takšnem principu najpogosteje deluje poučevanje: imamo 

navodila, brez posebnega pojasnila ali brez drugih možnosti. Vajo ste opravili zato, da jih 

izzovete k razmišljanju o tem, kako so se počutili. 

Nato ponovite vajo in jim tokrat povejte, naj se zavrtijo v drugi smeri. 

Sedaj jim lahko razložite, da ti dve vaji predstavljata prva dva koraka k samoorganizaciji. 

Dovolite skupini, da se pogovori o tej vaji. 

 

Nadaljujte z razlago sheme »Koraki do samoorganizacije« (glej prilogo 3).  

 

nazaj k enoti 9  
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Enota 9, priloga 3 
 

5 korakov k samoorganizaciji 

 
       nazaj k enoti 9  
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Enota 9, priloga 4 
 

Študija primera 
Zakaj? 

Da lahko razlikujemo med petim koraki k samoorganizaciji. Študija primera je oblikovana 

tako, da pojasniti te korake. Po njej sledi analiza lastnih situacij udeležencev, kar je veliko 

lažje. 

 

Kako? 

Pripravite spodnjo študijo primera za udeležence (ali kopirajte zgodbo ali pa jo preberite na 

glas). Kot alternativo lahko povprašate skupino za njihov primer. Slednje zahteva več časa, 

ker se morate ukvarjati s sprejemanjem odločitev. 

 

Študija primera: 

Skupina starejših žensk, Nemk in Turkinj, želi na izlet v Hamburg. Vreme je lepo, imajo pa 

malo denarja. Odprtih je več možnosti. Skupina razpravlja, a ne sklene nobenega dogovora. 

Ena od žensk vpraša facilitatorja naj se ta odloči, če že skupina ne zmore. 

 

Facilitator ne želi sprejeti odločitev v imenu skupine in odločitev prepusti skupini. 

 

Zgodba ima lahko več koncev: 

Facilitator se odloči za eno izmed možnosti in pojasni, zakaj takšna odločitev. 

Facilitator se odloči, da bo skupina glasovala in večina glasov bo odločila. 

Facilitator ne želi sprejeti odločitev v imenu skupine in odločitev prepusti skupini. 

 

Odločite se, kakšen konec boste povedali skupini. Skupina naj razpravlja o koncu po korakih 

razpredelnice (priloga 3). Vprašajte udeležencev za njihovo mnenje.  

 

nazaj k enoti 9  
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Enota 9, priloga 5 

Smernice 
 

Moj razmislek, moj naslednji korak 

Ali ste kaj poizkusili 
oziroma prepustili, da vaš 
učenec postane »učitelj« 
(na primer opravi 
predstavitev, vajo, vodi 
razpravo)? 
 
 

Če da, kakšna je vaša izkušnja? 
 
 
 

Če ne, zakaj tega niste 
dovolili? 
 
 

Ali ste kdaj manjkali na 
lastni učni uri in vas je 
nadomeščal kateri izmed 
učencev (več kot enkrat)? 
 

Če ne, kaj mislite, kaj bi se lahko 
zgodilo? 
 
 

Če da, kaj se je zgodilo? 
 
 

Ali uporabljate glasovanje, 
predstavitve, povratne 
informacije pri svojem 
poučevanju? 
 
 

Če da, kakšne so vaše izkušnje? Če ne, ali so razlogi, zakaj jih 
niste uporabljali do sedaj? 
 

Zapišite vse metode, ki jih 
dnevno uporabljate in jih 
mislite aktivirati. 
 
 
 

Če jih niste našli mnogo, ali bi 
želeli uporabiti več metod pri 
samoorganizaciji? 
 

Če ste jih našli več, katere so 
prednosti teh metod kar se 
tiče samoorganizacije? 
 
 

Ali bi želeli dodati več 
korakov k samoorganizaciji 
za vašo skupino? 
  

Če da, kaj potrebujete? 
Razmislite o svoji vlogi 
Razmislite o predmetu 
Razmislite o vaši organizaciji 
Ali potrebujete usposabljanje? 
Ali bi morali delati z drugimi? 
 

Če ne, kakšni so razlogi? 
Razlogi, ki se nanašajo na 
učence 
Razlogi znotraj vaše 
organizacije 
Drugi razlogi 
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