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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! 
 

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. 

http://matureproject.eu/
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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, 

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. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
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 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. 

 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. 
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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, 

 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. 
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Kako je sestavljen program usposabljanja za 
samostojno učenje? 
 

Program usposabljanja MATURE za samostojno učenje ima osem učnih enot. 
 

1. Kako začeti? 
2. Udeležba in neudeležba 
3. Socialna izključenost 
4. Spoznati ciljno skupino 
5. Načrtovati pomembno učenje 
6. Pripraviti mikavno učenje 
7. Naj bo učenje koristno. Kako obdržati motiviranost? 
8. Naj bo učenje koristno. Evalvacija. 

 
Vsaka od enot ima teoretičen in praktičen del z nalogami, s pomočjo katerih razvijamo 

priložnosti za osebno refleksijo o tem, kar smo se naučili. Navedene so tudi reference za 

nadaljnji razmislek in raziskavo. 

 

Kako uporabiti program usposabljanja MATURE 
za samostojno učenje?  
 

Vsebine za samostojno učenje so nastale z namenom, da ponudimo usposabljanje, ki je 

primerno za panevropsko občinstvo. Uporabnik naj prilagodi usposabljanje svojim 

nacionalnim in lokalnim okoliščinam. V ekipi MATURE imamo izkušnjo iz prve roke o tem, 

kakšen učinek imajo različne kulture, okoliščine, pričakovanja in motiviranost na 

usposabljanje, ki smo ga oblikovali. Program ne želi vsiliti samo enostranskega evropskega 

pogleda, temveč je oblikovan tako, da spodbuja razmislek o načinih, kako je mogoče 

bistvene ideje in načela izpeljati v različnih razmerah. 

Enote za samostojno učenje se lahko uporabijo na enega izmed naslednjih načinov: 

 kot dodaten študij za posameznike, ki se nameravajo udeležili kakšnega skupinskega 

strokovnega usposabljanja, 

 kot samostojno strokovno usposabljanje, 

 kot del programa za neposredno samostojno učenje. 

  



 
 

 
 

 

 

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 
 

 

Dodatna gradiva 
 

Spletna stran MATURE (http://matureproject.eu/) ponuja številne vsebine in povezave, ki 

uporabniku zagotavljajo dodatne informacije in strokovno podlago. Na spletni strani boste 

našli: 

 raziskovalno poročilo MATURE (v angleščini), ki natanko predstavi vire in vsebine 

programa usposabljanja (http://matureproject.eu/research-report), 

 knjižico nasvetov za posrednike, ki naslavlja vključevanje socialno izključenih starejših 

odraslih s pomočjo posrednikov (http://matureproject.eu/advice-booklet), 

 povezave na številne evropske vire, projekte in publikacije, ki so povezani z učenjem 

v pozni življenjski dobi, s poučevanjem in usposabljanjem, z vprašanji in pomisleki, ki 

vplivajo na življenje starejših (http://matureproject.eu/links-2). 

MATURE je veliko gradiva oblikoval na podlagi predhodnih evropskih projektov, v katerih 

smo sodelovali s partnerskimi organizacijami. Kot predpripravo ali dopolnitev k 

usposabljanju MATURE, si oglejte: 

 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-en3.pdf  

MATURE je uporabil tudi podatkovno bazo ForAge (http://www.foragenetwork.eu/si/). 

ForAge je evropska multilateralna mreža, vzpostavljena z namenom, da objavlja in 

promovira izkušnje učenja starejših ljudi. Del njenega poslanstva je, da postane zbirališče 

dokumentov in projektov, ki zadevajo strategije, prakse in raziskave na področju 

vseživljenjskega učenja. Podatkovna baza ForAge je glavni vir za izobraževalce starejših 

odraslih. 

  

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/advice-booklet
http://matureproject.eu/links-2
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-en3.pdf
http://www.foragenetwork.eu/si/
http://www.foragenetwork.eu/si/
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Enota 1 - Kako začeti? 
 
Enota predstavlja navdihe, vprašanja in terminologijo, ki so v središču projektnega dela 

ekipe MATURE pri oblikovanju podpore za tiste, ki promovirajo učenje s starejšimi in za 

starejše. 

 

Učni rezultat 
 
Po končani enoti boste: 
 
pridobili vpogled v terminologijo in koncepte učenja v pozni življenjski dobi ter 
usposabljanje MATURE. 

 

1.1 Besede in definicije 
 

‘Vsi pomeni, ki jih poznamo, so odvisni od ključa interpretacije.’ (George Eliot) 

 

 
 
Vzajemno razumevanje ključnih besed in fraz je pomemben prvi korak pri razpravi o težavah 

in rešitvah. Besedišče pozne življenjske dobe potrebuje interpretacijo. 

 

Osebni razmislek 
 
Kako bi vi opredelili? 
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 senior 

 pozno življenjsko obdobje 

 socialna izključenost 

 udeležba (participacija) 

 vključenost 

 facilitacija 

 Kdaj se začne ‘pozno življenjsko obdobje’? 

 Kaj je ‘vključenost’? Nekaj kar naredite zase, nekaj kar nekdo stori za vas ali nekaj kar 

vi storite za druge? 

Šest besed in fraz ima več pomenov, ki se lahko v prevodu izgubijo. Ob prebiranju enot za 

samostojno učenje bodite pozorni na te besede, saj je lahko njihov pomen drugačen kot 

boste sprva pomislili. 

 

1.2 Besede – širši pogled 
 
Včasih besede, ki jih uporabljamo, zajemajo širok spekter konceptov. 

 

Biti ‘star’: 

‘Starost’ lahko opredelimo kronološko (65 let in več), kontekstualno (dovolj star, da prejema 

pokojnino), glede na lastno obnašanje ali obnašanje drugih (staromodne ideje). Definicije 

nastajajo kot rezultat političnega posredovanja (postavitev starostnih meja), družbenih in 

kulturnih dejavnikov (starejša generacija), osebnih čustev in vprašanj identitete (stari starš = 

star). Biti 'star' je lahko pozitivno ali negativno. 

 

Zaradi širine in spektra možnosti je beseda 'star' izziv. S tem, ko dajemo prednost kronološki 

opredelitvi (vsi nad 60 let starosti), spregledamo heterogenost množice ljudi starosti 60 let in 

več. Negativne percepcije, ki se povezujejo s 'starim' (nesamostojnost, slabo zdravstveno 

stanje, onemoglost) lahko spodbujajo identitete, ki so daleč od dejanskega stanja. 

 
Zdaj pa vi 

 
‘Učenje’ je še ena večpomenska beseda. Analizirajte 'učenje' zase. Kaj vam pomeni? Kaj 

pravijo drugi o 'učenju'? 
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Na spletni strani MATURE (http://matureproject.eu/glossary) boste našli slovar, kjer so 

partnerji opredeli ključne projektne besede. Te vam bodo v pomoč, ko boste brali gradivo. 

Ne gre za opredelitve, kot jih najdemo v slovarjih, temveč za opredelitve, ki so odraz 

skupnega dogovora. Kompleksnost dela v različnih jezikih o zahtevnih konceptih zahteva 

razmislek in konsenz o uporabljeni terminologiji. Ali slovar MATURE izraža vaše razumevanje 

teh besed in fraz? Kako boste želeli oblikovati ali spremeniti njihov pomen? 

1.3 Učenje v pozni življenjski dobi 
 

 
 
Projektna skupina MATURE ima optimističen pogled na potencial in učinek učenja za in v 

pozni življenjski dobi. Pristop MATURE postavlja učenje v središče ukrepov, ki prispevajo k 

splošnemu dobremu počutju starejših odraslih. Je kritičen dejavnik, ki omogoča dobro 

staranje. 

‘Učenje v pozni življenjski dobi je proces, ne nagrada.’ (Jim Soulsby, član projektne skupine 

MATURE iz Velike Britanije) 

Učiti se kot odrasel je raznolika aktivnost. Dejstva, informacije, razumevanja in nove veščine 

pobiramo iz različnih virov in z uporabo različnih metod. Mnogi odrasli pravijo, da se ne 

učijo, niti se želijo učiti, a jih večina uspešno in redno pridobiva nove kompetence, ki so 

rezultat dejavnikov, kot so potrebe (uporaba novih tehnologij), želje (nov hobi) ali obveze 

(zdravstvene težave). 

 
Osebni razmislek 

 
Pomislite na novo veščino, ki ste jo osvojili pred kratkim. 
 
Zakaj ste potrebovali to veščino? 

Kako ste jo pridobili? 

Katere vire ste uporabili? 

Kdo vam je pomagal? 

http://matureproject.eu/glossary
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1.4 Protagonisti učenja v pozni življenjski dobi 
 

1.4.1. Starejši odrasli 
 
Oglejte si spodnje statistike iz leta 2012, ki smo jih zbrali iz številnih evropskih virov. 
 

• V letu 2010 je v državah članicah EU živelo 331.000.000 oseb. 

• Po ocenah bo do leta 2020 to število doseglo 340.100.000 oseb. 

• Po ocenah bo do leta 2050 število narastlo na 346.800.000 oseb. 

• V letu 2010 je bilo 18,3 % populacije držav članic EU starih 65 let ali več. 

• Po ocenah bo do leta 2020 kar 21,1% starih nad 65 let in več. 

• Po ocenah bo do leta 2050 ta odstotek povišan na 29,6 % starih 65 let in več. 

• V letu 2010 je bilo v EU 60.750.000 ljudi starih 65 let in več  

• Po ocenah bo do leta 2020 kar 71.760.000 ljudi starih 65 let in več. 

• In do leta 2050?     102.650.000 

 
Podatki odražajo ključno politično vprašanje, s katerim se soočajo Evropska unija in njene 

države članice: 

 demografske spremembe in njihove posledice. 

 

Zdaj pa vi 
 

Osebni razmislek 
 
Zabeležite odgovore na naslednja vprašanja: 

 Kaj razumete pod besedno zvezo ‘demografska časovna bomba’? 

 Kakšen je starostni profil vaše države/regije/skupnosti? 

 Kateri politični koraki so bili storjeni, da so bile naslovljene potrebe in posledice 

staranja populacije v kraju, kjer živite? 

 Kako gledate na perspektivo življenja v starajoči se družbi? 

Raziskava 
 

 Oglejte si raziskovalno poročilo MATURE (dostopno samo v angleškem jeziku - sklopi 

2.1, 2.2 in 3.1) in spoznajte kaj več o demografskih spremembah v EU, njihovih 

posledicah in ‘starizmu’. 

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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1.4.2. Posredniki 
 

Posredniki so posamezniki, organizacije ali agencije, ki delajo s ali v imenu starejših odraslih 

na prostovoljni ali plačljivi osnovi. Lahko so del javnega sektorja (zdravstvene in socialne 

službe), zasebnega sektorja (domovi za starejše), lahko so prostovoljne organizacije ali 

lokalna skupnost (dobrodelne organizacije, verske skupine, društva upokojencev). Njihovo 

glavno poslanstvo ni nujno povezano z učenjem v pozni življenjski dobi:  

http://matureproject.eu/glossary 

 
Drugi ljudje so pomembni igralci v učenju. Ljudje okoli nas, bodisi prijatelji, družina ali člani 

skupnosti, stimulirajo zanimanje, nudijo motivacijo, postanejo vir ali facilitator učenja. 

Socialne in družinske mreže spodbujajo in podpirajo vključenost ter udeležbo.  

 

Posredniki morajo odigrati ključno vlogo pri premostitvi povezav med starejšimi odraslimi in 

drugimi, ki lahko prispevajo k njihovemu splošnemu dobremu počutju. 

 

Mreženje v pozni življenjski dobi ima svoja tveganja. Upokojitev ogroža stike, ki smo jih 

pridobili med zaposlitvijo. Otroci odrastejo in se odselijo. Staranje, slabo zdravstveno stanje, 

izguba ljubljene osebe in preselitev vplivajo na socialno mrežo. Vzpostavljanje in ohranjanje 

nove mreže je lahko težavno zaradi izolacije, oslabljenosti, gibalne oviranosti in socialne 

izključenosti. Značilnosti staranja, kot sta izguba zaupanja ali samozavesti, vplivajo na našo 

sposobnost navezovanja novih stikov in vzpostavljanja prijateljstev.  

 

Nekatere posredne organizacije ponujajo priložnosti za starejše odrasle, da postanejo del 

novih skupnosti (društva upokojencev). Ti konteksti spodbujajo podporne mreže, v katerih 

lahko starejši odrasli preživijo, uspejo in se učijo. Drugi posredniki so potencialni označevalci 

(zdravstvene in socialne službe), ki so vez med posameznikom in službami, ki odgovarjajo na 

njihove specifične potrebe. 

 

Poverjenik: nekdo, ki nudi nasvete in informacije tretji osebi o relevantnih priložnostih, ki se 

jim ponujajo. Poverjenik lahko opredeli, kaj je zanimivo in poveže to znanje s tistim, kar je na 

voljo in dostopno. 

 
Osebni razmislek 

 
Razmislite o svoji soseski. 

Kakšne so možnosti starejših odraslih za skupna srečanja z drugimi člani vaše lokalne 

skupnosti? 
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Študija primera – projekt C.O.O.L. (lokalne priložnosti za starejše učence), Leicester in 

Leicestershire, Velika Britanija. 

Združeni narodi so leto 1999 razglasili za mednarodno leto starejših. Eden od izidov leta v 

Veliki Britaniji je bil komplet orodij v podporo mapiranju priložnosti starejših odraslih za 

učenje v lokalnih skupnostih. V letu 2000 je bilo zasnovano partnerstvo med NIACE 

(Nacionalni inštitut za izobraževanje odraslih), Leicester collegem za izobraževanje odraslih 

in Univerzo De Montfort v Leicestru za prenos mapiranja na urbane soseske v mestu 

Leicester in ruralno okolico okrožja Leicestershire.  

 

Starejše prostovoljce so vključili v proces raziskovanja, pod vodstvom strokovnega 

raziskovalnega asistenta. Prostovoljci so razvili svojo raziskovalno metodologijo, načrtovali in 

izpeljali delo, poročali in govorili na javnih forumih o svojih dosežkih. Proces je postal bogata 

izkušnja in učna priložnost za vse vpletene. 

 

Izjemen dosežek je bilo odkritje široke palete priložnosti za starejše o možnostih 

vključevanja v skupinske aktivnosti zelo blizu svojih domov. V eni mestni soseski so našli kar 

124 aktivnih skupin, v majhni lokalni skupnosti na severovzhodu Leicestershira pa kar 78. 

Vse te skupine so, še posebej v mestu, starejšim članom multietnične skupnosti Leicestra 

ponudile priložnosti za mreženje, neformalno učenje in kulturne aktivnosti. 

 

V projektu C.O.O.L. je 'učenje' potekalo v skupinah s širokimi pristojnostmi in dejavnostmi. 

Skupine niso ponudile učenje kot pridobitev za udeležbo in člani se niso pridružili z 

namenom, da bi se učili. Člani, ki so vodili srečanja, niso dojemali sebe kot 'učitelje', o svojih 

aktivnostih pa niso razmišljali kot o 'učnih priložnostih'. 

Manjkalo je samo obveščanje javnosti. Prebivalci niso bili obveščeni o dogajanju v njihovi 

ulici.  

 
1.4.3. Učitelji 
 
V razdelku 1.1 raziskovalnega poročila MATURE smo opredelili, kdo so 'učitelji’. Raje 

uporabljamo izraz 'učni facilitator' s katerim zajamemo široko množico ljudi, tudi tiste, ki 

niso učitelji. 

 

Učni facilitatorji za skupine so:  
 
- strokovni učitelji odraslih, 

- strokovni učitelji drugih izobraževalnih sektorjev, 

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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- prostovoljni učitelji, 

- posamezniki s posebnimi veščinami poučevanja, 

- strokovnjaki in prostovoljci v službah, kjer izobraževanje ni glavna aktivnost (na primer 
zdravstvene organizacije, ponudniki oskrbe in drugih storitev na domu), 

- facilitatorji klubov in drugih neformalnih skupin. 

 

Učna facilitacija ‘… zahteva od učitelja, da določene stvari 'prepusti'. Zahteva priznanje 
pravice učenca, da ima besedo pri naravi in vsebini učenja. Veščine dobre facilitacije so 
sposobnost skupinskega upravljanja, ne nadziranja, sposobnost poslušanja, reševanja 
konfliktnih situacij, povzemanja ključnih točk, sposobnost preverjanja, evalvacije in zbiranja 
povratnih informacij – opravljeno brez kakšnih koli predsodkov.' 

 

(Priročnik LENA http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf) 

 
Učenje je vrednota, ne glede na to kdaj in kako se zgodi. Usposabljanje MATURE dodaja 

vrednost z zagotavljanjem informacij in idej, zbranih iz širokega spektra virov, ki poglabljajo 

razumevanje določene skupine potencialnih učencev. 

 

1.5 Sodelovanje pri učenju v pozni življenjski dobi 
 

Izkušnje projektne skupine MATURE so pripeljale do prepričanja, da je pri vključevanju novih 

učencev in pri oblikovanju in izvedbi učenja koristen skupinski pristop.  

 

Učenje in poučevanje ni v pristojnosti ponudnikov izobraževanj. Posledično tudi ni nujno, da 

so izobraževanja v pozni življenjski dobi skupinsko vodena.  

 

Vloga ponudnikov izobraževanj je, da ponudijo podporo pri oblikovanju in uveljavljanju 

inovativnih oblik učenja. ‘Opremiti’ druge kot ponudnike učenja ima potencial in lahko 

poveča število in razpon kontekstov, v katerih poteka učenje. Širjenje priložnosti odpira 

potencialnim učencem dostop do drugačnih učnih okolij. Za ponudnike pa lahko delo z 

drugimi privede do rešitve težav neudeležbe. 

  

http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf
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Študija primera iz Hamburga, Nemčija, ki prikazuje dejavno partnerstvo na področju 

izobraževanja starejših odraslih: 

1: Kaltenbergen je območje na obrobju Hamburga. Stanovanjske enote oskrbuje podjetje 

HANSA, ki je hamburško Ljudsko šolo vprašalo, če bi lahko ponudili tečaj v bližini teh 

stanovanjskih enot, katerih starejši stanovalci niso mobilni in nimajo sredstev za javni 

prevoz. HANSA, ki jo je podprla Ljudska šola, je vsakemu stanovalcu razdelila vprašalnik, kjer 

so starejše povprašali, če bi se želeli učiti. Oblikovali so majhen program s šestimi, sedmimi 

tečaji in ga ponudili za šest semestrov. Danes je program zelo uspešen. Udeležba je 95-

odstotna.  

2: Zelo težko je vključiti starejše migrante. Za ponudnike izobraževanj je lažje, če sodelujejo z 

migrantskimi organizacijami. V Hamburgu se je izkazalo, da je delo z migrantsko turško 

organizacijo 55+ LIMAN uspešno. Številni udeleženci so našli tečaj v svoji bližini ali pa v 

prostorih organizacije LIMAN. Stik med posredniki in organizacijo traja že šest let. Skupaj so 

prišli do številnih novih idej za tečaje. 

 

1.6 Partnerstvo 
 

Skupina MATURE opisuje ‘partnerstvo’ kot sodelovanje posameznikov, organizacij in/ali 

agencij s skupnim interesom pri promociji splošnega dobrega počutja starejših v pozni 

življenjski dobi.  

 

'Partnerstvo' vključuje neformalne povezave med posamezniki (sosedi, voditelji lokalne 

skupnosti) kot tudi bolj formalni dogovor (zagon storitev med organizacijami). 'Partnerstvo' 

je lahko funkcionalno (podpora posamezniku ali skupini) ali strateško (osredotočanje na 

številne storitve na lokalni, pokrajinski ali nacionalni ravni). Dobra partnerstva imajo rezultat 

v pozitivnih spremembah v življenju ljudi, ki jih sprememba zadeva.  

 

Skupina MATURE priznava pomembnost vseh vrst partnerskih praks pri vključevanju novih 

učencev in izvedbi učinkovitega izobraževanja.  

 

Biti sposoben delati v partnerstvu pa ni vedno konceptualno ali praktično neposredno. 

Vzpostavitev strateškega partnerstva širokega geografskega območja zahteva infrastrukturo, 

financiranje in politično voljo. Potencialni partnerji lahko delajo v tekmovalnem kontekstu, ki 

omejuje njihovo sposobnost participacije ali daje prednost potrebam upravičencev pred 
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tistimi, ki jih imajo člani organizacije. V vsakem partnerstvu je skupno razumevanje in 

spoštovanje teženj posameznih članov ključ do uspeha. 

 

Težave so manj izrazite v neformalnih partnerstvih, kjer posamezniki delujejo z ali v imenu 

drugega. V primeru starejših, socialno izključenih je neformalno sodelovanje lahko izhodišče 

za njihovo vključenost. 

 

Zavedanje moči in potenciala 'roke pomoči' je prvi korak pri vzpostavljanju stika z 

neudeleženimi in nevključenimi. 

 

Zdaj pa vi 
 

 Kateri so primeri partnerstva, ki promovirajo splošno dobro počutje starejših v vaši 

okolici? 

 Kakšna nova partnerstva lahko sklenete? Kdo bi lahko bil partner? Kaj lahko dosežete 

skupaj? 

 

Povzetek enote 

Vključenost v učenje v pozni življenjsko dobi zahteva: 

priznanje heterogenosti množice starejših odraslih. 

Priznanje dejstva, da besede, ki jih uporabljamo, pomenijo različno različnimi ljudem. Zmote 

se pojavljajo zaradi nepravilne rabe jezika. 

Priznanje, da učenje v pozni življenjski dobi najbolje deluje v skupinskem okviru. 

Razumevanje ljudi (ki niso neposredno povezani z izobraževanjem), ki so lahko in bi morali 

biti vključeni v promoviranje splošnega dobrega počutja preko učenja. 

Zavedanje o koristih in težavah partnerskih praks. 
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Enota 2 - Udeležba in 
neudeležba 
 

Enota je namenjena spodbujanju razmišljanj o 'udeležbi'. Zakaj je ta pomembna za starejše? 

Kakšne so njene koristi? Kdo se udeležuje izobraževanj? Kdo se ne in zakaj? 

 

Učni rezultati 

 

Po končani enoti boste: 

 

dobili vpogled, zakaj je udeležba pomembna za starejše odrasle. 

Razumeli, kdo se udeležuje izobraževanj v pozni življenjski dobi. 

Raziskali razloge za neudeležbo. 

 

2.1. Udeležba in aktivno staranje 
 

Definicija udeležbe je: 'dejanje sodelovanja ali deljenja nečesa'. 

 

Imamo primere staranja in starejših odraslih, ki sodelujejo v številnih aktivnosti od katerih 

imajo koristi tako sami kot tudi drugi. Biti brez delovnih obveznosti je čas, ko se lahko 

upokojeni posvetijo športu, hobijem in drugim interesnim dejavnostim, pomagajo pri vzgoji 

vnukov ali skrbi za druge starejše, se družijo s prijatelji, razvijajo lokalno skupnost, podpirajo 

in prispevajo k raznim iniciativam, ki pomagajo drugim pomoči potrebnim, postanejo 

prostovoljci in se učijo. 

 
 
‘Aktivno staranje’ je izraz, ki ga Svetovna zdravstvena organizacija opredeljuje kot:  
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(Aktivno staranje pomeni) 'neprestano udeležbo v socialnih, ekonomskih, kulturnih, 

duhovnih in civilnodružbenih zadevah. Ne gre zgolj za sposobnost fizične aktivnosti ali 

sodelovanja na trgu delovne sile. Starejši, ki se upokojijo, ki so bolni ali živijo z omejitvami 

lahko ostanejo aktivni in prispevajo svojim družinam, vrstnikom, skupnosti in državi. Cilj 

aktivnega staranja je povečati zdravo pričakovano življenjsko dobo in kakovost življenja vseh, 

ki se starajo. Glavni cilj politike aktivnega staranja je obdržati avtonomijo in samostojnost 

starejših ljudi. Staramo se s prijatelji, sodelavci, sosedi in družinskimi člani, zato sta 

soodvisnost kot tudi medgeneracijska solidarnost pomembni sestavini aktivnega staranja.' 

 

Svetovna zdravstvena organizacija – Aktivno staranje 

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html 

 
Zdaj pa vi 

 
Raziskava 

 

Indeks aktivnega staranja (AAI) je skupen projekt Generalnega direktorata za zaposlovanje, 

socialne zadeve in vključevanje Evropske unije in Enote za prebivalstvo Evropske komisije 

Združenih narodov za Evropo. 

Gre za orodje, s katerim merimo neizkoriščen potencial starejših za aktivno in zdravo 

staranje v različnih državah. Meri raven neodvisnosti življenja starejših, njihovo udeležbo v 

plačljivih zaposlitvah in socialnih aktivnostih kot tudi njihovo sposobnost aktivnega staranja. 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home 

 

Preizkusite se v vaji ‘Naredi sam’ na spletni strani AAI. 

 

 Kaj vam povedo informacije o starejših odraslih v vaši državi? Kakšno je stanje pri vas 

v primerjavi z vašimi sosedi in z drugimi državami v EU? 

Povezave med vključenostjo in trajnim zdravjem ter dobrim počutjem potrjuje, da je ključno 

stremeti k udeležbi v pozni življenjski dobi. 

  

http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
http://www1.unece.org/stat/platform/display/AAI/Active+Ageing+Index+Home
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Beseda ‘udeležba’ ima tako kot besedi ‘učenje’ in ‘starost’ več pomenov. Leta 1969 si je 

Sherry Arnstein prizadevala zajeti njihove pomene z metaforo t.i. lestve participacije: 
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Spodnje stopnje lestve opisujejo ravni ‘neudeležbe’. Cilj stopenj ‘manipulacije’ in ‘terapije’ 

ni, zagotoviti državljanom udeležbo, temveč dovoliti oblikovalcem politik, da jih ‘izobrazijo’ 

in ‘ozdravijo’. Stopnja omejene udeležbe omogoča državljanom, da izrazijo svoja mnenja, a 

implicira, da ti nimajo dovolj moči, da bi dosegli, da se le-ta upoštevajo.  

Stopnja ‘državljanska moč’ omogoča povečanje stopnje odločanja, kjer lahko državljani 

razpravljajo in sodelujejo. Na najvišji stopnji lestve (‘delegirana moč’ in ‘državljanski nadzor’) 

imajo državljani popolno moč, usmerjajo in upravljajo aktivnosti ter ukrepe. 

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation," JAIP, Vol. 35, št. 4, julij 1969 

Raziskava 
 
Razmislite o svoji lokalni skupnosti.  
 

 Kakšne so priložnosti starejših odraslih za sodelovanje v družbeno-socialnem 

življenju? 

 Kakšna je narava njihove udeležbe? Uporabite Arnsteinovo lestev. Kako bi opisali to 

udeležbo? 

 

2.2 Koristi udeležbe v učnih skupinah v pozni 
življenjski dobi 
 

Udeležba je postala kazalnik splošnega dobrega počutja v pozni življenjski dobi. Ljudi 

spodbujamo k udeležbi v dejavnostih, v najširšem socialnem in družbenem smislu, ki jim 

omogočajo, da ostanejo aktivni čim dlje. Ena teh dejavnosti je učenje. 

 

‘Starajoči so postali nove stranke v izobraževanju. Pravi človeški vir in rezerva na trgu dela, 

katerih zaposljivost bi morali spodbujati. Starejši bi morali biti vključeni v vseživljenjsko 

učenje, tako kot so druge starostne skupine.’ 

Vir: Delo in staranje 

 

Študija primera 

Poročilo Oddelka za poslovanje, inovativnost in veščine v Veliki Britaniji je leta 2012 z 

uporabo podatkov študije ELSA (Angleška longitudinalna študija staranja), ugotovilo: 

… biti del starejše starostne skupine in upokojen zmanjšuje verjetnost formalnega učenja. 

http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
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Vendar biti starejši ni imelo nobenega vpliva na neformalno učenje, medtem ko se je 

upokojenost pozitivno povezovala z neformalnim učenjem. Ugotovili so, da je imela 

pomemben vpliv na udeležbo tako v formalnem kot neformalnem učenju stopnja predhodne 

izobrazbe. Za tiste z višjo stopnjo izobrazbe je bolj verjetno, da se ga bodo udeležili. Dobro 

zdravstveno stanje je vplivalo na udeležbo v neformalnem učenju, a ni bil pomemben 

dejavnik udeležbe v formalnem učenju (po nadzoru drugih dejavnikov). Za moške je bilo 

manj verjetno, da se bodo vključili v formalne in neformalne učne aktivnosti v primerjavi z 

ženskami. 

Ugotovili so, da neformalne oblike učenja (glasba, umetnost, večerni tečaji, telovadba in 

vaje) vplivajo na splošno dobro počutje. Domnevamo lahko, da do udeležbe v neformalnem 

učenju pride, ker posameznik uživa v teh aktivnostih in včasih pride samo zaradi priložnosti 

druženja in socializacije. To so sporočila, ki jih razberemo iz kvalitativne literature, ki 

ugotavlja, da sta zanimanje za učenje določene aktivnosti in druženje pomembna razloga za 

učenje v starosti. Starejši odrasli so pogosto cenili izobraževanje, saj jim je to pomagalo, da 

so postali dojemljivi za nove ideje, izboljšalo se je njihovo razumevanje, slednje pa je vplivalo 

na njihov pozitiven pogled na življenje. 

 
Learning and wellbeing trajectories among older adults in England. Oktober 2012. Jenkins, Andrew and 

Mostafa, Tarek. Department of Business, Innovation and Skills, Velika Britanija. 

 

Dokazi o boljšem splošnem dobrem počutju kot posledici udeležbe v učnih skupinah so 

dobrodošli. Profili učencev, ki so sodelovali v raziskavi, so bili: izobraženi, zdravi, motivirani 

za učenje in večinoma ženskega spola. Slednje postavlja vprašanje o razsežnostih udeležbe. 

 
Raziskava 

 

 V kakšni meri se profili starejših učencev v opisani angleški raziskavi ujema s profili 

udeležencev/učencev v vaši državi/pokrajini/lokalni skupnosti? 

 

2.3 Udeležba v učenju v pozni življenjski dobi 
 

• V letu 2009 je bilo manj kot 5 % odraslih v 27 –tih državah članicah EU v starosti med 

55 in 64 let udeleženo v izobraževanju in usposabljanju zadnje štiri tedne pred 

raziskavo [Eurostat].  

• V letu 2012 je bilo 4,5 % odraslih v 27 –tih državah članicah EU v starosti med 55 in 

64 let in 4,5 % v starosti med 50 in 74 let udeleženo v izobraževanju in usposabljanju 

zadnje štiri tedne pred raziskavo[Eurostat]. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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• Udeležba v izobraževanju se s starostjo zmanjšuje [Eurostat in Nacionalni inštitut za 

izobraževanje odraslih, NIACE (Velika Britanija)]. 

• Po nekaterih ocenah je manj kot 4 % odraslih v Evropi, starosti 65 let in več, 

vključenih v izobraževanje in usposabljanje. Samo eden od vsakih 25. 

• V letu 2012 to pomeni 2.422.800 starejših 65 let in več. 

24 od vsakih 25 ljudi, starih 65 let in več med 27-timi državami članicami EU NI 
vključenih v izobraževanje, usposabljanje ali učenje. 

 

 
Dejstvo: Udeležba v učnih skupinah se s starostjo zmanjšuje. Zakaj?  

Znani so podatki, ki omejujejo udeležbo: 

 

Situacijske ovire: pomanjkanje denarja, časa, težave s prevozom in osebne obveznosti. 

Institucionalne ovire: neprimeren urnik ali kraj izobraževanja, slaba obveščenost in 

informiranost, pomanjkanje primernih programov, nefleksibilne strukture, prezahtevni 

pogoji za udeležbo in pomanjkanje empatije.  

Dispozicijske ovire: počutiti se 'prestar' za učenje, pomanjkanje samozavesti zaradi slabih 

izkušenj v preteklosti, utrujeni od 'šole' in 'učilnice' in brez volje za učenje. 

 
Raziskava o neudeležbi razkrije skupne ovire, ki jih v različnih družbah različno obravnavajo. 

Poleg ovir pri udeležbi, ki jih poznamo, so še druge bolj osebne, kot so revščina, zdravstveno 

stanje, družinske obveznosti, kulturne raznolikosti in slaba pismenost.  

Nekateri odrasli preprosto nimajo potrebe po učenju ali pa ne želijo biti del učne skupine. 

Preproste rešitve, ki bi povečale udeležbo, kot so večja ponudbe tečajev ali spopadanje z 

ovirami, kot sta cena in dostopnost, morda ne bodo prepričale tistih, ki imajo negativen 

odnos do učenja.  

  

http://www.niace.org.uk/niace-adult-participation-in-learning-surveys
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Zdaj pa vi 
 

 S starejšimi člani v vaši družini, prijatelji, sosedi in z znanci se pogovorite o učenju v 

skupini. Kakšni so njihovi vtisi? Zakaj bi se vključili in zakaj ne?  

 Stopite v stik z organizacijami, ki združujejo starejše (na primer društvo upokojencev, 

klub seniorjev). Kako te organizacije pridobivajo člane? Imajo posebno strategijo? Ali 

bi lahko te strategije zagotovile tudi nasvete za voditelje učnih skupin? 

 

2.4 Učna skupina – ovira za udeležbo 
 

 
 
Narava učne skupine je lahko dejavnik neudeležbe. 

Eden od prehodnih projektov LARA – Učenje kot odgovor staranju je bolj podrobno pogledal 

vrste učenja, ki dajejo poudarek aktivnemu staranju. Projekt LARA se je osredotočil na učna 

okolja, ki imajo potencial spodbuditi samostojnost in avtonomnost v pozni življenjski dobi. 

 
Raziskava 

 
O vlogi učitelja in učnih stilih skupin si lahko preberete v izobraževalnem paketu LARA, v 

sklopu: ‘Ko izkušenje štejejo’. 

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html  

 

Poudarek projekta LARA na facilitaciji, izkustvenem in aktivnem učenju je nameren poizkus 

stimulacije udeležbe, kot je opisana po višjih stopnjah Arnsteinove lestve. Pregled učnih 

priložnosti v državah partnericah vodi do zaključka, da je pasivnost posledica številnih 

priljubljenih učnih stilov skupin.  

http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Tematski tečaji so omejevali sposobnost udeležencev, da prikrojijo učenje svojim specifičnim 

potrebam. Predpostavke so bile o tem, kaj naj bi se poučevalo, a z malo upoštevanja 

posameznikovih pričakovanj, motivacije ali sposobnosti. Učenje je bilo zoženo na raven 

‘manipulacije’ in ‘terapije’ po Arnsteinovi lestvi. Ljudje so sodelovali v smislu udeležbe, niso pa 

izkusili demokratičnega procesa aktivnega učenja, ki udeležbo preoblikuje v 'opolnomočenje'. 

Študija primera - Avstrija 
 
REIFER LEBENSGENUSS je bil projekt zdravstvene promocije na avstrijskem podeželju. 

Projektne aktivnosti so vključevale iskanje načinov, kako v neki vasici omogočiti skupinam 

starejših odraslih, da se sestajajo. Vse skupine so vodili seniorji. Različne skupine so izbrale 

aktivnosti, ki so ustrezale njihovim potrebam. 

Ena skupina se je odločila, da se želi naučiti uporabe računalnika in spleta, saj so udeleženci 

menili, da jim bo to omogočilo boljšo vključenost v družbo. Obvestili so projektnega 

koordinatorja in ga prosili za pomoč. 

Koordinator se je obrnil na lokalnega župana in univerzo. Prosil jih je za brezplačno uporabo 

prostora, opremljenega z računalniki in internetno povezavo. Koordinator je poiskal 

usposobljenega izobraževalca z izkušnjami pri delu s starejšimi. 

Danes ima skupina tedenska računalniška srečanja v svoji vasi. Skupini so se pridružili tudi 

drugi starejši vaščani. Člani skupine si v družabnem in sproščenem vzdušju medsebojno 

pomagajo pri računalniških in internetnih težavah. 

 
Izkušnja participatornega učenja kaže ‘poučevanje’ in ‘učitelje’ v specifični in določeni vlogi. 

‘Poučevanje’ je bilo eno od številnih posredovanj, ki je omogočilo avstrijskim seniorjem, da 

se učijo na način, kot so sami želeli. Ponudnik učenja ni bil pobudnik procesa, temveč je 

prispeval k številnim aktivnostim, ki so pripeljale do uspešnega rezultata. 

 

Način, kako se je izobraževanje zgodilo, je imel pozitivne in trajne učinke na udeležence. Dal 

jim je samozavest, da sami vodijo izobraževanje in v izkušnjo vključijo tudi druge, ne da bi jih 

vodil ali nadziral kakšen ‘strokovnjak’. Takšna učna izkušnja je vodila do trajnega sodelovanja 

v širši skupnosti. 

 

Zdaj pa vi 
 

Razmislite o spodnjem scenariju, s katerim se je soočil slovenski partner MATURE Zveza 

društev upokojencev Slovenije. 
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‘… v stanovanjskem bloku živi približno 40 starejših, upokojenih ljudi, samih. Več je žensk kot 

moških. Imajo nizke pokojnine, praviloma so manj izobraženi in se redko družijo med seboj.’ 

 

 Kdo je lahko posrednik med stanovalci in zunanjimi v tem primeru? 

 Kateri so lahko sprožilci interakcije med stanovalci? 

 Kako lahko vzpostavite prvi stik s stanovalci? Kdo bi bil odgovoren? Kaj bi lahko 

spodbudilo ljudi k udeležbi? 

 Kako lahko učenje pomaga? 

 

Povzetek enote 

Udeležba: 

je koristna in je kazalnik splošnega dobrega počutja v starosti. 

Udeležba v učenju s starostjo upada. 

Nanjo lahko vplivajo številne ovire, povezane z vprašanji pozne življenjske dobe. 

Pomemben prvi korak v zaviranju negativnih trendov je razumevanje učinkov udeležbe. 

Pogovor z ljudmi, ki se ne udeležujejo izobraževanj, je pomemben pri načrtovanju učenja, ki 

povečuje udeležbo. 

  



 
 

 
 

 

 

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 29 
 

 

Enota 3 - Socialna izključenost 
 
Enota je namenjena socialni izključenosti v poznem življenju. Kakšni so odnosi med udeležbo v 

učenju in socialno izključenostjo? 

 

Učni rezultat 

Po končani enoti boste: 

dobili vpogled, kakšen je vpliv socialne izključenosti na življenje starejših odraslih. 

Razumeli načine, kako lahko učenje ublaži učinke socialne izključenosti. 

Analizirali svojo pripravljenost na povečanje udeležbe starejših socialno izključenih odraslih. 

 

3.1 Kaj je ‘socialna izključenost’? 
 

Študija primera 
 
Razmislite o Alexovi zgodi iz projekta CODA (Premostitev ovir pri učenju jezika) 
http://codaproject.eu/  
 
Alex je star 23 let. Od rojstva je slep in z družino živi v veliki hiši na podeželju, ki so jo 
prilagodili njegovim potrebam. Hodil je v zasebno šolo za slepe in se vpisal na fakulteto. 
Čeprav se je prijavil za več delovnih mest in bi rad delal, je brezposeln in trenutno veliko časa 
nameni prostovoljnemu delu za lokalno organizacijo slepih in slabovidnih, kjer vodi mladinski 
klub. 
 
Ali je Alex socialno izključen? Zakaj? Zakaj ni? 
 

 
‘Socialna izključenost’ se pojavlja v različnih oblikah, ima različne stopnje, učinke, posledice 

in seveda ni omejena samo na starajoče in stare ljudi. 

 

Delo s socialno izključenostjo zahteva poznavanje posameznika, ki trpi zanjo in vseh drugih 

posameznikov in organizacij, ki nudijo podporo socialno izključenim. Alex je imel podporo 

svoje družine. Imel je priložnost izobraževanja, ki je uspela zmanjšati učinke njegove težave. 

http://codaproject.eu/
http://codaproject.eu/
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Socialna izključenost, s katero se je soočal zaradi slepote, ni izginila, a bi lahko bila večja, če 

njegova družina ne bi ustrezno ukrepala. 

 

Številni dejavniki in razmere lahko povzročijo, da ljudje postanejo ali se počutijo socialno 

izključene. Nekateri od teh so bolj 'vidni', kot je na primer vseživljenjska invalidnost, so pa tudi 

drugi, manj očitni, med njimi sta lahko nizka samozavest ali slaba pismenost. Socialna 

izključenost ima negativen učinek na posameznikovo uspešnost in učinkovitost. Težja kot je 

oblika socialne izključenosti, globlji je učinek na posameznikovo življenje. 

 

3.2 Staranje – prednosti in slabosti 
 

V množici starajoče se populacije ali starejših se vedno najdejo tisti, ki se ne dojemajo in s 

strani družbe na kakršen koli način niso socialno izključeni. Obstajajo številne prednosti 

staranja: modrost, izkušnje, samozavest, motivacija, znanje in sposobnost 

medgeneracijskega povezovanja. Tudi družba, ki zna izkoristiti potencial starajočega se 

prebivalstva, lahko uživa številne prednosti, kot so izkušnje, veščine, znanje, razumevanje, 

predanost in kontinuiteta.  

Prevladuje miselnost, da staranje in starajoča se družba predstavljata težave in ne dobrobit. 

V Evropi je s starostjo povezana diskriminacija pereče vprašanje: 

‘Ko govorimo o diskriminaciji ljudi starih 55 let in več, raziskave kažejo, da polovica 
Evropejcev meni, da je ta redka ali da ne obstaja (50 %), medtem ko je 45 % Evropejcev 
prepričanih, da je ta oblika (starostne) diskriminacije razširjen pojav.’ 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf  

 
Pomembno je, da oblikujemo pozitivna mnenja o prednostih staranja. Verjeti in kaj tudi 

narediti v zvezi s pozitivnimi mnenji je lahko ključnega pomena v pozni življenjski dobi. 

Pozitivno gledanje na starost ni pomembno samo za starajoče se posameznike, temveč mora 

postati družbena norma. Takšno gledanje mora biti kritičen osebni prispevek vseh, ki delajo s 

starejšimi odraslimi.  

 
Zdaj pa vi 

 
V spodnji preglednici je seznam prednosti, ki jih morda vi povezujete s staranjem in pozno 

življenjsko dobo, tako na ravni posameznika (osebna raven) kot na ravni družbe (ekonomsko 

in socialno). Kako lahko uporabite vse te prednosti v korist posameznika in družbe? 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_393_sum_en.pdf
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 Prednosti Ko prednost deluje 

Osebno 
 
 
 

Modrost Priložnost za izmenjavo idej in podpora pri 
odločanju in ukrepih, ki jih predlagajo 
drugi 
 
 
 
 
 

Ekonomsko 
 
 
 

Razpoložljiv dohodek Potencial za ciljno rast na področju turizma 
starejših  
 
 

Socialno 
 
 
 
 

  
 
 

 

 
Težave povezane s staranjem 

 

V javnosti se najpogosteje govori o ‘težavi’ staranja v povezavi s stroški podpore starejših, ki 

potrebujejo pomoč oziroma nego. Kaka pa je s stroškom posameznika za njegovo splošno 

dobro počutje? 

 
Postajati in biti star lahko pospeši naslednje življenjske prehode: 

 sprememba v delovnem statusu: od zaposlenega do upokojenega, 

 sprememba v družinskem statusu: otroci zapustijo dom, starostarševstvo, 

 izguba družinski članov ali prijateljev, 

 selitev: v manjši dom, drug kraj, drugo državo, 

 zdravje: težje in lažje bolezni, 

 izguba neodvisnosti: nega, nesposobnost živeti brez pomoči drugih, 

 sprememba samopodobe: izguba zaupanja in samozavesti, vprašanje identitete. 

 
Raziskava 

 
Več o življenjskih prehodih preberite v priročniku LARA, sklop ‘Staranje’. 
 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-manual.pdf
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Prehodi so izzivi, ki pridejo posamično in dajo posamezniku čas, da se prilagodi. Vendar 

lahko pride tudi do več prehodov hkrati, ko je eden posledica drugega.  

Na primer: slabo zdravstveno stanje lahko pripelje do odločitve za selitev ali izgubo 

neodvisnosti. V tem pospešenem procesu je lahko sposobnost obvladovanja sprememb 

ogrožena zaradi njihovih razsežnosti.  

S starostjo povezano socialno izključenost lahko opredelimo kot kopičenje nazadovanj, ki so 

posledica sosledja dogodkov, s katerimi se posameznik, ki ni dovolj 'opremljen', ne more 

spopasti. Posameznikova sposobnost učinkovitega in uspešnega delovanja je tako resno 

ogrožena, kar v ekstremnih okoliščinah lahko pripelje do izgube samostojnosti. 

 

Študije primera 

Janez Novak: 

Janez Novak je imel 56 let. Vse življenje je skrival dejstvo, da ne zna brati in pisati. Kot otroka 

so ga zmerjali z ‘imbecilom’, ‘neizobražencem’, ‘zaostalim’ ali ‘nenormalnim’. Janez je vse 

življenje delal na kmetiji, skrbel za živali in popravljal ograje. Po nesreči, ki se mu je zgodila, 

pa ni več mogel opravljati svojega dela. Ni več prinašal kruh svoji družini. 

Jacinta: 

Jacinta ni vedela, koliko let ima. Vedela je, da je stara. Tudi počutila se je tako. Drugi ljudje so 

jo gledali, kot da bi bila stara. Pobegnila je iz številnih držav, kot so Indija, Pakistan, 

Bangladeš, Uganda, Sudan, Egipt, Jordanija, Turčija, Bolgarija, Albanija in sedaj Italija. Jacinta 

se je selila z družino in brez nje tolikokrat, da na koncu ni vedela, kje jo je izgubila in kje so. 

Kakšno je bilo njeno življenje? V Firencah kleči na ulici, kjer jo drugi lahko pohodijo, brcnejo 

in prevrnejo njeno navadno prazno beraško posodico.  

 

Zdaj pa vi 
 

Socialna izključenost ni preprečila Janezu in Jacinti, da bi bila aktivna tudi v pozni dobi, 

čeprav je vplivala na njuno splošno dobro počutje in kakovost življenja. Potreba po 

opredelitvi abstraktnih konceptov, kot je socialna izključenost lahko povzroči negativen 

odnos do dejanskih posameznih dosežkov.  

 

 Katere veščine bosta Janez in Jacinta pridobila v svojem življenju? 

 Kako si lahko s temi veščinami pomagata v trenutni situaciji? 
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3.3 Socialna izključenost v pozni življenjski dobi 
 

Projekt MATURE se osredotoča na specifična področja socialne izključenosti, ki lahko 

prizadenejo starejše odrasle in/ali sčasoma postanejo breme: 

 

Zdravje – fizični in/ali mentalni pogoji, ki vplivajo na posameznikovo sposobnost udeležbe v 

učenju in/ali drugih aktivnostih na področjih vsakdanjega življenja. Lahko so to pogoji, ki jih 

ima posameznik od nekdaj ali pa tisti, ki se pojavijo kot posledica staranja. 

Odvisnost – točka, ko posameznik ne more več živeti brez pomoči drugih: družinskih članov, 

države, nege na domu in drugih organizacij. 

Kulturne raznolikosti – skupek znanj, izkušenj, verovanj in vrednot skupine ljudi. Starejši 

migranti, starejši člani manjšinske etnične skupnosti, starejši člani verskih skupin so lahko 

med tistimi, ki se zaradi kulturnih raznolikosti ne udeležujejo izobraževanj v skupnostih, kjer 

živijo. 

Odnos do učenja – prepričanja starejših odraslih ter dojemanje starosti in starajočih se oseb 

v očeh drugih. Pozitivni in negativni pogledi na staranje, učenje, izobraževanje, status, vsi ti 

dejavniki prispevajo k oblikovanju stališč o lastni vlogi, pravicah in dolžnostih.  

 
Posameznik potrebuje znanje, razumevanje, veščine in podporo pri obravnavi ovir, ki 

povzročajo socialno izključenost. Premagovanje teh ovir zahteva proaktiven proces in to 

prav v času, ko je ukrepanje pod vprašajem. Nesposobnost obravnave lahko pripelje do 

umika posameznika, neudeležbe in izolacije.  

 

Vire za spopadanje s socialno izključenostjo najdemo v posamezniku samem in pri 

organizacijah, ki nudijo podporo in strategije za uspešno posredovanje. Glede na obseg 

potrebnih posredovanj je za uspešen rezultat potreben skupen pristop posameznika in 

številnih organizacij. 

 
Zdaj pa vi 

 
Razmislite o zgornji Janezovi zgodbi.  
 

 Kakšno podporo potrebuje Janez, da se sooči s svojo trenutno situacijo? 

 Kdo bi mu lahko pomagal? 

 Razmislite o svoji lokalni skupnosti. Katere organizacije bi lahko pomagale ljudem, ki 

so v podobni situaciji kot Janez? 

 Kako bi vzpostavili stik med Janezom in organizacijam, ki mu lahko pomagajo? 
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Izkušnje MATURE govorijo, da je v soočanju s socialno izključenostjo pristop od zgoraj 

navzdol manj uspešen od tistega od spodaj navzgor. Skupne odločitve in posplošene rešitve 

lahko odvrnejo potencialne prejemnike pomoči, ki morda ne prepoznajo, da ponujena 

pomoč ustreza njihovi situaciji. Rezultati so veliko bolj dolgoročni, če organizacije umestijo 

posameznike in njihove potrebe v središče ukrepanja. 

 

Študija primera 

Poročilo projekta EuBiA – 'Vključimo starejše v učenje' identificira kriterije za dober projekt, 

ki se osredotoča na izobraževanje starejših. 

Kriteriji EuBiA za dober projekt (stran 29): 

1. Projekt naj bo zasnovan na realnih in zaznanih učnih potrebah starejših odraslih. 
2. Projekt vsebinsko zajema starejše odrasle. 
3. Projekt je zasnovan na podlagi ekspertize skupine ljudi, s ciljem da zadovoljili potrebe 
    končnih uporabnikov. 
4. Na voljo so dokazi, da je projekt prenosljiv in prilagodljiv specifičnim potrebam 
   (posameznik, lokalne, pokrajinske in nacionalne potrebe). 
5. Na voljo so podatki o uporabnosti rezultatov projekta za nadaljnji trajnejši in  
   dolgoročnejši razvoj. 
 

Zaključki so nastali na podlagi izkušenj in raziskav udeležencev projekta EuBia o tem, kako z 

mreženjem in kooperativnimi praksami pristopiti k starejšim ljudem. Skupina EuBia, kot tudi 

partnerji MATURE, ocenjujejo učne storitve kot servis, ki dela v sodelovanju z drugimi in 

katerega namen je ponuditi rešitve za posameznikove potrebe. 

  

http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en3.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en3.pdf
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3.4 Ovire za uspešno soočanje s socialno 
izključenostjo 
 

 
 
Skupina MATURE pozna uspešne primere vključevanja starejših socialno izključenih v 
aktivnosti, ki vplivajo na splošno dobro počutje. Nekateri elementi teh uspešnih praks so: 

 osredotočenje na potrebe starejšega odraslega. 

 Dobri modeli obstoječih partnerstev in mreženje, na katerem se lahko gradi. 

 Kooperativne delovne prakse, ki se osredotočajo na končnega uporabnika in ne 
prioritete sodelujočih partnerjev. 

 Investicija (čas in denar). 

 Strateška podpora. 

 Izkušeni izobraževalci z veščinami. 

 Prakse, ki promovirajo opolnomočenje in neodvisnost od pomoči drugih. 

Partnerji MATURE so ugotovili, da je bilo neuspešno povečanje udeležbe v učnih skupinah 

posledica dejstva, da so pri izvedbi manjkali ključni, zgoraj našteti elementi. Izvajalci so imeli 

malo priložnosti za razvoj kritičnih veščin, ki bi jim omogočale vključevanje najbolj socialno 

izključenih. Medtem ko tvorci politik na področju izobraževanja odraslih spodbujajo k večji 

udeležbi, obstajajo okoliščine, ki negativno vplivajo na izvajanje ukrepov na tem področju. 

Uspeh je omejen na projektno delo in na osamljene primere dobrih praks, ki navadno niso 

trajnostni.  

Dejanski uspeh je v spreminjanju prepričanj in mišljenj. Spreminjanje je odvisno od 

razumevanja, zakaj so spremembe potrebne in kako jih izpeljati. Če izobraževalci učnih 

skupin sprejmejo, da je pristop vključevanja, pridobivanja in poučevanja socialno izključenih 

starejših nujen, smo dosegli veliko zmago. 
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Zdaj pa vi 
 
Kako ste pripravljeni, da se soočite z izzivom: povečati udeležbo starejših socialno izključenih 

v izobraževanju? 

 
Najprej si oglejte dokument: 'Ključne kompetence izobraževalcev odraslih – Prispevki k 

razvoju referenčnega okvira ključnih kompetenc za strokovnjake s področja izobraževanja 

odraslih – končno poročilo'. 

 

'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.' 

 Kakšno oceno od 1 do 10 bi prejeli za veščine, ki so odebeljene v besedilu? Kakšne 

‘dokaze’ imate za svoj odgovor? 

Kako oblikovati veščine?  
 
V spodnji preglednici naštejte veščine in atribute za katere mislite, da ste jih pridobili tako na 
profesionalni (povezane s poučevanjem ali pa ne) kot na osebni ravni. 
  

http://www.frae.is/files/Kennaraf%C3%A6rni%202010_1168938254.pdf
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Profesionalne veščine Osebne veščine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Znova preberite Janezovo in Jacintino zgodbo zgoraj. 
 

 Katere svoje veščine bi uporabili pri vključevanju teh ne-učencev in s kakšnim 

namenom? 

 Ali menite, da lahko uspešno posredujete v primeru Janeza in Jacinte? Če ne, katere 

osebne in profesionalne veščine vam manjkajo? 

 

Povzetek enote 
 

‘Socialna izključenost’ je tako kot ‘starost’ in ‘učenje’ kompleksna beseda več pomenov.  

Biti socialno izključen ali dojemati se kot socialno izključenega lahko vodi v diskriminacijo. 

Tisti, ki so ‘stari’, niso vedno ‘socialno izključeni’. 

Proces staranja ima lahko za posledice dejavnike, ki ustvarjajo ali zmanjšujejo socialno 

izključenost. 

Spopadanje z ovirami udeležbe, ki jih povzroča socialna izključenost, je del vloge 

facilitatorja, a ne izključno njegova odgovornost. 
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Enota 4 - Spoznati ciljno 
skupino 
 
Enota je namenjena prvemu stiku s ciljno skupino. Osredotoča se na najboljše prakse 

izobraževanja odraslih, na razumevanje motivacije, pričakovanj in želje učencev, ki vplivajo 

na oblikovanje in izvedbo pomembnega učenje. V primeru neudeležbe in socialno 

izključenih starejših je lahko prvi stik izziv. Če ni pravilno vzpostavljen, ima lahko negativne 

posledice. 

 

Učni rezultati 

Po končani enoti boste: 

prepoznali vlogo, ki jo ima v učenju v pozni življenjski dobi 'odnos do učenja'. 

Razumeli vlogo učitelja pri začetnih praksah vključevanja. 

Pridobili vpogled v metodologije prvih stikov z neudeleženci. 

Razvili zavedanje principov strategij vključevanja. 

 

4.1 Premikanje meja 
 

Okolje je navadno tisto, ki predpisuje vedênje učiteljev. Za tiste, ki delajo na področju 

formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih lahko institucionalne ovire določajo 

smer, ki ji bodo sledili tako učitelji kot učenci. Za učne facilitatorje v sektorjih izven 

izobraževanja so lahko organizacijske zahteve različne, a prav tako omejujoče. Za udeležence 

to pomeni, da se tisti, ki razumejo pravila in imajo veščine, da z njimi manipulirajo – kar je še 

bolj pomembno – lahko udeležijo izobraževanj. Neudeležba je tako odvisna od odnosov v 

organizaciji ali od posameznih učiteljev.  

Ena od prednosti izobraževanja odraslih je, da ni nujno - v številnih primerih tudi ni - 

omejena z enakimi pogoji, ki veljajo za izobraževanje mladih. V večini primerov pride do 

posnemanja šolskega vedênja, kjer pričakovanja učiteljev in učencev določajo potek 

izobraževanja in uveljavljanje šolskih pravil in predpisov. 
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Zdaj pa vi 
 
Oglejte si spodnjo sliko. Odgovorite na vprašanja. 
 

 
 

1. Opazovanje 

 Kaj vidite? 

 Kje in kdaj bi se lahko to zgodilo? 

 Je kaj, kar vas preseneča? 

 Kakšna občutenja imate, ko gledate ta prizor? 

 Opišite situacijo iz perspektive starejšega moškega. 
 

2. Analiza 

 Ali se lahko poistovetite z osebo na sliki? 

 Kaj bi ga lahko odvrnilo od učenja? 

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

 S kakšnimi znanji bi lahko prispeval k vašem programu? 
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3. Korak dalje 

 Kako bi ga lahko spodbudili k udeležbi? 

 Katera je vaša najmočnejša veščina pri pristopanju k takšnim posameznikom? 

 Katera je najšibkejša? 
 

Premikanje meja je proces, ki zahteva premislek, analizo, kreativnost in predanost. V učenju, 

omejitve vključujejo ne samo vsiljene kontekste, temveč tudi tiste, ki jih postavljajo 

posamezni igralci – facilitatorji, potencialni in obstoječi učenci. Potrebno se je posvetiti 

odnosu do učenja, prepričanjem, samozavesti in antagonizmom. 

 

4.2 Odnosi 
 
Odnos do učenja – naš ali drugih ljudi – je močno orodje vključenosti in izključenosti. Kaj 

mislimo, v kaj smo prepričani in kaj čutimo do drugih, sproža našo reakcijo ter sposobnost 

vplivanja na to, kako nas drugi vidijo. Slednje opredeljuje, kako uspešni smo pri zagotavljanju 

vključenosti.  

Kolektivni odnosi o stanju in procesih (starost, staranje) in posamezna dojemanja lahko 

ustvarjajo splošen negativen odnos do učenja. V tretji enoti smo videli, da so prednosti, če 

priznano dobre stvari procese staranja, vendar so na ravni posameznika in družbe še vedno 

prisotni negativni odnosi. 

Če spregledamo pozitivne učinke, obstajajo številna tveganja, s katerimi se moramo soočiti. 

Če gledamo na starejše učence kot na težavo, je malo ukrepov, s katerimi lahko spodbudimo 

njihovo udeležbo v izobraževanju (več stroškov, truda, zmogljivosti in sposobnosti). Če 

dovolimo, da prevladajo negativni pogledi, bodo posameznik to dojeli kot del lastne 

percepcije (‘Star sem, zato se ne morem učiti.’). Če tisti, ki delajo s starejšimi, naletijo na 

takšne stereotipe, bodo stežka uspešni pri spodbujanju aktivnosti za izboljšanje njihovega 

splošnega dobrega počutja.  

  

4.3 Postati vključen 
 

Izhodišče ‘vključenosti’ je prepričanje, da je vseživljenjsko učenje namenjeno vsem. 

Vključenost v učenje zahteva minimaliziranje in umik ovir, ki lahko nekoga izključijo iz 

katerega koli dela tega procesa.  
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Izključenost je možna na kateri koli stopnji učnega procesa, kot so: ugotovitve o učenju, 

dostop do učnih priložnosti, postati del učne skupine, učenje v skupini in napredovanje.  

 
Osebni razmislek 

 

Socialna izključenost je 
 
‘dinamičen proces izključenosti, popolne ali delne, iz katerega koli družbenega, 
ekonomskega, političnega ali kulturnega sistema, ki opredeljuje socialno integracijo 
posameznika v družbi’ (Walker in Walker, 1997). 
 
‘Socialna izključenost starejših je opredeljena v glavnem kot nizka stopnja ali celo 
pomanjkanje participacije tako v formalnih kot neformalnih družbenih in/ali družinskih 
mrežah, vključno s prostočasnimi aktivnostmi, nezadostno socialno podporo in družbeno 
izolacijo.’ 
Prostovoljstvo starejših v EU 
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf  
Kako se počutite ob teh definicijah? Ali kaj manjka? Je kaj napačno? Ali bi lahko kaj opredelili 
drugače? 

 Ali način, kako poteka izobraževanje odraslih, prispeva k socialni izključenosti 

starejših odraslih ali pa se spopada z njo? 

Da bi prišli do mnenja, razmislite o: 
 

 stopnjah udeležbe, 

 o vrstah učenja, ki so v ponudbi, 

 o profilih učencev, ki jih poznate, 

 o profilih starejših odraslih, ki jih poznate. 

V spodnjo preglednico zabeležite dejavnike, ki prispevajo k vključenosti in tiste, ki jo 
omejujejo: 
 

Prakse vključenosti Prakse izključenosti 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
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Sprememba iz izključenosti v vključenost zahteva interakcijo in sodelovanje različnih 

igralcev, ki postavljajo potrebe posameznika v ospredje. Odnos do učenja, principe in prakse 

je potrebno prilagoditi. Izzvati moramo zakoreninjene poglede in navade.  

 

Vključenost je pravilna rešitev, a težja. Priprava izobraževanja za marginalizirane skupine 

pogosto odstopa od danih norm. Če lahko takšno izobraževanje umestimo v lokalne 

strukture, kjer že poteka ustaljeno izobraževanje odraslih, pa je vprašanje analize, presoje in 

skupnih ukrepov.  

 

Študija primera 
 
Projekt OED  
 
EAEA (Evropsko združenje za izobraževanje odraslih) je vodilo projekt OED (Vzpostavljanje 
stikov, opolnomočenje in raznolikost omrežja), ki ponuja primere vključujočih praks na 
področju izobraževanja odraslih v vsej Evropi.  
 
Primeri so bili zbrani na podlagi skupne ‘preglednice’, ki so jo partnerji oblikovali za zbiranje 
‘dobrih praks’. Preglednica je uporabno orodje za organizacije, saj pomaga pri evalvaciji 
njihovih lastnih praks vključevanja.  
 
Čeprav se omenjeni projekt ne osredotoča povsem na učenje v pozni življenjski dobi, so ti 
primeri dober vpogled v učne potrebe marginaliziranih skupin, z rešitvami, ki vključujejo 
skupne prakse različnih organizacij (ne samo izobraževalcev odraslih).  
Z evalvacijo poznavanja lastne organizacije in inkluzivnimi praksami dobimo ključne 
informacije, ki jih lahko uporabimo pri zagovorništvu, spremembi in uvajanju dobrih praks, 
na katerih lahko gradimo.  
 
Iskanje dobrih praks potencialnim mentorjem in partnerjem zagotavlja modele že ustaljenih 
praks, ki se lahko s podporo in z nasveti prenesejo tudi v druga okolja. 
 

  

http://www.eaea.org/en/projects/eaea-coordinated-projects/oed.html
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4.4 Iskanje socialno izključenih učencev 

 
Nekateri menijo, da pridobivanje učencev ni del učiteljeve vloge. Inkluzivni pristop zahteva, 
da vse stranke odigrajo svojo vlogo, kar vključuje tudi učitelje. 

Ko je sklenjena zaveza o povečanju udeležbe (pomembno je razumeti, da ‘večja udeležba’ ne 
pomeni ‘več enakih učencev’), sledi naslednja stopnja, ko neudeleženci postanejo ciljna 
skupina ponudnikov izobraževanj. 

Po definiciji je malo verjetno, da bodo ponudniki izobraževanj vedeli, kdo so ‘neudeleženci’. 
Ti so lahko: uporabniki drugih storitev (na primer zdravstvenih), člani kulturne skupine, 
društva upokojencev ali klubov. Lahko so obiskovalci gostiln, knjigarn ali zavetišč. Lahko so 
tisti, ki obiskujejo sorodnike v oskrbovanih domovih. Torej, prvi stik je v največji meri odvisen 
od dobrih lokalnih odnosov.  
 
Sodelovanje z drugimi organizacijami, ki nudijo storitve, ki jih uporabljajo starejši, lahko 
pripomore k večji udeležbi. Potrebno je: 
 

 premostiti razkorak med neudeleženci v učenju in ponudniki izobraževanj, 

 ponuditi bistvene informacije o učnih potrebah, 

 izpostaviti učne priložnosti, 

 pridobiti nove ponudnike izobraževanj. 

Posredne organizacije morda ne sprejemajo učenja kot del svojega poslanstva, a se to kljub 
temu zgodi, in sicer pri njihovem delu s starejšimi odraslimi (na primer pomoč z 
zdravstvenimi ali finančnimi nasveti).  
 
Ponudniki izobraževanj lahko lokalnim organizacijam osvetlijo neizkoriščen učni potencial v 
njihovih lastnih organizacijah. Skupne akcije lahko ta potencial spremenijo v realnost. 
Posredniki lahko sami identificirajo, kje je potreba po učenju in ustrezno ukrepajo.  
  



 
 

 
 

 

 

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 44 
 

 

Študija primera 
 
Afriško-karibska skupnost v Leicestru v Veliki Britaniji je imela težavo. Starejši, ki so se redno 
srečevali v prostorih lokalnega dnevnega centra, so težavo sporočili vodji centra. Menili so, 
da se mlada afriško-karibska skupnost vse bolj oddaljuje od svojih kulturnih korenin. Starejši 
so želeli z njimi deliti svoje izkušenje. Odločili so se, da bodo skušali mladim približati bogato 
karibsko kulturo s predstavitvijo praktičnih nasvetov tradicionalnega zdravilstva. Nasveti so 
bili del ustne tradicije, saj so bili številni starejši slabo pismeni. Starejši so menili, da bi bile 
nove tehnologije učinkovit način, kako pritegniti zanimanje mladih, čeprav so sami imeli 
malo izkušenj z novimi tehnologijami in skoraj nič veščin. 
 
Kaj se je zgodilo? 
Vodja dnevnega centra je spoznal, da sam s svojim osebjem ne more pomagati pri tej težavi. 
 
Za pomoč in nasvet je zaprosil mestni svet. 
 
Mestni svet je povezal dnevni center z lokalno šolo za izobraževanje odraslih in predlagal, 
kako bi lahko rešili težavo financiranja tega projekta. 
 
Šola za izobraževanje odraslih je pripeljala učitelje (s področja jezikovne kulture, 
računalništva in kreativnega pisanja) in vzpostavila prvi stik s knjižnico v Leicestru. Skupina 
povezanih strokovnjakov je prvotno skupino starejših povezala tudi z drugimi skupinami 
afriško-karibske skupnosti. Nastal je projekt.  
 
Partnerstvo je pripravilo uspešen predlog financiranja in vsebino, ki je učiteljem omogočila 
delo s starejšimi. Pripravili so knjižico nasvetov tradicionalnega zdravilstva kot odraz ustne 
tradicije, medgeneracijske aktivnosti za člane skupnosti in oblikovali spletno stran. Steklo je 
izobraževanje.  
 
Promocija projekta 'Karibska mešanica', knjižice in spletne strani (ki žal ne deluje več) je 
združila mlade in starejše člane skupnosti, učitelje, bibliotekarje, svetnike, medije in lokalno 
skupnost v Leicestru. Sedaj vsi vedo da:  
'pajčevina pomaga pri urezninah, oslovsko mleko je dobro za astmo in ingver za prebavo.' 
 
Bodite pozorni: 
starejši v tem primeru niso nikoli omenili, da imajo potrebo ali da se želijo ‘učiti’. Imeli so 
težavo, pri kateri se je izkazalo, da je UČENJE odigralo pomembno vlogo pri njenem 
reševanju. 

 

V skupnih naporih za pridobivanje socialno izključenih učencev lahko učni facilitator izpelje 
naslednje ukrepe: 
 

 zbere informacije o učnih potrebah, 
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 informacije interpretira in predlaga ukrepe, 

 postavlja vprašanja za boljše razumevanje različnih ‘ciljnih skupin’, 

 izpostavi, kaj organizacija potrebuje, 

 identificira organizacije in posameznike za dolgotrajnejše sodelovanje (na primer 

druge skupine s podobnimi interesi, storitve, s katerimi lahko delo napreduje), 

 koordinira različne strani in rešuje težave (na primer kraj učenja, posebna oprema). 

Raziskava 
 

Projekt LENA, kjer so sodelovali tudi člani projektne skupine MATURE, je želel poiskati 
načine, kako se približati neudeležencem in starejšim, socialno izključenim odraslim. LENA je 
preizkušala metodo fokusne skupine kot način vključevanja posameznikov, s ciljem da 
preizkusijo, kakšno učenje bi bilo mikavno in motivacijsko za starejše marginalizirane 
skupine.  
 
Priročnik LENA – Učenje po meri starejših ljudi (stran 28-41) povzema izkušnje in rezultate 
dela s fokusno skupino. 
 
Dragocen prispevek projekta LENA je v pogledu na obliko in vsebino učnih priložnosti, ki 
lahko neprepričane privabijo k sodelovanju in jih pripeljejo do izkušnje opolnomočenja. To je 
privedlo do ugotovitev, kaj je resnično pomembno in kakšni so odnosi med skupinami, ki 
spodbujajo pravo učenje. Ključ do uspešnega vodenja fokusne skupine so bile tehnike 
facilitacije (stran 15 v priročniku LENA).  
 

 

Zdaj pa vi 
 
Študija primera 
 

 Preberite študijo primera iz Avstrije, REIFER LEBENSGENUSS (stran 25), Grčije, 

program za starejše odrasle HAEA (stran 29) in Slovenije, Simbioz@, e-pismena 

Slovenija (stran 34) v raziskovalnem poročilu MATURE  

Razmislite o področjih socialne izključenosti na katere se osredotoča MATURE: zdravje, 
odvisnost in kultura. V spodnji preglednici navedite vse organizacije iz vaše skupnosti, ki 
imajo stik s starejšimi socialno izključenimi na takšen ali drugačen način:  
 

Zdravje Odvisnost Kultura 

 
 
 
 

  

http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf


 
 

 
 

 

 

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 46 
 

 

 Ali katere organizacije, ki ste jih navedli, že sodelujejo s ponudniki izobraževanj? Na 
kakšen način? 

 Katere so ovire, če so, sodelovanja med organizacijami na vašem območju? Kako jih 
lahko premostite? 

 

Povzetek enote 

Vloga učnega facilitatorja zajema tudi potrebo po pridobivanju novih učencev. 

Spreminjanje odnosa do učenja je del strategije pristopa k socialno izključenim. 

Oblikovanje strategije vključevanja socialno izključenih je skupinsko sodelovanje, kjer je 

vloga učnega facilitatorja jasno opredeljena. 

Ključni dejavniki vključenih posameznikov in organizacij so prilagodljivost, pripravljenost na 

spremembe in premikanje meja, empatija ter predanost. 
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Enota 5 - Načrtovati 
pomembno učenje 
 

Enota raziskuje načine, kako naj učni facilitatorji načrtujejo mikavno in pomembno učenje. 

Skupinsko učenje je lahko za udeležence precej zahtevno. Tematsko zastavljeno 

izobraževanje ima lasten jezik, predpostavke in izid. Po nekaterih predvidevanjih imajo 

ljudje, ki se odločajo za določeno vrsto izobraževanja, že veščine, ki jim bodo omogočile, da 

se vključijo v vsebino in prilagodijo izid svojim pričakovanjem. Za tiste, ki se učijo na ta način, 

to morda drži, za neudeležence pa je celoten učni proces uganka.  

 

Učni rezultat 

Po končani enote boste:  

premislili o modelih načrtovanja. 

Ocenili svojo dosedanjo prakso glede na sposobnost oblikovanja pomembnega in mikavnega 

učenja. 

 

5.1 Načrtovati učenje 
 
V središču dobrega načrtovanja je razumevanje, kaj starejši odrasli potrebuje, zakaj, kako in 

kje se želijo učiti.  

Raziskava 
 
Oglejte si študije primerov iz Nemčije, Grčije in Slovenije v raziskovalnem poročilu MATURE 
http://matureproject.eu/research-report: 

Stran 27 – Računalniški zajtrk, Nemčija 
Stran 30 – 50plus Hellas skupina THE SEELERNETZ, Grčija 
Stran 36 – ZDUS-ova skupina za samopomoč, Slovenija 
 
Ponovno si oglejte poročilo o aktivnostih fokusne skupine v priročniku LENA (stran 28 do 41) 
http://www.bia-net.org/en/lena.html.  

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://matureproject.eu/research-report
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf
http://www.bia-net.org/en/lena.html
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Bodite posebej pozorni na 'lekcije za razvoj učnega programa', ki so na koncu vsakega 
povzetka. Iz navedenih primerov v spodnji preglednici zabeležite ključne točke o vlogi 
učitelja, učni vsebini, metodologiji in učencih. 

 

Vloga učitelja Vsebina Metodologija Učenci 

 
 
 
 
 
 
 

   

 
Za skupine odraslih v teh primerih ‘pomembnega’ učenja je to tisto učenje, ki ima vpliv na 

njihovo življenje. Učenje je tisto, kar je potrebno za obravnavo težave, dejanske ali 

potencialne, ki v primeru, da ostane nerešena, zmanjšuje sposobnost delovanja in ima lahko 

negativen učinek na njihovo splošno dobrobit. To niso ljudje, ki se ‘ne želijo učiti’, ampak 

ljudje, ki se želijo učiti smiselnih stvari.  

 

5.2 Začetek 
 

Pomembno učenje se zgodi, ko učni facilitator razume, kaj to učenje pomeni za posameznika 

v skupini. Ključno je poznavanje članov te skupine. Najlažja pot je, da predpostavite, da so 

ljudje, ki jih je pritegnil naziv izobraževanja 'IT za starejše nad 50', tam zato, ker imajo skupna 

pričakovanja o tem, kaj in kako se bodo učili. Neupoštevanje narave heterogenosti skupine s 

člani različnih starosti, njihova ozadja, osebnosti, navade in kulturne raznolikosti zmanjšuje 

verjetnost uspešnega učenja za vse.  

Še pomembneje je razumeti in storiti nekaj s pričakovanjih tistih posameznikov, ki se ne 

udeležujejo. Pogovor z drugimi, formalen ali neformalen stik z neudeleženci, je šele začetek. 

Najpomembnejši je pogovor o načrtovanju med novimi učenci in učnim facilitatorjem.  

Premagovanje teženj po združevanju ljudi v homogene enote je za facilitatorja zahtevno 

delo. 

 

Aktivnost 
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Izberite znano osebo in opišite njeno/njegovo osebnost. Povabite prijatelje/sodelavce naj 
storijo enako (za isto osebo). Primerjajte opise in odgovorite na naslednja vprašanja: 

Zakaj vidimo iste ljudi na različne načine? 

Do katere mere naš pogled vpliva na videnja drugih? 

Če do dobršne mere, zakaj je to tako? 

Kaj nam ni všeč pri drugih, na kaj preostro reagiramo? 

Kaj toleriramo pri drugih, na kaj preveč velikodušno reagiramo? 

Od kod ta dvojnost? 

Kaj je subjektivno/objektivno? Kaj je diskriminacija? 

Katere težave lahko nastanejo kot posledica subjektivne in ne objektivne presoje ljudi? 

Kako lahko razvijemo večjo objektivnost pri presoji drugih? 

Uporabite to aktivnost v svoji učni skupini. 

Spoznavanje učnih potreb in pričakovanj posameznika ni enkratna izkušnja. Zbrane 

informacije, ki tvorijo prvoten načrtovani program, se lahko kasneje, z napredovanjem 

skupine, dopolnijo. Učenje spremeni ljudi in to se lahko zgodi tudi po zaključenem 

programu. Nenehen dialog med facilitatorjem in člani skupine je pomemben za evalvacijo 

poteka stvari, sprememb, zato da se oblikujejo novi pristopi in vsebine, ki ustrezajo 

pričakovanjem učencev, saj se ta neprestano spreminjajo. 

 

5.3 Oblikovanje učne vsebine 
 

Da bi vključili starejše socialno izključene, je potreben drugačen pristop pri oblikovanju 
izobraževanja in učne vsebine. Hipoteza, iz katere je izhajala skupina MATURE je, da lahko 
sámo izobraževanje odraslih pomeni oviro pri udeležbi. Skupina je posvetila kar nekaj časa 
pojasnjevanju, zakaj je toliko neudeležencev izobraževanja v pozni življenjski dobi.  

To dejstvo je bilo ilustrirano z izkušnjo fokusne skupine projektnih partnerjev LENA iz Češke 
(stran 28 priročnika LENA http://www.bia-net.org/en/lena.html), kjer so spomini na učenje 
pod totalitarnim režimom sprožili negativna pričakovanja, kar je bil izziv, ki ga je bilo 
potrebno premostiti.  

http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook_si.pdf
http://www.bia-net.org/en/lena.html
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Gimnastična skupina pri hamburški Ljudski visoki šoli (stran 28 raziskovalnega poročila 
MATURE) je nastala na podlagi predvidevanj, da so predhodni udeleženci 'dosegli' stopnjo 
samodojemanja, kar je pomenilo, da so se lahko udeležili 'normalnih' vadb. 

Partnerji MATURE so zavezani k ciljem programov in izobraževanj, ki so jih izoblikovali in 
preizkusili s predhodnimi projekti, v katerih so sodelovali člani projektne skupine. 

Pogled na učenje, ki se je izoblikoval: 

 učenje je aktivna in eksperimentalno zasnovana aktivnost. 

 Zasnovana je tako, da daje rezultate na osnovi vložka uporabnikov.  

 Učinkovitost učenja se bolj presoja na podlagi vpliva na življenje in posameznike kot 
pa na skupku bistvenih veščin. 

 Rezultati učenja so številni in raznoliki. Najbolj učinkoviti za starejše odrasle so tisti, ki 
zagotavljajo kompetence za proaktivno dolgoživost.  

 Učenje ni izključna domena ‘izobraževanja’. Sodelovanje je ključno pri oblikovanju in 
izvedbi učenja, ki deluje.  

Načrtovanje učenja je proces, ki poteka po treh stopnjah: 

1. mreženje, 
2. posvetovanje, 
3. implementacija. 

 

 
 

Zdaj pa vi 
 
‘Učitelj’ ima vlogo v vseh treh stopnjah. Da bi izvedeli kakšno, je pomembno razumeti proces 
načrtovanja. Uporabite reference ‘nadaljnje raziskovanje in informacije’ iz spodnje 
preglednice. 
 

Kaj? Zakaj? Nadaljnje raziskovanje in 
informacije 

http://matureproject.eu/research-report
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Mreženje Da bi povezali vse tiste na 
lokalni/regionalni ravni, ki delajo z 
in/ali za starejše odrasle (vključno s 
posamezniki, starejšimi odraslimi).  
S skupinskimi akcijami določiti 
potrebe in v skladu z njimi oblikovati 
skupinske rešitve. 
 

LISA – Učenje v starejši dobi 
www.bia-net.org/lisa 
 
EuBiA – Širjenje pogledov ljudi na 
staranje 
http://www.bia-
net.org/en/eubia.html 
 

Posvetovanje - slišati o učenju od starejših in 
njihovih predstavnikov/podpornikov, 
- določiti naravo in vsebino učenja, ki 
bi bila primerna za socialno 
izključene, neudeležence 
- izpogajati kako, kdaj in kje se 
učenje zgodi, 
- pregledati, katero učenje je 
pomembno.  

LENA – Učenje v post-
profesionalni fazi 
www.bia-net.org/lena 

Izvedba 'Prevesti' sporočila mreženja in 
posvetovanja o učnih priložnosti.  
Pojasniti potencialnim udeležencem, 
kako tisto, kar je bilo načrtovano, 
izpolnjuje njihove želje in 
pričakovanja, ki so jih izrazili na 
predhodni stopnji (stopnja 
posvetovanja). 

LENA – Učenje v post-
profesionalni fazi: 
www.bia-net.org/lena 
 
LARA – učenje kot odgovor 
staranju: www.laraproject.net 

 

5.4. Pismenosti za staranje 
 

Pri prehodnih projektih je bilo očitno, da so za starejše odrasle neudeležence najbolj 

mikavne vsebine, ki obravnavajo težave v pozni življenjski dobi, kot so: ohranjanje dobrega 

zdravja (prehrana, vadba, mentalna stimulacija), shajanje z novimi tehnologijami, varnost 

(na domu in drugod), spomin in razmislek ter deljenje pridobljenih izkušenj.  

Proces staranja navadno vključuje dogodke in izkušnje, na podlagi katerih gradimo bogato 

zbirko veščin in razumevanj. Lahko pa ta proces posameznikovo sposobnost, da pridobi in 

izkoristi veščine za spopadanje s prihodnjimi izzivi, tudi ovira. Socialna izključenost to oviro 

lahko zgolj povečuje. 

  

http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/en/eubia.html
http://www.bia-net.org/en/eubia.html
http://www.bia-net.org/en/eubia.html
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.bia-net.org/lena
http://www.laraproject.net/
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Zdaj pa vi 
 

Da bi bolje razumeli kompetence, ki so potrebne za staranje, je projektna skupina LARA 

(LARA – Učenje kot odgovor staranju) oblikovala paradigmo ‘pismenosti za staranje’, ki 

opisuje, kaj ljudje potrebuje za aktivno, participatorno in avtonomno življenje v pozni 

življenjski dobi.  

Oglejte si stran 16 kompleta orodij LARA: 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-toolkit.pdf 

 

Težišče paradigme LARA je ‘pismenost za učenje’. Predpostavka je, da ukrepi, ki jih opisuje 

pismenost za učenje, pozitivno prispevajo k premoščanju identificiranih izzivov pri drugih 

pismenostih.  

 

Paradigma je prilagodljivo orodje, ki pomaga pri osredotočanju na načine, kako oblikovati 

učenje, ki je uporabno. Elementi posameznih sklopov pismenosti za učenje so konsistentni, 

opisujejo proces učenja, ki je prenosljivo na situacije, ki jih izpostavljajo tudi druge 

pismenosti. 

 

Aktivnost 

 

Spodaj imate po korakih zapisano, kako so se oblikovale pismenosti LARA, ki vam 

omogočajo, da identificirate izzive, s katerimi se soočajo starejši socialno izključeni. 

 

Prvi korak. Na osnovni lastnega znanja in izkušenj dodajte k učinkom socialne izključenosti še 

zdravje, kulturo, odnos do učenja in odvisnost. 

 

Drugi korak. Razmislite, kakšni so lahko izidi, če uporabimo ‘pismenost za učenje’ pri učinkih 

socialne izključenosti, ki ste jih navedli v predhodnem koraku. 

 

Tretji korak. Razmislite, katere vrste učnih programov lahko vodijo do teh potencialnih 

zaključkov. 

 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-toolkit.pdf
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-toolkit.pdf
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5.5. Kako sledite? 
 
Če upoštevate prakso načrtovanja, kot smo jo opredelili v tem poglavju, je čas za razmislek o 
lastnem delu: 

 Ali že uporabljate (a) mreženje (b) posvetovanje pri načrtovanju? S kom to počnete? 
Na kakšne načine? 

 

Pismenosti za 
učenje 

Analize, revizija, identificiranje 
prednosti, slabosti, 

pridobivanje znanj, ukrepanje,  

evalvacija in načrtovanje, 
razumevanje teh 

prenosljivosti veščin in znanj 

Zdravje 
Gibalna oviranost 

Komplekso zdravljenje 

Raznolikost zdravstvenih 
delavcev 

Kultura 

Druga država 

Pomankanje jezikovne 
kulture 

Spopad prepričanj 

 
 

Odvisnost 
Odnosi z negovalci 

Odnos do 
učenja 

Zavrniti izobraževanje 

Nizko samovrednotenje 
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 Ali pri oblikovanju učne vsebine upoštevate učne potrebe posameznika v svoji 
skupini? 

 Kakšne so vaše izkušnje pri delu s socialno izključenimi? Na kakšen način ste 
prilagodili svoje načrtovanje, da bi upoštevali njihove potrebe? 

 Kako vaša trenutna praksa prispeva k oblikovanju kompetenc staranja, kot jih 
opredeljuje paradigma LARA? 
 

Povzetek enote 

Načrtovati učenje: 

zahteva razumevanje, kaj je pomembno učenje za učence v pozni življenjski dobi. 

Zahteva nov pogled na stile učnih programov, njihovo vsebino in uporabljeno metodologijo. 

Deluje dobro, če poteka v sodelovanju z drugimi, ne samo s končnimi uporabniki. 

Zahteva sposobnost prilagajanja facilitatorjev na organizacijski ravni in ravni posameznika. 
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Enota 6 - Pripraviti mikavno 
učenje 
 

Upoštevanje potreb socialno izključenih učencev vpliva na posamezne dele učnega procesa. 

Kaj se zgodi po tem, ko je skupina oblikovana in učenje steče, je prav tako pomembno kot je 

iskanje udeležencev, ki je na prvem mestu.  

 

Učni rezultat 

Po končani enoti boste: 

razmislili o značilnostih skupine kot podpore pri učenju. 

Razumeli, katere metode spodbujajo avtonomnost in neodvisnost starejših pri učenju. 

Razmislili o načinih, kako promovirati pravičnost in enakost v skupini. 

 

6.1. Pomembnost skupinskega učenja za starejše 
socialno izključene 
 

 
 
Ena od težavnejših posledic pozne življenjske dobe in socialne izključenosti je izolacija. 
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 ‘… socialni stik in odnosi med ljudmi imajo dobršen pozitiven vpliv na posameznikovo 
splošno dobro počutje in zdravje. Zagotovo lahko udeležba starejših oseb v družbi pripomore 
k njihovem občutku vrednosti, s čimer se izognemo tveganjem izolacije, izgubi zaupanja ali 
zmanjšanju samozavesti.’ 
 
Eurobarometer Aktivno staranje, poročilo 2012 
 

 
Skupinski del učenja v skupini tako postane resnično pomemben. Interakcija, komunikacija, 
neformalno reševanje težav, sklepanje prijateljstev, podpora, empatija in zabava so možni 
rezultati skupinskega učenja. Teh prispevkov na posameznikovi učni poti ne smemo 
podcenjevati.  

Potrebne so raznolike strategije in naloge, ki posamezniku omogočajo interakcijo na različne 
načine in v različnih kombinacijah. Učni facilitator je tisti, ki bo le-to upravljal in tako 
stimuliral učenje. Začne se z razumevanjem potenciala različnih medskupinskih kombinacij. 

 

Velikost Naloge Vpliv na učence 

Posamezniki Osebni razmislek 
Osebni podatki 
 

Osebno osredotočenje 
povečuje občutek 'varnosti', 
pomeni pozitiven začetek,  
daje občutek pripadnosti in 
lastništva. 
 

Dvojice/trojice Produciranje in preverjanje 
podatkov, izmenjava 
interpretacij. 
Primerno za osnovne 
komunikacijske veščine (npr. 
poslušanje, spraševanje, 
pojasnjevanje). 
Primerna velikost za skupno 
sodelovanje. 
 
 

Vzbuja občutek varnosti, 
občutek zaupanja na podlagi 
aktivne udeležbe 
(samoprepričanje). 
 
Predstavlja osnovo za 
izmenjavo in sodelovanje v 
večji skupini. 
 
Nenaklonjeni člani še vedno 
lahko sodelujejo. 
 
 

Po štiri/deset skupaj Produciranje idej 
Kritika idej 
Navadno zadostno število, ki 
omogoča dodelitev vlog in 
odgovornosti za opravljanje 

Zmanjšan občutek varnosti 
za nenaklonjene člane. 
Člani se 'težje' skrijejo. 
Močnejši lahko navdušijo 
šibkejše. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf


 
 

 
 

 

 

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 57 
 

 

dela (npr. reševanje težav, 
predstavitve). 
 

Velikost skupine je še vedno 
pravšnja, da se izognete 
nastajanju podskupin. 

Več kot deset skupaj Velikost omejuje razpravo, a 
so možne aktivnosti v obliki 
delavnic. 
 
 

Težave pri zagotavljanju 
podpornega vzdušja. 
'Skrivanje' postane pogosto. 
Možnost drobljenja skupine. 
 
 

 
Procesi za ustvarjanje in upravljanje interakcij znotraj skupine so dobro dokumentirani. Učni 
facilitator potrebuje naslednje veščine: 
 

 razlikovati (čas, ki ga nameni posameznim delom skupine, različne aktivnosti za 
različne podskupine, iskati različne rezultate ipd.), 

 pridobiti strategije za ustvarjanje in spreminjanje kombinacij sodelovanja 
udeležencev, 

 ustvariti, izbrati in uporabiti vire, ki omogočajo ljudem delo na različne načine, 
vendar s skupnim ciljem, 

 upravljati čas na način, da bodo podprli vsakega posameznika znotraj skupine. 

 
Zdaj pa vi 

 
Predlogi za oblikovanje skupin 

 

 Na podlagi barvnih kartic. Razdelite barvne kartice. Ljudje enakih barv naj delajo 

skupaj. 

 Na podlagi številčnih kod. Oštevilčite udeležence s številkami, na primer od 1 do 3. 

Vse enice naj delajo skupaj. 

 Z igralnimi kartami. Razdelite vsakemu udeležencu igralno karto. Vsi ‘asi’ naj delajo 

skupaj. 

 Na podlagi rojstnega dne. Pozovite udeležence, naj oblikujejo skupine s člani, ki 

praznujejo rojstni dan v istem mesecu. 

 Samoselekcija na podlagi določene naloge ali aktivnosti. Ljudje, ki želijo razpravljati, 

brati ipd. 

 

Kaj bi dodali na seznam? 
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6.2. Izkustveno, aktivno učenje 
 

Pravilno upravljanje skupine je povezano z uspešnim uvajanjem izkustvenega učenja. Ključ 

do uspešnega učenja je priznanje in spoštovanje izkušenj, ki jih starejši odrasli prinesejo v 

skupinsko aktivnost. Graditi na teh izkušnjah, da bi dosegli novo učenje, se je izkazalo kot 

učinkovito in motivacijsko. Izkustveno učenje ni samo dober način pridobivanja novih veščin, 

temveč pripomore k večji samozavesti, samopodobi in participatornih veščinah, ki so jih 

starejši morda izgubili. 

 

Aktivnost 

Sposobnost uporabe izkušnje je odvisna od tega, ali znate potegniti na plano lastne izkušnje. 

Razmislite o spodnjih vprašanjih in poskusite odgovoriti: 

Katerih trideset sekund življenja bi želeli ponoviti, če bi imeli samo še trideset sekund 

življenja? 

Kaj vaša izbira pove o vas? 

Kako se vaše trenutno življenje in dosežki ujemajo s tem, kar ste izbrali? 

Ali delate v tej smeri ali pa ste daleč od tega, da bi delali tisto, kar vas osrečuje in 

izpopolnjuje? Če ste daleč od tega, kako boste spremenili to? 

Ali vaša izbira govori o vaših zanimanjih in talentih, ki jih trenutno ne uporabljate dovolj ali 

pa jih zanemarjate? 

Ali ste vašo izbiro načrtovali ali je bila slučajna? 

Kaj naši najboljši trenutki povedo, kako najbolje izkoristiti čas, ki nam je preostal? 

Izkustven pristop podpira razvoj refleksivnih in analitičnih veščin kot tudi pridobivanje 

novega učenja, s katerim lahko napredujemo na bistveno bolj mikaven način od tistega, ki 

smo ga poznali do sedaj. 

Za več informacij o izkustvenem učenju si oglejte priročnik LARA, stran 18 in preizkusite 
opomnik za samopreverjanje ‘Kako dober facilitator ste?’ na strani 21 kompleta orodij LARA. 
(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html). 

 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-manual.pdf
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-toolkit.pdf
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Partnerji MATURE so izbrali izkustveno učenje na podlagi dveh vidikov. Prvi je posebna 

metoda stimulacije posameznika k razmisleku na podlagi svoje estetske izkušnje. V enoti 4, 

sklop 4.1 ste preizkusili: 

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). 

 

Grundtvig multilateralni projekt ARTiT iz programa Vseživljenjsko učenje se je posvetil tej 

temi. Več o njihovem delu na spletni povezavi: 

http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf  

 

Deliti osebne izkušnje na javnem forumu, v skupini, je lahko boleče in nekaterim predstavlja 

odpor. Poiskati načine, kako ta proces izmenjave izkušenj narediti ‘anonimen’, omogoča 

ljudem, da razkrijejo svoje izkušnje in naredijo korak vstran ter kritično razmišljajo. Potem ko 

enkrat delijo svoja razmišljanja, je mogoče skupno izkušnjo skupine uporabiti. 

 

Samoopredelitev in samoorganizacija sta pomembna dejavnika v zagotavljanju avtonomije v 

pozni življenjski dobi. V kontekstu izkustvenega učenja sta ta dejavnika drugo težišče 

projekta MATURE. 

 
Zdaj pa vi 

 

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. 
 
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. 
 

 Ocenite vsako izmed možnosti in kakšen je njen prispevek k samoodločbi skupine in 

njenih posameznikov. 

Razmislite o tem delu izseka zgornje študije primera: 
 

http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf
http://artit.eu/en/ARTiT_METHODOLOGY_AND_MODULES_EN.pdf


 
 

 
 

 

 

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 60 
 

 

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

 Koliko različnih aktivnosti, ki bodo podprle učence, da dosežejo svoje cilje, se lahko 
spomnite? Katere vire bodo morda potrebovali? 

 

Aktivnost Viri 

1. Raziskava, kaj je na voljo v Hamburgu 
 

Zemljevidi 
Informacije o brošurah in vodnikih 
Internet 
Možnosti prevoza 

2.   
 

3.   
 

 

6.3. Facilitacija 
 
Facilitacija je naravni tok izkustvenega poučevanja in učenja. Opisuje odgovornosti učitelja, 
ki vključujejo: 

 obdržati skupino in jo pustiti, da raste (udeležba, komunikacija, odločanje, vodenje, 
reševanje konfliktov), 

 povzeti in sintetizirati informacije, 

 ceniti posameznika v skupini in ga spodbujati, 

 sprožiti razpravo, artikulirati nerešena vprašanja znotraj skupine, 

 slaviti, uporabiti in upravljati heterogenost znotraj skupine, 

 biti dostopen učencem, poslušati o njihovi tesnobi, razmišljanjih, težavah, radostih, 

 deliti lastne izkušnje z učenci, 

 s povratnimi informacijami zagotoviti občutek koristnosti učenja, 

 razviti tesne stike z učenci in graditi na njihovem zaupanju, 

 vzpostaviti učne ure, ki krepijo samozavest in samopodobo udeležencev. 
 

Zdaj pa vi 
 
Kako se vaša metodologija ujema z značilnostmi zgoraj opisane facilitacije? 

6.4. Enakost in pravičnost 
 
Vedenje o motivaciji, željah in pričakovanjih ljudi v skupini, upravljanje skupinskih aktivnosti, 

da bi zagotovili izkustveno in aktivno učenje, uporaba facilitacije raje kot pa didaktičnih 

metodologij, so elementi oblikovanja demokratičnega in pravičnega skupinskega učenja. 
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Ključ do zagotavljanja enakopravnosti je ustvarjanje pravičnega okolja, ki omogoča 

enakopravne prakse. 

 

Enakopravnost se zanaša na akcije facilitatorjev in učencev, ki zagotovijo, da posameznik 

doseže tisto, kar želi doseči, na način, ki je primeren in pomemben. Enakopravnost ne 

pomeni samo enakopravne obravnave vseh. Pomeni zagotoviti vsem članom skupine 

enakopravno možnost za uspeh. Slednje pa lahko zahteva več časa za posamezno 

obravnavo, več dela s posamezniki in več podpore. Skupini s socialno izključenimi 

posamezniki je potrebno posvetiti veliko več časa. Potrebno je pravilno upravljanje skupine, 

da bodo vsi člani dobili občutek, da so cenjeni in da napredujejo. Aktivnosti lahko vključujejo 

tudi druge udeležence, ki omogočajo učenje ali mentorstvo in podporo socialno izključenim.  

Dodatna vedênja skupine, ki prispevajo k pravičnejšemu upravljanju skupine vključujejo: 

 

 spodbujanje spoštovanja, 

 izpodbijanje negativnih mišljenj in nesprejemljivega vedênja, 

 slaviti uspeh, pestrost in raznolikost, 

 vrednotenje prispevkov, idej in mnenj.  

 

V skupini se lahko pogovorite, kako in zakaj so ta pomembna. Skupna naloga, ki omogoča 

skupini razpravo bo demonstrirala skladnost s temi postopki, ki vodijo do samoopredeljenih 

‘pravil skupine’.  

 

Povzetek enote 

 

Pripravljanje učenja v skupini lahko privede do številnih prednosti za udeležence, tako za 

tiste, ki še nimajo novih veščin in znanj kot tudi za tiste, ki te že imajo. 

 

Učinkovito upravljanje skupin je na splošno ključna veščina učnega facilitatorja, še posebej, 

ko ima opravek s socialno izključenimi ali deprivilegiranimi učenci.  

 

Oblikovanje skupinskih praks za spodbujanje priložnosti za izkustveno in aktivno učenje 

spodbuja opolnomočenje udeležencev.  

 

Upoštevati enakost in enakopravnost v skupini s starejšimi socialno izključenimi udeleženci 

je ključno. 



 
 

 
 

 

 

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 62 
 

 

Enota 7 – Naj bo učenje 
koristno. Kako obdržati 
motivacijo? 
 

Enota obravnava načine, kako novo pridobljenega učečega spodbudimo k nadaljnjemu 

učenju. Zajema motivacijske strategije znotraj učne skupine in potrebne korake, da 

povežemo učenje z vsakdanjim življenjem. 

Učni rezultati 

Po končani enoti boste: 

razumeli učinek motivacije. 

Pridobili vpogled v procese in metode, kako obdržati motivacijo pri učenju. 

Razumeli, kako in zakaj je potrebno spodbujati učenje. 

 

7.1 Kako obdržati motivacijo v skupini? 
 

O številnih motivacijskih strategijah smo že govorili: oblikovanje pomembnih vsebin, 
učinkovita izvedba in vodenje skupine. Zamislite si vodjo skupine kot žonglerja. 

 
 
Ohranjanje motivacije je tako, kot uspeti obdržati več žog v zraku. Če ena pade, izgubimo 

ravnovesje. Na ta način lahko izgubimo tudi motivacijo za učenje. 
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Odrasli učenci, ki nimajo izkušnje učenja, tisti, ki so premostili precejšnje ovire, da bi se 

vključili v kakšno skupino in tisti, ki so nezaupljivi do izobraževanja, bodo potrebovali veliko 

več truda kot vestni učenci.  

Promovirali smo idejo o skupinskih praksah v podporo spodbujanja motivacije za udeležbo. 

Čeprav ta odgovornost ostaja na plečih voditelja skupine, je potrebno v ta proces pritegniti 

tudi druge. 

7.2 Strategije za motivacijo skupine 
 

(a) Biti član skupine.  
 

Demokratična, participatorna učna skupina, ki je rezultat dobre facilitacije, omogoča, da se 
člani počutijo udobno v lastni vlogi in da se dobro počutijo z vlogami, ki jih prevzemajo drugi 
člani. 
 
Socialna interakcija pogosto omogoča voditelju skupine, da pridobi več bistvenih informacij 
o članih kot pa bi to uspel razbrati iz njihovih prispevkov k skupinskim aktivnostim. 
Sproščena atmosfera je tista, v kateri se učijo o določenih veščinah in znanjih, o tem kar jim 
je všeč in kaj ne, strahovih in mnenjih, značajih in značilnostih.  
 

Lista za samopreverjanje  
 
- Vzemite si čas za socialno interakcijo.  
- Ustvarite sproščeno okolje (na primer priskrbite čaj in kavo, priložnosti za druženje z 
drugimi člani). 
- Razumeti, kako želijo biti obravnavani vsi člani skupine. 
- Spoštovati osebne navade udeležencev (način komunikacije, običaji, kultura). 
- Razpravljati in dogovoriti pravila skupine (na primer brez mobilnih telefonov, brez 
neprimernih prekinjanj). 
- Vključiti člane skupine v upravljanje (vodenje razprav, priprava odmora, zaklepanje 
prostorov). 
- Spodbuditi skupinske aktivnosti izven učnih ur (obisk zanimivih krajev, srečanja ob kavi). 
- Zagotoviti, da se LAHKO vsi udeležijo in razumejo, da vsi ne sodelujejo enako intenzivno in 
na enak način. 
- Izpodbijanje obnašanj, ki niso sprejemljiva v skupini. 
- Izogibajte se klišejem.  
 
Katere ideje lahko dodate in zagotovite pozitivno socialno interakcijo med člani skupine? 
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Študija primera 
 
Računalniški zajtrk za starejše  
 
Naši nemški kolegi pri Ljudski visoki šoli v Hamburgu so oblikovali tečaj, s katerim so privabili 
neudeležence. Ko so jih vprašali: 
Kaj je bilo ključno za oblikovanje učenja, ki bo mikavno za starejše odrasle? 
 
So bili njihovi odgovori naslednji: 
Veliko smo razmišljali o ključnih sporočilih. Ta so: odprtost (plačate samo za tiste ure, ki se 
jih dejansko udeležite), brez obvez, učite se stvari, ki se jih želite naučiti, brez urnika, v 
družabnem vzdušju (kava, čaj, nekaj za prigriznit) in ‘pomočnik’ na razpolago, ko ga 
potrebujete. 
 
Ustrezen čas: pozno dopoldne, ob dnevnih, ko je tržnica. 
Poiskati prave 'učitelje': tisti, ki imajo pravilen pristop (zaupajo učencem, da sami usmerjajo 
lasten učni proces, ne obremenjujejo jih z nepotrebnimi informacijami). 
Odprtost za vse: migranti, invalidi, počasni učenci. Včasih učenci dvomijo v te vrednote in 
zato so potrebne diskusije v skupini, da pojasnite, da 'vsi' pomeni 'vse skupine ljudi' – nihče 
ni izključen.  
 

 
Novi učenci, ki nimajo predhodnih skupinskih izkušenj, morda potrebujejo čas in podporo za 

prilagoditev. Naj bo njihova predstavitev skupini neboleča. Najprej predstavite novega 

učenca enemu, empatičnemu članu. Postopoma novega člana seznanite še z ostalimi. Bodite 

pozorni na odnose, ki morda ne bodo delovali. Učne skupine posnemajo življenje. V skupini 

bodo tudi takšni člani, ki nimajo dosti skupnega. Cilj je spoštovati raznolikost. Ne vsiljujte 

odnosov, ki bodo za posameznika škodljivi. 

 
(b) Razkrijte skrivnost ‘učenja’ 

 
Partnerji MATURE so med starejšimi neudeleženimi v izobraževanju našli podobna stališča: 

‘učenje ni zame’. Izvor takšnih stališč najbolj pogosto pripisujemo starosti ('Prestar sem, da 

bi se učil.') ali predhodni izobraževalni izkušnji ('Nikoli nisem bil dober v šoli.').  

 

Pojavljajo se tudi bolj zakoreninjeni in izpodbijajoči razlogi. Neuspeh pridobiti osnovne 

veščine (pismenost in računanje) v obdobju otroštva lahko vodi do prikrivanja teh dejstev 

skozi vse življenje. Zaradi manipulacije izobraževanja v politične namene so starejše 

generacije nezaupljive do tistih, ki promovirajo izobraževanje in učenje.  
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Tudi besede so pomembne. Izobraževanje ima lastno besedišče in uporaba te terminologije 

je lahko za učence odbijajoča.  

 
Učni facilitatorji potrebujejo zaupanje in veščine za pojasnjevanje učnega procesa na 
razumljiv način, po korakih in v razumljivem jeziku.  
 
Ob vsakem koraku učencem povejte:  

 kaj bodo počeli, 

 zakaj to počno, 

 kakšen bo najverjetnejši rezultat. 

Spodbudite udeležence, da : 

 postavljajo vprašanja, 

 povedo ali jim je ali ni všeč početi stvari na določen način, 

 ponavljajo in iščejo zagotovila. 

Norma naj postane:  

 postavljati vprašanja pri učenju, 

 dati udeležencem priložnost, da prilagodijo učenje po svoji volji, 

 uporabiti člane skupine, da govorijo o učnih izkušnjah in nasvetih. 

 

(c) Slavite majhne korake 
 

Merjenje učenja je pomemben način označevanja napredka in stimulacija zaveze do učenja. 

Za novega učenca lahko formalni proces meritev (testi, oznake) postane nepremostljiva 

ovira. Kljub temu je eden od boljših načinov krepitve samozavesti ta, da pokažete, da nekaj 

deluje.  

 

Uspešne meritve učenja temeljijo na doseganju uresničljivih učnih ciljev. Preveč ambiciozno 

zastavljeni cilji lahko spodkopljejo zaupanje in okrepijo negativna stališča. Preveč enostavni 

cilji pa so pokroviteljski.  

 

Pomembno je priznati tudi rezultate, ki niso povezani samo z glavno vsebino učne skupine. 

Potrebno je proslaviti uspeh na vseh poljih, kot tudi razumevanje o naučenem, uporaba 

osebnih in drugih veščin, ki so povezane z učnim procesom.  

 

Zdaj pa vi 
 
Metode za priznavanje uspeha vključujejo:  
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 opazovanje s povratno informacijo (‘Ali ste dojeli, kar ste pravkar storili?’), 

 prilagajanje drugim članom skupine (‘Naj vam x pokaže kako …’), 

 učni dnevnik, ki ga piše udeleženec, da spremlja učenje, 

 dokazi (o tem, kaj člani skupine opazijo, kako naučeno uporabljajo v vsakdanji praksi, 

kakšen vpliv ima učenje na osebne atribute, kot je na primer okrepljena samozavest). 

Dodajte svoje ideje za neformalno merjenje učenja. 
 

(d) Pokažite, kako lahko majhni koraki prispevajo k celostni podobi. 
 

Pokažite učencem, kako vsak dosežek prispeva k dolgoročnemu cilju. Pomembno je, da se ne 

osredotočate preveč na posamezne dele, da ne izgubite fokusa. 

 

Uporabite analogijo kot je gradnja zidu. Zid je končni cilj, opeke so koraki do uresničitve cilja, 

cement, ki povezuje stopnice, so gradniki do cilja, graditelj pa učenec, ki vse to poveže. 

 

 
 

Zdaj pa vi 
 
Kaj vas motivira, da se lotite česa novega? Katera znanja iz lastnih izkušenj bi uporabili, da 

motivirate druge? 

 

7.3 Motivacija za nadaljnje učenje 
 

Facilitator učne skupine mora stremeti k temu, da udeležence navdihne, da dojamejo zavezo 

do učenja kot gonilno silo. To ne pomeni, da se morajo obvezati, da bodo v prihodnje 

obiskovali skupino. Eden ob boljših kazalnikov uspeha v skupinskem učenju je, ko udeleženci 

dosežejo stopnjo na kateri se počutijo dovolj samozavestne, da svoje znanje uporabijo ali da 

sami poiščejo druge možnosti. 

 

Uporaba naučenega 
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Pokazati ljudem, kako naučeno uporabiti tudi na drugih področjih, je bistvo samostojnosti. 

 

Študija primera 

 

Evropski projekt VIVACE, ki išče načine, kako vključiti socialno izključene skupine v jezikovno 

učenje, je odkril študijo krožne metodologije, ki prevladuje v Sloveniji. 

‘VIVACE v Sloveniji dela s socialno izključenimi odraslimi preko že ustaljene metode krogov, 

ki v ospredje postavlja učečega. Širok spekter učencev se je udeležilo učenja jezika po tej 

metodi: zaporniki, tisti s slušnimi težavami, slepi in slabovidni, mladi z učnimi težavami in 

žrtve vojne. Vsak študijski krog je sam določil kaj, kje in kako se bo učil. Vsak študijski krog je 

imel mentorja, ki je podpiral skupino. Za jezikovne študijske kroge ni bilo potrebno 

predznanje tujega jezika, usposabljanje pa je potekalo po metodi študijskega kroga.  

 

Naši jezikovni študijski krogi so kot vsebino jezikovnega učenja uporabili kulinariko, 

književnost, potovanja in glasbo. Poleg vsebine so udeleženci tudi sami izbirali tudi svoje 

cilje. Učenje v študijskem krogu je vedno vodilo h konkretnim zaključkom: izdelki, dogodki, 

razstave, ekskurzije, literarni večeri, objava brošure in gledališke igre … Krogi ne samo, da  

spodbujajo kreativnost udeležencev, ampak tudi prispevajo k razvoju skupnosti. Jezikovni 

študijski krogi v Sloveniji so organizirali kvize, objavili komične stripe, posterje in članke.' 

http://codaproject.eu/  

 

Študija primera VIVACE dokazuje, kako lahko ljudje opredelijo in določijo smer svojega 

izobraževanja. Model predpostavlja, da bo vsaj nekaj udeležencev predanih učenju in ga 

bodo znali primerno oblikovati. Neformalnost teh samoorganiziranih skupin omogoča 

socialno izključenim, da sodelujejo in se učijo.  

 

 

Procesi, ki jih posameznik uporablja za pridobivanje veščin, znanj in razumevanj so 

prenosljivi. Bolj kot nekdo prevzame nadzor nad temi procesi, bolj verjetno je, da se mu ne 

bo potrebno zanašati na druge ljudi. 

 

Neposredne vaje, ki spodbujajo uporabo kompetenc pri alternativnih vajah, lahko okrepijo 

učenje in prikaz njegove uporabe. Pri tem pomaga, če se bolj osredotočimo na analizo 

posameznih stopenj kot na končni rezultat. 

  

http://codaproject.eu/
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Študija primera 

 

V kuharskem tečaju za moške se udeleženci učijo, kako skuhati okusno juho. Pogovarjali so 

se, kaj pomeni ‘hranljivo’ in o najboljših krajih za nakup sestavin. Vodja skupine je pojasnil, 

kako kuhati po receptu. Vsi so stehtali, izmerili ter ocenili količino sestavin, ki je potrebna za 

pripravo juhe. Vsak izmed njih je sam kupil potrebne sestavine. Skupaj in ob podpori vodje so 

skuhali juho za kosilo po sestanku skupine. Na kosilu je vodja skupine predlagal, da pred 

naslednjim sestankom poizkusijo drug recept po svoji izbiri in poročajo o rezultatih.  

 

Nadzorovani proces kuhanja juhe je dal udeležencem vpogled v naslednje recepte. Na prvi 

pogled skupno delo z drugimi in ob podpori vodje daje občutek varnosti pri preizkušanju 

novih receptov brez pomoči. Vsi niso takoj želeli kuhati sami. Nekateri morda potrebujejo 

dva ali tri dodatne poskuse v skupinskem kuhanju, preden se počutijo dovolj samozavestne, 

da poizkusijo sami. Tisti, ki so se želeli takoj preizkusiti v samostojnem kuhanju, pa so 

prispevali k splošnem razumevanju procesa in so v skupini spodbudili ‘lahko narediš sam’ 

odnos. 

 

 

Naučiti se kuhati ima lahko takojšnje posledice na vsakdanje življenje. Pot med učno vsebino 

in njeno uporabo je kratka in včasih povsem očitna.  

 

Kuharski tečaj razvija razumevanje procesov, ki so sestavljeni iz upoštevanja navodil, 

natančnosti in opravljanja stvari v določenem zaporedju. Poleg tega je tu še 

pridobitev/osvežitev matematičnih veščin (tehtanje, merjenje in ocenjevanje). Kuhanje ima 

potencial, saj gre za prakso, ki je prenosljiva na številne druge praktične situacije (priprava 

na sajenje zelenjave, mešanje betona, sestavljanje pohištva). 

 
Zdaj pa vi 

 

 Če se učite joge, kaj drugega vam lahko to učenje omogoči? 

 Kaj pa učenje o tem, kako prirediti preglednice? 

Ljudje, ki doživijo globoko starost, imajo številne strategije in izkušnje za spopadanje s 
težavami, ne glede na okoliščine. Včasih to pridobljeno znanje postane refleksivno (zgodi se 
samo od sebe), včasih ga pozabijo in včasih zastara. 
 
Učni proces zagotavlja priložnost za pregled obstoječih kompetenc. 
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Starejši socialno izključeni odrasli so v nevarnosti, da podcenijo svoje sposobnosti. Če jim v 
učni skupini omogočite, da uporabijo svoje znanje v novih situacijah, se bo zaupanje v 
njihove lastne sposobnosti izboljšalo.  
 

Povzetek enote 

Obdržati motivacijo je ključ do uspešnega učenja. 

Upoštevati motivacijo je bistveno za vse vidike načrtovanja in izvedbo učenja.  

Socialna izključenost lahko prispeva k demotivaciji. Pozornost se mora usmeriti na dejanja, ki 

preko učnih procesov spodbujajo motivacijo in pozitivno dojemanje staranja.  

Prikaz potenciala učenja za izboljšanje življenja je lahko močna spodbuda. 
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Enota 8 – Naj bo učenje 
koristno. Evalvacija. 
“Živite, kot da boste jutri umrli. Učite se, kot da boste živeli za vedno.” (Mahatma Gandhi) 
 
Učenje ima vpliv na življenje. Prednosti učenja, naj bo kratkoročno ali dolgoročno, najbolje 

dokazujejo učinki, ki ga ima učenje na življenje posameznika. Aktivna in avtonomna starost je 

odvisna od tega, ali znamo obdržati in pridobiti veščine, ki so v podporo starosti, kot tudi 

ohraniti voljo in zaupanje, da ostanemo motivirani in vključeni. 

 

Učni rezultati 
 
Po končani enoti boste : 
 
pregledali ‘kaj, kako in zakaj’ se zgodi evalvacija. 
 
Razmišljali o kazalnikih uspešnosti in meritvah učenja. 
 
Razvili koncepte ‘napredovanj’, ki jih lahko uporabite pri starejših socialno izključenih. 

8.1. Opredelitev evalvacije 
 

Zdaj pa vi 

Kakšen je vaš pogled na evalvacijo? Kako bi odgovorili na naslednja vprašanja: 

Kaj bo predmet evalvacije in za kakšen namen? 

Kaj bom naredil z zbranimi informacijami? Ali jih bom lahko uporabil? 

Kdo naj opravi evalvacijo (notranji, zunanji)? 

Kako opraviti evalvacijo (formalno/neformalno)? 

 
Ugotoviti, kaj deluje in kaj ne, presojati o pridobljenem in nepridobljenem, ocenjevati 
napredek in uporabiti informacije za izboljšanje ključnih vidikov uspešnega učenja.  
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Proces evalvacije ima več plati: 

 Evalvacija učne ure (uporabljene metode, vsebina, rezultati) za uspešno načrtovanje 
bodočih. 

 Evalvacija udeležbe posameznika v skupini za opredelitev uspešnosti skupine. 
Potrebna sta novo učenje in dodatna podpora. 

 Vodenje in analiza vseh procesov evalvacije, ki se zgodijo znotraj skupine 
(medsebojna evalvacija, samoevalvacija), da zagotovite, da so rezultati upoštevani v 
prihodnjih vsebinah. 

 Samoevalvacija udeležbe facilitatorja in udeležencev samih. 

 Medsebojna evalvacija. 

 Zunanja evalvacija. 

 Formalna in neformalna evalvacija. 

Najpomembnejša dejstva o evalvaciji so: 

 je konstanten del učnega procesa in ne nekaj, kar se preprosto dodana na koncu, 

 je proces sodelovanja, kjer se upoštevajo vsi vidiki, 

 je pozitiven proces, ki se osredotoča na ‘izboljšanje’ rezultatov, kot so mnenje in 
nasveti, 

 je dinamičen proces, katerega rezultati zahtevajo ukrepanje, 

 razumevanje in udeležba v evalvaciji je življenjska veščina. Za posameznika je to 
prenosljiva kompetenca. 
 

8.2. Neformalna evalvacija 
 

Mogoče je, da organizacije uporabijo proces evalvacije skladno s pravili kakovosti. Formalna 

evalvacija mora biti narejena z občutkom, a se morajo facilitatorji zavedati, da tisto kar je 

vsiljeno od zunaj, ni nujno potrebno za uspešnost učne skupine. Vloga facilitatorja je, da 

razmišlja, kako opraviti evalvacijo, ki bo dala pravočasne in uporabne informacije.  

Zdaj pa vi 
 

Razmišljajte o procesu evalvacije, ki ste ga kdaj uporabili ali sodelovali v njem. 
 
Naštejte orodja za evalvacijo (vprašalnik, intervju). 
Kaj je bil rezultat evalvacije? 
 
Ocenite tehnike evalvacije, ki ste jih našteli. Katere so najbolj učinkovite? Katere najmanj in 
zakaj? 
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Evalvacija zahteva razmislek, izidi pa analizo in rešitve. Evalvacija je življenjska veščina in 

odrasli, ki se vključijo v skupino, jo bodo bolj ali manj sposobni opraviti. Krepitev pozitivnih 

delov evalvacije lahko povrne dragocene vrednote, ki so prenosljive tudi na druga področja 

življenja. Socialna izključenost lahko ogrozi sposobnost analize in načrtovanja. Zahteva po 

veščinah vrednotenja je pomemben del učnega procesa.  

Ključni igralci v neformalni evalvaciji so udeleženci in facilitator, ki deluje demokratično. 

Facilitator ne vsiljuje evalvacije, ampak v njej sodeluje. Interakcija bo vključevala: posamezen 

razmislek, razmislek v parih, majhnih in večjih skupinah.  

Uporabno orodje za stimulacijo razmišljanja je miselni vzorec, ki se lahko uporabi pri 

individualnih in skupinskih aktivnostih, za spodbujanje razprave, izmenjavo mnenj in 

obveščanje o soglasju glede skupinskih akcij.  

 
Zdaj pa vi 

 

Miselni vzorci se pričnejo z glavnim konceptom, okrog katerega se vse vrti. Pričnite z 
ustvarjanjem podobe ali besede ali fraze, ki predstavlja prvotni koncept. 

Na podlagi tega koncepta ustvarite toliko vej kot jih potrebujete, tako da vsaka predstavlja 
posamezno besedo, ki se navezuje na glavni koncept.  

Potem ustvarite podveje, ki izhajajo iz glavnih vej in razširite idejo. Podveje bodo vsebovale 
besede ali fraze, ki se vrtijo okoli teme glavne veje. To pripomore k oblikovanju splošne 
vsebine miselnega vzorca. 

 

Poizkusite! Vaš glavni koncept je ‘Namen evalvacije v pozni življenjski dobi’. Kaj bi lahko 
dodali temu miselnemu vzorcu? 
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Poglejte priročnik usposabljanja LARA stran 20 (http://www.laraproject.net/outcomes/lara-
training/lara-training-package.html), kjer boste našli metodo 5+, ki je še en način, kako 
spodbuditi ljudi k razmisleku. 
 

Kako lahko prilagodite predlagani model, da spodbudite razmišljanje in analizo učnih 
dosežkov? 

 

8.3 Rezultati evalvacije 
 

Evalvacija bo prinesla pogled na učenje, na kakšen način je potekalo, kaj je bilo bolj ali manj 

prijetno in kaj je delovalo.  

V hitrih in izkustvenih učnih okoljih je potrebno skrbeti za poročanje o vseh rezultatih tudi 

(ali predvsem) tistih, ki presegajo zastavljene cilje programa. O vseh pridobljenih 

kompetencah 'poročajte', vsaj v neformalnem smislu, tudi udeležencem. Še posebej bo 

pomembno, da izpostavite pridobljene kompetence tiste 'pismenosti za učenje', ki jih navaja 

projekt LARA (komplet orodij LARA, stran 16). 

Učenje zaradi učenja odpira dostop do ‘know-howa’, ki je nujen za spopadanje z 

morebitnimi pomanjkljivosti v znanju drugih veščin. Procesi, kot jih opisujejo pismenosti za 

učenje LARA, so ključ do avtonomnosti in neodvisnosti. Rezultati so lahko vidni tudi v najbolj 

Priznanje 
dosežkov  

Povečano zaupanje in 
samozavest 

Evalvacija 
učenja v 

pozni 
življenjski 

dobi 

Pomembnost 
vsebine 

  

Sprememba vedênja, 
izboljšano splošno dobro 
počutje 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-manual.pdf
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-toolkit.pdf
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tradicionalnih učnih kontekstih in jim je potrebo dati priznanje kot neprecenljivem orodju za 

bodoče učenje.  

Zdaj pa vi 
 

Preberite si študijo primera Univerze seniorjev iz Basla na strani 13 priročnika LARA  

(http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html). 

Študija primera ilustrira en način, kako lahko ponudniki učenja uporabijo paradigmo 

pismenosti LARA za evalvacijo učinkovitosti njihovega učnega programa. 

Razmislite o učnih priložnostih, ki ste jih omogočili, prejeli ali vedeli zanje. Opravite 

evalvacijo: kako in v kakšni meri (navedite primere) ste promovirali kompetence ‘pismenosti 

za učenje’.  

8.4 Akcijsko načrtovanje in napredovanje 
 

Pričakujemo, da bodo učenci, ki so se prvič priključili neki skupini, s čimer so premostil neko 

oviro oziroma 'prebili led'. Želeli bodo nadaljevati z učenjem in napredovati v življenju.  

Del akcijskega načrtovanja bo vključil informacije z neposrednimi nasveti o naslednjih 

korakih, kako izvedeti zanje in kako se vključiti. Uporabite izkušnje skupine in se pogovorite, 

kaj bi lahko bilo za posamezne člane zanimivo. Izpostavite, da napredovanje v učenju ni 

vedno linearno, temveč lahko poteka tudi od enega 'subjekta' k drugemu, od učenja do 

ukrepanja. Okrepite sporočilo, da sposobnost učenja odpira priložnosti, ki sežejo mnogo dlje, 

kot je preprosta včlanitev v skupino. Poudarite, da pripadnost skupini ni edina posledica 

sposobnosti učenja.  

Zdaj pa vi 
 

Težišče učenja v pozni življenjski dobi po projektu MATURE 

Ali so njegovi principi in prakse prenosljivi na druga življenjska obdobja? 

Katere dodatne prakse iz drugih področji so prenosljive in lahko izboljšajo udeležbo starejših 

socialno izključenih? 

Kaj ste se naučili iz programa MATURE? 

Kako bo to spremenilo vaše kratkoročne in dolgoročne prakse? 

http://www.laraproject.net/images/stories/lara/pdf/trainingpackage/si-lara-manual.pdf
http://www.laraproject.net/outcomes/lara-training/lara-training-package.html
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Povzetek enote 

Evalvacija je predpogoj poučevanja in učenja ter pomembna življenjska veščina. 

Razmislek, analiza in akcijsko načrtovanje so pomembne kompetence v boju s socialno 

izključenostjo. 

Evalvacijske prakse lahko presežejo zahteve institucionalnih procesov. 

Evalvacija vseh rezultatov učenja, kot so trdi in mehki rezultati, ter evalvacija procesa, daje 

vsestransko sliko dosežkov in potencial za spodbujanje nadaljnjega dela. 

Evalvacija ni naloga, temveč nuja. 
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