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Uvod
Medgeneracijski programi imajo lahko več dobrodejnih vplivov, med drugim tudi
medsebojno spoznavanje. Medgeneracijsko izobraževanje opredeljujemo kot prakso, ki
združuje ljudi različne starosti z namenom, da bi se skupaj učili in razvijali medsebojno
spoštovanje in razumevanje. To je bilo pomembno izhodišče pri projektu o
medgeneracijskem izobraževanju, katerega del predstavljamo v tej brošuri.
V Sloveniji je 23 % takih, ki menijo, da so starejši ljudje breme, v Evropski uniji pa 15 %
(www.stat.si, Eurobarometer 269/2009). To nam nakazuje, da je v slovenskem okolju
veliko predsodkov in nepoznavanja starejših ter starosti. Pogosto slišimo o
medgeneracijski solidarnosti, ki se nanaša na materialno in finančno solidarnost. Ko
razpravljamo o odnosih med generacijami, pa ni dovolj, če smo pozorni zgolj na finančni
vidik. Enako pozornost bi morali nameniti medsebojnemu razumevanju in sodelovanju pri
oblikovanju vključujoče skupnosti za vse. Izobraževanje v različnih oblikah je lahko
dejavnost, ki omogoča medsebojno spoznavanje in sodelovanje pri skupnih podvigih.
Izobraževalni programi tedaj delujejo kot most med generacijami.
Medgeneracijsko in medkulturno učenje ter izobraževanje postajata dve področji, ki sta ob
migracijah in staranju prebivalstva vedno bolj zanimivi za pedagogiko in andragogiko; za
vsakdanje življenje v različnih skupnostih pa nujno potrebni. Medgeneracijskega
izobraževanja ni težko povezati s konceptom trajnostnega razvoja. Slednji sloni na treh
stebrih: ekonomskem, socialnem in ekološkem. Med tremi temeljnimi stebri predstavlja
izobraževanje pomemben del pri vseh. Če naj bi gradili kohezivno in ekološko naravnano
družbo, potem sta vzgoja in izobraževanje vseh generacij sestavni del njihovega življenja.
Pri tem ima prav medgeneracijsko učenje pomembno vlogo.
Na temo medgeneracijskega in medkulturnega učenja poteka veliko projektov, tako
strokovnih kot raziskovalnih. Eden takih projektov je bil Grundtvig Projekt Tandems go!, ki
smo ga v Sloveniji zastavili na več ravneh:
a) vpeljali smo prakso medgeneracijskega učenja in jo spremljali,
b) raziskovali smo področje medgeneracijskega učenja in izobraževanja ter razvijali
nove programe.
Organizacije, ki so bile vključene v delo, so bile: Ljudska univerza Ajdovščina, Osnovna šola
Dornberk in Oddelek za pedagogiko in andragogiko s Filozofske fakultete v Ljubljani.
Vpeljali smo prakso medgeneracijske skupine v osnovni šoli in na ljudski univerzi.
Prva je delovala na Osnovni šoli Dornberk, kar prikazujejo tudi fotografije na njihovi spletni
strani (www.os-dornberk.si/index.php?option=com_rsgallery2&Itemid=44&catid=395).
Sestavljali so jo osnovnošolski učenci in starejši krajani, ki so delovali v tandemih. Učenje je
potekalo v dveh šolskih letih: 2008/2009 in 2009/2010.
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Druga skupina je delovala na ljudski univerzi v Ajdovščini (www.lu-ajdovscina.si/projekti) in
vključevala starejše občane ter študentke andragogike kot tutorke. Delo je potekalo v
študijskem letu 2008/2009.
V obeh skupinah je bila temeljna vsebina programov e-opismenjevanje starejših v
povezavi z izbranimi vsebinami. Starejši so se učili brskati po spletu, uporabljati e-pošto,
učili so se tudi zapisovati različne zgodbe iz ustne zgodovine.
Poleg tega smo pojave medgeneracijskga izobraževanja tudi raziskovali, in sicer v dveh
skupinah. Eno so sestavljali raziskovalec in raziskovalke, zaposleni na Univerzi v Ljubljani in
Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani ter na slovaški Univerzi v Banski Bystrici. Z
njihovim delom je nastala monografija Intergenerational Learning and Education in Later
Life. Drugo skupino pa so sestavljali pedagogogi in andragogi iz prakse ter študenti in
študentke pedagogike in andragogike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru
študijskega programa andragogika so nekateri študenti v raziskovalnem seminarju
razmišljali o medgeneracijskem izobraževanju, si zamislili in izdelali programe za
medgeneracijske skupine. Pri njihovem raziskovalnem delu so kot mentorice sodelovale:
Nives Ličen, Dušana Findeisen, Simona Šinko in Alenka Ličen. V skupini, ki je dve leti
razvijala projekt, so sodelovale še: Ivica Bagon, Boža Bolčina, Eva Mermolja, Mojca Volk,
Alenka Magajne.
V brošuri predstavljamo več projektnih nalog in primerov dobre prakse. V prvem delu
priročnika so zbrana razmišljanja o programih za medgeneracijsko učenje, o
medgeneracijski solidarnosti in o razlikah med generacijami, ki so zanimive za pripravo
programov v delovnem okolju ali v lokalnih skupnostih. Ob akcijskem raziskovanju,
oblikovanju programov in spremljanju medgeneracijskih programov so se oblikovala
nekatera spoznanja, ki jih urednici predstavita v prvem poglavju, kjer medgeneracijsko
učenje umestita v zamisel vseživljenjskega učenja.
Medgeneracijsko učenje se kaže kot velik izziv za načrtovalce programov, saj morajo
upoštevati vsa načela za izobraževanje v mladosti in odraslosti, ki jih morajo izbranim
skupinam prilagoditi. Upoštevati morajo razlike med t. i. generacijo »veteranov«,
generacijo »X« in »Y« ali »Z«, ki jih v svojem prispevku predstavi Maja Tomšič. Verjetno se
prvič v zgodovini pojavljajo štiri generacije skupaj v delovnem okolju. Njihova
pričakovanja, delovna etika, načini sporazumevanja se pogosto razlikujejo, kar moramo
upoštevati pri načrtovanju izobraževalnih programov.
V drugem delu so predstavljeni načrti za izobraževalne programe. Trije programi naj bi
vključevali različne povezave e-opismenjevanja starejših v medgeneracijskih skupinah.
Avtor in avtorice so načrtovali, da bodo v vlogi prostovoljcev tutorjev dijaki, študentke ali
mlajše ženske.
Programi so načrtovani za različne ciljne skupine. Prva skupina predstavlja mrežo med
dijaki, ženskami iz aktivov podeželskih žensk in starejšimi v domu upokojencev. Druga
predstavlja mrežo med učitelji, dijaki in starejšimi pri ustvarjanju Facebooka. Tretja pa
medgeneracijsko druženje v društvu kmečkih žena in deklet pri učenju kuhanja in uporabi
računalnika.
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V tretjem delu brošure so zapisi o primerih dobre prakse. Če so v drugem delu načrti, ki se
(še) niso uresničili, so v tretjem delu uresničeni projekti. Opisujemo medgeneracijsko
učenje v osnovni šoli, orkestru in poletnem taboru ter poseben projekt, ki so ga organizirali
študenti in študentke andragogike v Mestni knjižnici, Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.
To so bile medgeneracijske karaoke branja. Projekt povezuje formalno izobraževanje
(študijski program na univerzi) in neformalno izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko
obdobje v Ljubljani v zanimivo celoto, ob kateri nastajajo nova spoznanja.
Posebej za ta priročnik je mag. Maja Radinovič Hajdič pripravila opis medgeneracijskega
izobraževanja, ki so ga razvili na Ljudski univerzi na Jesenicah. Njihov program Stari starši
in vnuki (Grandparents & Grandchildren) je bil v okviru Evropskega leta boja proti revščini v
maju 2010 v Barceloni na letni konferenci programa Vseživljenjsko učenje 2010 proglašen
kot zmagovalni v kategoriji Informacijsko komunikacijske tehnologije. V projektu so se
starejši od 55 let (stari starši) učili različnih računalniških spretnosti s pomočjo dijakov
(vnuki) v sedmih slovenskih mestih.
Ljudje pogosto začutimo nelagodje ob srečanju z novostmi, še posebno s tiste vrste
tehnologijo, ki ni bila del izobraževanja in življenja v mladosti ali odraslosti. Razlika med
današnjim mladostnikom in starejšim človekom je v tem, da je za otroke rokovanje z
računalnikom samo po sebi umevno delovanje. Za mlajše ljudi pravimo, da so »domorodci
v računalniškem svetu«. Za starejše pa je tehnološka novost pogosto taka novost, da poleg
prenosa informacij in utrjevanja veščin za delo s programi na računalniku potrebujejo tudi
primerno klimo za to, da se učenja lotijo. Spodbudno psihosocialno okolje omogoči, da
starejši premaga ovire. Te namreč pogosto nastajajo le zaradi stereotipov o starosti in
starejših ljudeh, ki jih le-ti ponotranjijo. Delo v dvojicah se je izkazalo kot zelo učinkovita
didaktična strategija. Prav tako so se izkazali za prijetne in učinkovite medgeneracijski
tabori in druge oblike medgeneracijskega učenja.
Priročnik je nastal kot študijsko gradivo za študente, ki se bodo lotevali medgeneracijskih
projektov.
Nives Ličen, Boža Bolčina
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Nives Ličen, Boža Bolčina

Programi za medgeneracijsko učenje
Medgeneracijsko učenje in koncept vseživljenjskega učenja
Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja je bil koncept vseživljenjskega učenja postavljen kot
»master concept« za izobraževalne politike ob koncu stoletja in za čase, ki prihajajo (Faure
1972, Lengrand 1970). Tedaj so ga poimenovali permanentno izobraževanje. Nato je sledilo
poimenovanje vseživljenjsko izobraževanje. V sodobnosti se vse bolj pogosto uporablja
izraz vseživljenjsko učenje. Zamisel se je razvijala in se v sodobnosti izjemno razširila v
življenju. Delors (1996) s sodelavci piše o učenju kot o skritem zakladu, pomembnem za
razvoj. Krajnc (2009) izobraževanje in učenje označi kot možnost za izhod iz krize
sodobnega zahodnega sveta. Učenje v vseh okoljih in vseh obdobjih življenja postaja
zanimivo za različne prakse in različne vede ter tudi za inovativno spreminjanje praks.
Termin vseživljenjsko učenje označuje časovno, vsebinsko, generacijsko vseobsežnost.
Učenje se dogaja v vseh obdobjih (»lifelong«) in na vseh področjih (»lifewide«) življenja.
Učenec gradi svoje znanje biografsko, skozi vse dogodke svojega življenja (priložnostno,
naključno, izkustveno) in s pomočjo vseh organiziranih vzgojno-izobraževalnih dogodkov
v toku življenja (neformalno, formalno izobraževanje). V prvem primeru se uči ob
spremembah, ki se zgodijo. V drugem primeru je sprememba vpeljana z namenom, da bi
se posameznik ali skupina učila.
Tudi medgeneracijsko učenje poteka vse življenje. Posamezniki so v času svojega otroštva
v stiku s starejšimi in ko kasneje sami odrastejo, so v stiku z mladimi. Kot smo ugotavljali
leta 2009 na strokovnih srečanjih, ki jih je pripravilo Andragoško društvo Slovenije (prim.
Ličen 2009), je medgeneracijskost del življenja in pomemben del koncepta
vseživljenjskega učenja. Medgeneracijsko učenje se odvija v formalnih in neformalnih
izobraževalnih programih ter tudi kot priložnostno in naključno učenje.
Medgeneracijsko učenje se torej dogaja v štirih prostorih:
• v formalnem izobraževanju,
• v programih neformalnega izobraževanja,
• s priložnostnim učenjem in
• naključnim učenjem.
Z oznako formalno (»formal learning«) označujemo tisto učenje, ki je institucionalizirano,
hierarhično urejeno, sledi visoko strukturiranemu kurikulumu, ki vodi do javno veljavne
stopnje izobrazbe. Organizirano je v formalnem izobraževalnem sistemu. Poudarek je na
transmisiji abstraktnega (pogosto) dekontekstualiziranega znanja z enega posameznika/vira na drugega posameznika. Rezultat tega procesa je (večinoma) družbeno visoko
vrednoteno znanje. Primer za medgeneracijsko izobraževanje v formalnem sistemu so
lahko seminarske skupine, ki jih sestavljajo študenti in starejši strokovnjaki v okviru
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univerzitetnega seminarja ali v srednji ali osnovni šoli. Primer projekta je prikazan v tretjem
delu brošure v prispevku o medgeneracijskih bralnih karaokah.
Z besedo neformalno (»nonformal learning«) poimenujemo organizirano učenje, navadno
izven formalnih izobraževalnih institucij (šol). Programi so krajši, imajo svoj kurikulum, ki pa
ni tako strukturiran kot pri formalnem učenju. Poudarek je še vedno na prenosu znanja,
veščin, za kar so uporabljene značilne metode. Znanje evalvirajo in s pomočjo sistemov
certificiranja ga (lahko) tudi uveljavljajo v mreži formalnega izobraževanja. Primer
medgeneracijskega učenja v neformalnih programih so denimo bralni študijski krožki, ki
vključujejo starejše in mladostnike ali pa odrasle in starejše v pozni starosti. Primer
neformalnega učenja je opisan v prispevku o medgeneracijskem učenju v KD Vipavski
tamburaši.
Priložnostno učenje (»informal learning«) se dogaja ob stiku z mediji, na delu, ob obisku
kulturnih ustanov. Ni namerno, posameznik se ne vključi v neko dejavnost zato, da bi se
učil, a se ob koncu dejavnosti zave, da se je nekaj naučil. Ve, da se je učenje »zgodilo«.
Posameznik nehote »osvaja« znanje, spretnosti; npr. v krogu sodelavcev na delovnem
mestu, ob branju, iskanju po spletu ...
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je beseda priložnost pojasnjena takole:
Priložnost (po SSKJ, IV, str. 150): kar je posledica ugodnih okoliščin za uresničitev česa, dogodek,
ki omogoča uresničitev česa; priložnostno – nanašajoč se na priložnost.
V statističnih kazalnikih, denimo, postaja dostop do svetovnega spleta pomemben
podatek za opazovanje učenja, ker lahko iz tega sklepamo na učenje prek spleta. Obstaja
priložnost za učenje, ki jo je nekdo oblikoval; pripravil je spletno stran, mrežo. Nekdo je
podatke organiziral v skupke znanja, ki ga podaja prek simbolnega sistema (jezik, slika …)
ali z organiziranimi doživetji ipd. Primer priložnostnega medgeneracijskega učenja je
medgeneracijsko potovanje. Primer priložnostnega učenja najdemo v opisu
medgeneracijskega tabora Soča.
Naključno učenje, implicitno učenje (»incidental learning, implicit learning«)
je vzporedni proces, dogaja se ob neki drugi dejavnosti. Znanje, stališča, ki se oblikujejo v
neki situaciji, so vzporedni rezultat (»tacit knowledge«). Posameznik se ponavadi ne zaveda,
da se je nekaj naučil.
Besedo naključje pojasnjuje Slovar slovenskega knjižnega jezika takole:
Naključje (po SSKJ, II, str. 933): kar povezuje nepričakovana, nepovezana dejanja.
Naključno, ki je posledica povezave med seboj vzročno nepovezanih dejanj (slučajno, po
naključju).
Naključno učenje je sestavni del najrazličnejših aktivnosti. Naključno učenje ni namerno in
posameznik se ne zaveda, da se uči. Učenja se lahko posameznik zave kasneje; včasih z
retrospektivno rekognicijo. Učenje se dogaja v vsakdanjosti in ker naših izkušenj ni mogoče
skrčiti na to, kar lahko o njih izrečemo z jezikovnim ali drugim simbolnim sistemom, se
vedno bolj zavedamo tudi pomena plasti tihega znanja.
Primeri za naključno medgeneracijsko učenje se zgodijo na delovnem mestu, v sorodstvu,
verskih skupinah …
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Medgeneracijsko izobraževanje
Znanje je vedno krožilo med generacijami, večinoma od starejših k mlajšim. Ta pot prenosa
znanja je bila toliko bolj izrazita, dokler je bila družba zaradi počasnejših sprememb
stabilnejša in starost pojmovana kot obdobje, v katerem se ljudje ne učijo, lahko pa svoje
znanje in izkušnje predajajo mlajšim. Po Talmudu je obdobje po petdesetem letu
naravnano na to, da človek svetuje in širi svoje znanje na druge ljudi (Merriam 2007).
Medgeneracijski prenos je potekal priložnostno in naključno kot del skupnega življenja.
Starejši so svojo modrost prenašali na mlajše.
Medgeneracijsko učenje, kot ga v sodobnosti razvijajo različne skupine, se ne dogaja le v
družini, temveč postajajo zanimiva vsa okolja: delovna mesta in lokalno okolje. Z novimi
projekti uvajamo medgeneracijsko učenje tudi v izobraževalne institucije, ki (ponavadi)
izobražujejo starostno homogene skupine – npr. v osnovno šolo ali na univerzo. Sedaj
nastajajo starostno mešane skupine. Poleg tega je tudi prenos znanja različen: včasih od
starejših na mlajše, včasih obratno – od mlajših na starejše. Za tako nastajajoče skupine je
značilno, da se pozornost preusmeri od »potrošnje« prejetih programov in uporabe že
oblikovanih programov k ustvarjalnosti pri učenju, k ustvarjanju lastnega skupnega
programa.
Sodobni pogledi na medgeneracijsko učenje niso omejeni le na prenos znanja (transmisijo
védenja), temveč si postavljamo tudi take cilje, ki so povezani s trajnostnim razvojem. Ta
namreč sloni na učnem in vzgojnem procesu, pri katerih se oblikujejo zmožnosti ljudi za
bolj uravnoteženo življenje drug z drugim in v soglasju z okoljem.
Medgeneracijsko izobraževanje se lahko vključuje v celoten sistem vzgoje in izobraževanja.
To lahko označimo kot vertikalno povezovanje medgeneracijskega učenja in znanja.
Posamezniki in skupine gradijo znanje v vseh institucijah vzgojno-izobraževalnega sistema,
od predšolskih ustanov do izobraževalnih ustanov za starejše, npr. na univerzah za tretje
življenjsko obdobje. V povezovanju formalnega sistema vzgoje in izobraževanja z
neformalnimi pristopi v lokalnem, delovnem okolju nastaja mnogo novih omrežij in
strategij, ki sledijo novejšim zamislim prepletov učenja med generacijami ter kulturami.
Sodobni programi medgeneracijskega izobraževanja kot organizirane dejavnosti so začeli
nastajati konec 70-ih let prejšnjega stoletja v ZDA, saj je bilo za ameriško okolje prej kot za
slovensko značilno, da se ljudje selijo. Prisotna je bila večja mobilnost. Mlajši so se selili v
oddaljene kraje, daleč od svojih staršev, tako da vnuki in stari starši prostorsko niso bili
blizu. Ugotavljali so, da brez stikov med starejšimi in mlajšimi oboji izgubljajo možnosti
razvoja, zato so začeli nastajati medgeneracijski programi. Z izobraževanjem so povezali
mlajše in starejše ljudi, ki niso bili v sorodu. Učenje sedaj ni priložnostno, naključno, kot je
bilo v družini, temveč je načrtovano in organizirano. Medgeneracijsko izobraževanje
postaja del profesionalnega polja. Ne poteka zgolj s prostovoljci, ki ne bi imeli strokovnega
znanja. To pomeni, da se razvija tudi strokovno znanje.
Medgeneracijski programi – kot orodje za izmenjavo znanja – lahko vključujejo več
generacij, najmanj pa dve, ki nista stični, zaporedni. Tako nastane razmerje, podobno
odnosu stari starši-vnuki. Vsebine se lahko nanašajo na njih; npr. mlajši spoznavajo izkušnje
starejših. Lahko pa se skupaj učijo o svetu, zgodovini ali o nečem, kar je obojim zanimivo.
Tretja vrsta programov je skupno delovanje (ekološka gibanja, mirovna gibanja).
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Vrste programov glede na vloge starejših in mlajših:
• starejši so mentorji mlajšim (npr. starejši prostovoljci, ki delujejo v šolah kot
neformalni svetovalci za otroke in mladostnike),
• mlajši so mentorji starejšim (npr. pri računalništvu),
• mlajši in starejši delujejo v korist skupnosti, učijo se skupaj (npr. projekti za ekološko
delovanje),
• mlajši in starejši se družijo, poteka nenačrtovano učenje (npr. medgeneracijski
tabori in potovanja).
V demografskih pogojih, kjer je prebivalstvena piramida obrnjena, lahko pričakujemo, da
bodo ljudje delali dlje časa, zato bo do medgeneracijskega učenja prihajalo tudi na
delovnih mestih, kjer se bodo soočali z novimi načini upravljanja z znanjem (Kokavcova,
Theodoulides 2010). Tudi ljudje, ki se bodo upokojili, bodo tako ali drugače ostajali aktivni.
Koncept dejavnega staranja ali »active ageing« predpostavlja, da bodo ljudje pozno v svojo
starost vpeti v različne dejavnosti, zato morajo s svojimi znanji slediti novostim.
Informacijsko-komunikacijska tehnologija je ena od takih novosti, ki hkrati daje možnost,
da se povezujejo z drugimi.
Pri mlajši generaciji opažamo, da ima težave z občutki pripadanja in osamosvajanja. Mladi
se soočajo s spreminjajočo se družbo, ki ne nudi jasnih referenčnih oprijemališč in kot taka
vodi k naraščanju nihilizma (Galimberti 2010). Mlajši nimajo možnosti, da bi si zgradili svoj
»zgodovinski spomin«, da bi se vključevali v družbo s tradicijo, če ob sebi nimajo starejših.
Mlajši se brez starejših, ki jim dajejo (za)upanje v življenje, počutijo brez dela zgodbe, brez
korenin.
V oralnih kulturah je bil pripovedovalec starejši moški ali starejša ženska, ki je mlajšim
sporočal modrosti, jim svetoval v etičnih dilemah (prim. Pincola Estés 1997). Tudi beseda
mythos sprva ni bila v nasprotju z besedo lógos. Obe sta pomenili pripoved (Vernant 2000).
Znanje je lahko povezano. Različno znanje tvori celoto. Med pomembnejšimi vsebinami
medgeneracijskega učenja so tiste, ki so povezane z modrostjo življenja in zgodovinskim
spominom. Skupna kulturna dediščina druži mlajše in starejše; taka dediščina je lahko tudi
kultura prehranjevanja, kot je predstavljena v dveh programih v naši brošuri. Primer
medgeneracijskega druženja, ki goji zgodovinski spomin, najdemo v Dresdenu. Društvo
»13. februar 1945« (Dresden) goji megeneracijske programe, ki naj oživljajo spomin na
bombardiranje mesta ter opozarjajo prebivalce in turiste na vojne katastrofe. Izjemna
mestna arhitektura je bila ohranjena skoraj do konca druge svetovne vojne, 13. februarja
1945 pa je bilo vse porušeno. V združenju so pripadniki različnih generacij, v skupino pa se
lahko vključi vsakdo, ki ga zanima dogajanje v drugi svetovni vojni.
Medgeneracijske skupine lahko nastajajo v vsakem kraju, saj ima vsak kraj svojo
zgodovino, ki je za sedanjost pomembna. Dogodki iz preteklosti oblikujejo sedanjost prek
zgodovinskega spomina. Spoznavanje in raziskovanje dogodkov iz skupne zgodovine
mesta ali vasi je posebno zanimiva tema za medgeneracijske skupine. Temeljni ris je
povezava: mladi – stari – skupnost. Ta ris tvori družbeni in mentalni prostor za
medgeneracijsko učenje.
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Medgeneracijsko učenje in e-opismenjevanje
Razvijajo se mnogi novi modeli, metode, didaktične strategije za medgeneracijske
programe. V tej brošuri so predstavljeni programi, kjer so avtorice in avtor informacijskokomunikacijsko tehnologijo (v nadaljevanju IKT) inovativno uporabili kot instrument in
metodo za medgeneracijsko učenje. E-pismenost je v sodobni družbi nujna za delovanje,
ne glede na človekovo starost. Splet ponuja informacije, banke storitve … Ljudje lahko
nakupujejo, ne da bi bilo pri tem treba čakati v vrsti pred blagajno. Poleg IKT so avtorji
poudarili tudi socialne povezave in ohranjanje kulturne dediščine.
Namen predstavljenih medgeneracijskih programov je bil:
• razvijati e-pismenost pri starejših,
• spodbujati socialno vključenost (dejavno državljanskost) in medgeneracijski dialog,
• razvijati nove didaktične strategije v organiziranih izobraževalnih okoljih, kot so
šole in ljudske univerze, ter tudi v neformalnih okoljih, kot so društva,
• povezovati različne izobraževalne institucije,
• razvijati občutljivost za različne zgodbe v lokalni zgodovini (ustna zgodovina),
negovati zgodovinski spomin in kulturno tradicijo,
• prispevati k trajnostnemu razvoju (kakovost življenja, nizka cena izobraževanja,
inkluzivnost in socialna kohezivnost).
Učenje IKT naj ne bi bilo zgolj tehnično urjenje, temveč naj bi bilo povezano z vsebinami, ki
so ljudem blizu in jih pritegnejo. Ob tem moramo biti pozorni na to, da starejši ljudje ne
sestavljajo homogenih skupin. Nasprotno – med seboj se zelo razlikujejo. Imajo različne
zgodbe, interese, ki jih spoznavamo ob raziskovanju izobraževalnih potreb.
Po andragoških načelih upoštevamo izkušnje in predznanje udeležencev izobraževanja,
upoštevamo tudi njihove vrednote. Izobraževanje naj bo prijetno in povezano z
druženjem. Učenje IKT ni le učenje veščin za upravljanje nekega izbranega instrumenta,
temveč je tudi medsebojno spoznavanje ob skupnih vsebinah. Vse to upoštevamo pri
pripravi medgeneracijskih programov. Starejše bomo motivirali za učenje o IKT, če bodo
vsebine, projekti taki, da bodo nagovorili njihovo ciljno skupino.
Trije primeri programov predstavljajo različne pristope. Eden je pripravljen kot eopismenjevanje in ne sloni na posebej izbrani vsebini, druga dva se povezujeta s prehrano
in ohranjanjem védenja o tradicionalnih jedeh ter z lokalnim turizmom. Tudi vloge
starejših so različne: od vloge učenca, ki ima ob sebi dijaka – tutorja (»digital facilitator«), do
vloge, ko so starejši prenašalci znanja, ki ga predstavijo v e-obliki. O informacijskokomunikacijski tehnologiji se učijo, ker jo v svojem projektu potrebujejo.
Učenje starejših je povezano s številom projektov, ki jih imajo na voljo. V državah, kot so
Danska, Švedska, Islandija, veliko starejših uporablja računalnik, saj so tam z eopismenjevanjem začeli že pred več kot desetimi leti, v slovenskem okolju pa se je
računalniško opismenjevanje za starejše začelo šele pred nekaj leti.
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Spoznanja ob spremljanju medgeneracijskih programov
Ob spremljanju prakse (akcijsko raziskovanje) in pregledovanju drugih projektov so nastala
nekatera spoznanja o medgeneracijskem učenju.
Naše ugotovitve kažejo, da so vsebine v programih zelo pomembne. Vsebine so tisti
element, ki starejše pritegnejo, da se začnejo učiti uporabljati IKT. Primeri so npr.: iskanje
kuharskih receptov, iskanje informacij o psih in drugih domačih živalih, podmornice, orožje
(zanimanje starejših moških, ki so doživeli vojno), dopisovanje s sorodniki na drugem
kontinentu ipd. Vsebine, ki so starejšim blizu, so jim pogosto že znane, o temi imajo neko
vedenje in izkušnje, ki jih lahko nadgradijo. To ustvari tako okolje, da so lahko starejši v
odnosu z mlajšimi v nekem segmentu suvereni. Starejši vedo več o hrani, mlajši več o
računalniku, starejši vedo o podmornicah med drugo svetovno vojno, mlajši o spletnih
brskalnikih – tako nastane učenje, pri katerem je vsak v enem elementu učenec in v
drugem elementu učitelj.
Naslednje spoznanje kaže, da je starejšemu človeku že na začetku pomembno pokazati, da
zmore obvladati računalnik. V naših delavnicah so se spraševali: »Kaj če bom kaj pokvarila?«
»Kaj če bom naredila kako škodo?«. Za opogumljanje je zelo dobrodošlo delo v dvojicah,
pri čemer mlajši tutor in starejši učenec vzpostavita zaupanje. Učenje v tandemu prispeva
k občutku, da učenec zmore, saj se mu proces povsem prilagodi. Če so tandemi vključeni v
skupino, se pokaže še prednost skupinskega učenja, pri katerem drug drugega spodbujajo
in včasih med seboj tudi tekmujejo.
Učenje v tandemu omogoča, da tudi kasneje, ko je program že zaključen, učenec in tutor
ostajata v stiku, npr. prek e-pošte, kar kažejo rezultati evalvacije medgeneracijskih
programov (prim. Gubalová 2010). To so neformalne priložnosti za nadaljnje učenje. Poleg
tega je dobro, če v programu predvidimo tudi sledilna srečanja, da spodbudimo učenje po
zaključenem tečaju. Za oblikovanje strategije, ki bodo ljudi motivirale za nadaljnje
uporabljanje računalnika in nadaljnje učenje, lahko uporabimo e-učenje, e-mreženje ipd.
Medgeneracijski programi morajo biti skrbno pripravljeni in mentorji, tutorji, svetovalci
morajo biti primerno izobraženi. Če se bo medgeneracijsko učenje razvijalo, bomo
potrebovali posebne module za usposabljanje študentov na pedagoških fakultetah. Za
načrtovanje, izvajanje in evalvacijo medgeneracijskih programov so namreč potrebna
specifična znanja.
Pri pripravi medgeneracijskih programov upoštevamo načela in strategije ugotavljanja
izobraževalnih potreb. Izobraževalna srečanja naj bodo pripravljena glede na učenčeve
potrebe, zato mentor ali tutor povpraša učenca, kaj pričakuje, kaj bi se želel naučiti, in tudi
opazuje, česa še ne zna. Izognemo se formalnemu preverjanju znanja. Posebej smo
pozorni tudi na hitrost učenja. Nove informacije in veščine uvajamo glede na učenčeve
zmožnosti. To ne pomeni, da program ne bo pokazal več, kot bi si udeleženec lahko
zamislil. Program je povezan z izraženimi izobraževalnimi potrebami in hkrati mora
pričakovanja preseči. Pričakovanja so namreč vedno omejena z že znanim. Ubesediti
znamo tiste potrebe, ki so že artikulirane v mentalnem svetu. Poleg teh bo program
prispeval tudi dodatna znanja in spretnosti ter razvil nove izobraževalne potrebe. Morda je
ravno povezava z mlajšimi možnost, da starejši prepoznava (včasih) preveliko omejenost
svojih želja.
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Sledeč ugotovitvam raziskav o motivaciji odraslih za udeležbo v izobraževalnih programih,
smo opazovali odnos učencev do uporabnosti znanja. Potrdilo se je pričakovano. Najbolj
zaželena so taka znanja, ki jih odrasli lahko takoj prenesejo v vsakdanje življenje. Primeri
znanja so npr. uporaba e-pošte in klepetalnice, s katero posameznik naveže stike s hčerko v
Nemčiji.
Zelo pomembno je tudi to, da izobraževalni program omogoči nastajanje takega znanja,
da bodo starejši uporabljali računalnik tudi za povezovanje v nove socialne mreže.
V naših projektih smo pri opazovanju uporabljali socialne modele učenja. Po socialnih
teorijah učenja je vsak proces učenja in vsak odnos učitelj-učenec del kulturnega
konteksta. Vsak član, ki se vključuje v izobraževalni proces – bodisi načrtovalec, mentor,
evalvator ali menedžer – vstopa v izobraževalno polje s svojimi vrednotami, prepričanji,
pojmovanji in s svojo miselno tradicijo. Tudi institucija, v kateri poteka izobraževanje, ima
svojo kulturo. Osnovna šola, ljudska univerza, univerza – vsaka institucija ima svoj nabor ne
le pravilnikov, temveč tudi vrednot, ki obarvajo procese učenja in raziskovanja. Po modelih
socialnega učenja je izobraževanje del kulture ter tudi spodbude in ovire izhajajo iz
kulture, v kateri izobraževanje poteka.
Naj to ilustriramo s primerom. Za naš prostor je zanimiv odnos do avtoritete. Starejši, rojeni
v tridesetih in štiridesetih letih prejšnjega stoletja, imajo drugačen odnos do učiteljev in
šole, kot ga imajo mladi danes. Razliko v odnosu opazijo v načinih komuniciranja,
vrednotenja dela ipd. V medgeneracijskih skupinah se drug od drugega učijo odnosa do
znanja, učenja, učitelja. Zato nas ni presenetil rezultat medgeneracijskega učenja, ki se je
kazal tudi pri vsakdanjem pouku. Učenci, ki so bili vključeni v tandeme, so spremenili svoj
odnos do pouka in način komuniciranja z učitelji. Ne vemo natančno, kaj je bil vzrok.
Morda je nanje vplivalo to, da so bili sami v vlogi učitelja, morda to, da so bili v središču
pozornosti ... Za odgovor bi potrebovali natančnejše raziskovanje. Naslednja razlika se kaže
v odnosu do časa. Pojmovanje mladosti/starosti, pojmovanje čustev in potrebe po
nadzorovanju le-teh je različno. Kdaj in kako lahko izraziš jezo? Kdaj lahko uporabiš
kletvice? Vsi našteti elementi se pri druženju otrok in starejših izbrusijo, drug ob drugem
spoznavajo drugačne poglede ter navade.
Motivacija je pri izobraževanju starejših eden najpomembnejših dejavnikov. Še tako dober
program in še tako dobra ekipa izvajalcev ne bo prinesla rezultatov, če starejši za udeležbo
niso motivirani. Enako velja tudi za mlajše. Če učenci ali študenti niso pripravljeni
sodelovati v medgeneracijskih skupinah, programi ne bodo uspešni. To nam govori o
posebni vlogi animatorjev in individualne spodbude. V nekaterih programih mlajše tutorje
denarno nagradijo ali pa si z vlogo mentorja starejšim pridobijo del kreditnih točk v
študijskem programu. To je možnost za začetno spodbudo. Različne možnosti so povezane
z različnimi sistemi, strukturami izobraževalnih programov, institucij, z normativno
ureditvijo ipd. Izkušnje kažejo, da so zadržki prisotni na začetku programa, ko se zaključuje,
pa si vsi želijo nadaljevati. Vsem vprašanim v naših skupinah se je zdelo, da so se programi
prehitro zaključili.
Z različno starostjo udeležencev, vsebinami, cilji, okoljem so povezane tudi različne
metode in tehnike poučevanja ter učenja. Ponekod je več demonstracije, drugod več
svetovanja ali predavanja. Odpira se več raziskovalnih vprašanj za didaktiko
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medgeneracijskega učenja. V medgeneracijskem izobraževanju uporabljamo različne
metode. T. i. »affirmative methods« ali metode, osredotočene na poslušanje, se razlikujejo
od t. i. »co-operative methods« ali metod sodelovalnega učenja, ki so osredotočene na
vključenost vseh v delovanje. Med prve metode sodita predavanje, branje, med druge
simulacije in akcijsko učenje. Pri obojih najdemo prednosti in pomanjkljivosti. Večinoma je
v medgeneracijskih programih bolj poudarjena druga skupina metod, ker aktivizem
spodbuja medsebojno prepleteno delovanje. Razvijajo se skupnosti prakse (npr. na
delovnih mestih), doživljajska pedagogika v turističnih medgeneracijskih programih (»outdoor learning«), kakršne lahko najdemo v parku Yellowstone.

Zaključek
Medgeneracijsko učenje postaja koncept, ki je sprejemljiv za različne institucije – od
predšolske stopnje vzgoje do univerz za tretje življenjsko obdobje. Predvsem pa je zanimiv
za ljudi, ki se vključujejo v medgeneracijske skupine, saj ugotavljajo, da je učenje zanimivo
in zabavno. Zanimivo je tudi zato, ker omogoča razvijanje ustvarjalnih pristopov. V
institucijah poteka učenje po utečenih izobraževalnih programih, vsakodnevni urniki so
pripravljeni, delo opravimo po vzorcih. Večina izobraževalnih dejavnosti je naravnana tako,
da se učimo nečesa, kar je nekdo že pripravil, uredil. Preboji se zgodijo v dialogu z
drugačnimi, ob soočanju različnih in iskanju novih metod. Medgeneracijsko učenje je izziv
za ustvarjalnost. Omogoča spoznavanje, kaj se lahko naučimo drug od drugega, kako se
lahko drug od drugega učimo presojanja v vsakdanjih praksah in kakšno je učenje kot
socialna participacija.
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Boris Klančnik, Ana Pivk, Karolina Zakšek

Medgeneracijska solidarnost in
medgeneracijsko učenje
Uvod
Medgeneracijsko učenje je v preteklosti potekalo v družinah in različnih združenjih, v
sodobnosti pa nastajajo nove oblike. Posamezni avtorji (npr. Newman in Hatton-Yeo 2008
v Kump 2008) pokažejo na nedružinske paradigme medgeneracijskega učenja, ki so
posledica demografskih, socialnih in ekonomskih sprememb, kar bomo v nadaljevanju na
kratko predstavili.
Delež starejšega prebivalstva narašča. Statistični podatki kažejo, da se bo delež starejših od
65 let v EU do leta 2060 povzpel na 30 %, kar predstavlja 151,5 mio prebivalcev
(www.eurostat). Projekcija za Slovenijo kaže, da bo leta 2030 32 % prebivalcev starejših od
65 let; leta 2050 bo starejših od 65 let 39 % (Mandič 2009, str. 149). Naglo večanje deleža
starega prebivalstva v prihodnjih letih bo povzročalo čedalje večjo negotovost in zmedo
vseh generacij. Reakcija na to je lahko poglabljanje prepada med generacijami. Ta smer bi
lahko bila usodna za zahodno kulturo, ker bi vodila v t. i. »vojno generacij«. Alternativa je
naglo ustvarjanje pogojev za boljše medgeneracijsko spoznavanje, komuniciranje in
povezanost.
Spreminja se tudi struktura družin. Vse več je družin z dvema zaposlenima staršema,
narašča število enostarševskih družin, vse manj je razširjenih družin, ko v istem
gospodinjstvu ali v bližnji soseski živi skupaj več generacij.
Prostorska ločenost jedrne družine (starši in otroci) od razširjene družine (stari starši) vpliva
na zmanjševanje priložnosti za ustaljeno medgeneracijsko učenje in podporo. Kump (2008)
zapiše, da zaradi takšne ločenosti postajajo mladi in starejši ranljivi. Mladi ljudje imajo manj
stikov s starejšimi, tako je manj možnosti, da bi starejši s svojimi izkušnjami in modrostjo
nudili oporo in razumevanje pri njihovem odraščanju ter učenju. Zaradi omejenih stikov z
mlajšimi družinskimi člani so tudi stari starši prikrajšani za informacije o novostih, ki so
blizu mladim, npr. novejše tehnologije. Kaže, da obe skupini izgubljata podporo, ki jo lahko
nudijo družinski člani z nasprotnega konca življenjskega poteka, zato se pojavljajo težnje,
da bi s skupnimi dejavnostmi na drugačne načine povezovali generacije. Nastaja nova
paradigma medgeneracijskega sodelovanja, ki si prizadeva za vključevanje vseh generacij.

Medgeneracijska solidarnost
Medgeneracijsko učenje in izobraževanje je tesno povezano z medgeneracijsko
solidarnostjo. Tako kot medgeneracijsko učenje je bila tudi medgeneracijska solidarnost
predvsem del družinskega življenja. V sodobnosti se odpira mnogo razprav o
medgeneracijski solidarnosti, saj se je spremenilo razmerje med skupino mladih (do 15.
leta), delovno aktivnih (od 15. do 65. leta) in starih (nad 65 let). Raziskovalci se ukvarjajo z
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vlogo skrbi in konceptom politične etike skrbi, kot denimo Fiona Williams (2010), ki
ugotavlja nove oblike skrbstvenega dela glede na staranje prebivalstva v Evropi.
Valentina Hlebec (2009) je v okviru projekta »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja«, prednostna usmeritev »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov
izobraževanja in usposabljanja« predstavila nekaj vprašanj in izsledkov raziskav, ki osvetlijo
medgeneracijsko sožitje.
Našteli bomo nekaj najpomembnejših:
• Ugotavljajo, da je osrednje vprašanje, na katero bi bilo treba odgovoriti, kaj »drži
skupaj« sodobne družbe.
• Slovenski sistem blaginje načeloma temelji na načelu solidarnosti (od zaposlenih k
mladim in upokojenim, od zdravih k bolnim, od bogatih k revnim) in pravičnosti ter
univerzalnosti (npr. izobraževanje).
• Pomembno vprašanje je, kako so »javni« (država in trg delovne sile) in »zasebni«
(družina) tokovi medgeneracijske solidarnosti med seboj povezani (Ali se morda
dopolnjujejo oziroma izključujejo?) in v katere smeri gredo.
• Vprašanje je tudi, do kakšne mere se je z modernizacijo (industrializacija,
urbanizacija) razpustila tradicionalna medgeneracijska solidarnost v družini (Ali je
res omejena le na nuklearno družino in le na dve generaciji?).
Nekateri trdijo, da se je z vzpostavitvijo sistema (države) blaginje (predvsem pokojninski in
zdravstveni sistem) družina omejila le na solidarnost v nuklearni družini. Drugi trdijo, da
vseeno obstajajo tokovi medgeneracijskih izmenjav in je ravno vzpostavitev javnih
transferjev (pokojnina) omogočila nove tokove medgeneracijske solidarnosti.

Raziskava SHARE
V evropski raziskavi SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), tj. Raziskava o
zdravju, staranju in upokojevanju v Evropi (2004, Mandič 2009), so opazovali tokove
medgeneracijske solidarnosti na več načinov.
Opazovali so (za preteklih 12 mesecev):
• pojavnost in obseg finančnih izmenjav med generacijami (ne glede na skupno
gospodinjstvo),
• pojavnost in obseg socialne opore treh vrst (osebna nega, praktična pomoč v
gospodinjstvu, pomoč pri urejanju »papirologije«, ne glede na skupno
gospodinjstvo),
• pojavnost in obseg skrbi za vnuke.
V raziskavi so sodelovale: Avstrija, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska,
Španija, Švedska in Švica (Slovenija ni sodelovala). Odgovarjale so osebe, starejše od 50 let.
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Osnovne ugotovitve
Ugotovitve bomo povzeli po Mandič (2009). V vseh državah obstajajo močni tokovi
medgeneracijske solidarnosti, merjene v pojavnosti in obsegu finančnih transferjev,
socialne opore ter skrbi za vnuke. V glavnem velja, da gredo tokovi tovrstne
medgeneracijske solidarnosti od zgoraj navzdol (od starejših k mlajšim). Raziskava pokaže,
da je prenos virov od staršev k otrokom večji kot od otrok k ostarelim staršem.
Obstajajo sicer razlike glede na starost t. i. tretje generacije (50–59, 60–69, 70+), vendar
gredo finančni transferji še vedno od starejših k mlajšim, le da so malo manjši.
Socialna opora pa je pri najstarejših obrnjena navzgor (od mlajših k starejšim); skrb za vnuke
ostaja, vendar v manjšem obsegu, tj. manj pogosto in manj ur.
Kako pa je v Sloveniji? Ker nimamo neposrednih primerljivih podatkov (Slovenija ni
sodelovala v raziskavi SHARE), lahko določene vidike opazujemo le posredno.

Solidarnost v družini
Skrb za vnuke
Odstotek predšolskih otrok v vrtcu sicer z leti narašča, vendar je nezanemarljiv odstotek
otrok v varstvu doma. Ker so tudi matere na trgu dela, lahko sklepamo, da otroke varujejo
stari starši ali pa so v zasebnem varstvu.
Odstotek predšolskih otrok v vrtcih
1999/2000
2005/2006
Stari manj kot 3 leta
17, 6 %
25, 6 %
Stari 3–5 let
64, 0 %
77, 8 %
Vir: Socialni razgledi 2006. Odstotek predšolskih otrok v vrtcih.
Skrb za predšolske in šolske otroke v Sloveniji
Starost v letih
18–34
35–49
Vsak dan [%]
28
69
Nekajkrat na teden [%]
4
5
Povp. št. ur (za vsak dan)
7, 3
5, 0
Vir: EQLS (European Quality of Life Survey, 2003), lastni izračuni.

50–64
29
17
4, 3

65+
13
9
4, 7

Skrb za ostarele ali invalidne osebe v Sloveniji
Starost v letih
18–34
35–49
Vsak dan [%]
2
6
Nekajkrat na teden [%]
5
11
Povp. št. ur (za vsak dan)
1, 5
4, 0
Vir: EQLS (European Quality of Life Survey, 2003), lastni izračuni.

50–64
10
14
3, 8

65+
5
3
7, 5
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Gospodinjstvo daje/prejema redno pomoč poznanim osebam, ki ne živijo v istem
gospodinjstvu
Starost v letih
18–34
35–49
50–64
65+
Daje [%]
21
24
32
21
Prejema [%]
11
9
7
10
Vir: EQLS (European Quality of Life Survey, 2003), lastni izračuni.
Sklepamo lahko, da tudi v Sloveniji obstajajo močni tokovi medgeneracijske solidarnosti v
družini, ki presegajo predpostavljeno omejeno solidarnost znotraj nuklearne družine.
Raziskave socialnih omrežij kažejo, da gre za veliko izmenjav blaginje med generacijami.
Tudi raziskovanje socialne opore, tj. pomoči v različnih oblikah, ki si jo starejša oseba
izmenjuje s svojim lokalnim okoljem (t. i. omrežje socialne opore), kaže na pomen lokalne in
družinske skupnosti (Mandič 2009). Pomemben vir opore so tudi sosedje (Filipovič Hrast
2009). Raziskovalci ugotavljajo, da je zasebni steber medgeneracijske pomoči že blizu
kritični obremenjenosti.
Ostane nam kar nekaj zanimivih odprtih vprašanj:
• Glede na to, da za vnuke skrbijo mlajši, bolj zdravi upokojenci (v glavnem ženske),
kaj se bo zgodilo s to obliko medgeneracijske solidarnosti, če se bo starost ob
upokojitvi radikalno zvišala (npr. na 55–61 let za ženske)?
• Je zvišanje odstotka (od 1999 do 2006) otrok v vrtcih tudi posledica spremenjene
pokojninske zakonodaje?
• Če za ostarele (in invalidne) večinoma skrbijo mlajši, bolj zdravi upokojenci, kaj se
bo zgodilo s to obliko medgeneracijske solidarnosti, če se bo starost ob upokojitvi
radikalno zvišala?

Razpadanje medgeneracijske povezanosti in zmanjševanje
medgeneracijske solidarnosti?
Razvoj, stabilnost in obstoj vsake družbe temelji na medgeneracijski solidarnosti. V
današnjih razmerah imajo mlada, srednja in starejša generacija med seboj vedno manj
živih stikov. Zgodi se celo, da se generacije niti ne poznajo, zato med njimi vladajo številni
predsodki. V preteklosti so bili stari ljudje za mlajši dve generaciji glavni vir informacij,
znanja in veščin za vsakdanje delo ter druge bistvene vidike preživetja, danes pa starejši
pogosto težje sledijo naglemu (tehničnemu) razvoju.
Kot zapišejo v Strategiji varstva starejših do leta 2010 (2002), je bistvena sestavina
doživljanja smisla starosti ravno prenašanje spoznanj in izkušenj na mlajši generaciji.
Medtem ko so generacije v zadnjem stoletju dosegle izjemen razvoj znanja na materialnotehničnem in naravoslovnem področju, pa so področja znanja in možnosti za kakovost
osebnostnega razvoja in medčloveškega sožitja zaostala – prav to pa je odločilnega
pomena za kakovostno staranje in solidarno sožitje med generacijami. Industrijsko
potrošniška družba v reklamah in drugih občilih, v športu in celotni proizvodnji poveličuje
drznost, lepoto, hitrost, mladost, uspešnost, moč, spolnost … S tem je vplivala na javno
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mnenje tako, da je ustvarila slepo pego za vrednost starosti. Ta je obdana s številnimi
predsodki in negativnimi stereotipi. V takih razmerah imajo stari ljudje slabe pogoje za
sprejemanje svoje starosti in njenih možnosti, še posebej onemoglosti ter smrti. Stari in
nemočni ljudje so v današnji družbi pogosto marginalizirani. Tako stanje sprejemajo kot
nujno, tudi sami sprejmejo stereotipe in ne vidijo specifičnih možnosti, ki jih sicer tretje
življenjsko obdobje nudi vse do konca življenja.

Medgeneracijsko povezovanje
Tudi v Sloveniji predstavljajo starejši veliko družbeno skupino. 15, 4 % slovenskega
prebivalstva ima več kot 65 let in le 15 % je mlajših od 15 let (www.stat.si). Takšna struktura
prebivalstva nam nakazuje družbene posledice v prihodnosti: neravnovesje v družbi,
spremembe na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in dela. Potrebno bo
razviti nove oblike medgeneracijskega povezovanja.
Medgeneracijsko sodelovanje razumemo kot izmenjavo izkušenj in spoznanj, druženje,
učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje, ohranjanje in širjenje socialne mreže. Gre
za materialno varnost in ohranjanje kulturne dediščine ter socialno in čustveno oporo.
Statistični prikazi kažejo, da stari starši skrbijo za vnuke in so pomemben del življenja otrok.
Več osamljenosti se pojavi v poznejši starosti, zato so potrebni različni programi za
povezovanje.
V osnovnih in srednjih šolah so se oblikovali programi »Prostovoljno delo srednješolcev in
osnovnošolcev«, ki se izvajajo med šolskim letom. Namen teh programov je, da bi nekoliko
omilili osamljenost, izoliranost in občutek nepotrebnosti starih ljudi v domu. Inštitut
Antona Trstenjaka je razvil mrežo društev za medgeneracijsko sožitje. Učenje ponuja veliko
možnosti, kar kažejo tudi različni drugi programi.

Medgeneracijsko učenje
Programi medgeneracijskega učenja navadno vključujejo dve nestični generaciji, včasih
tudi več različnih generacij, ki so vključene v organizirano ali namerno izobraževalno
dejavnost. Najpogostejša oblika je učenje mlajših od starejših, ko starejši v organiziranih,
običajno šolskih situacijah učijo ali delijo svoje spretnosti z mlajšimi.
Pogosti so tudi programi, ko se starejši učijo od mlajših. Starejši morda ne potrebujejo vseh
znanj kot mlajši, toda s pridobivanjem nekaterih novih znanj na področju družbenih,
kulturnih in tehnoloških sprememb se izognejo nevarnosti, da bi postali marginalizirani.
Najbolj splošen primer tega, kaj lahko mlajši naučijo starejše, je uporaba e-pošte in spletnih
strani.
Različne raziskave in projekti, ki smo jih zasledili na spletnih straneh univerze v Ulmu, ki je
nosilka projektov Learning in later life (www.lill-online.net/online/?projekte.en), kažejo, da
se starejši udeležujejo izobraževanja v starostno mešanih skupinah. Ob pregledu strokovne
literature (Kump, Jelen Krašovec 2010, Hlebec 2009, Kump 2008, Findeisen 2002) in prakse
lahko ugotovimo, da ima medgeneracijsko učenje več funkcij:
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a. starejši postanejo pomembna podpora drugim skupinam pri učenju in sodelovanju,
pa tudi pri osebnostnem razvoju ter razvoju samozavesti,
b. projekti medgeneracijskega učenja so priložnost za dejavno družbeno vključevanje,
c. medgeneracijsko učenje nudi priložnosti za prostovoljno delo, bodisi mladih ali
starejših, tako se povečujejo tudi njihove možnosti za vključevanje v skupnost,
oblikovanje medsebojne pomoči, krepijo se njihova socialna omrežja,
d. mlade in stare spodbuja k premagovanju stereotipov,
e. ob druženju spoznavajo, da se različne generacije v isti kulturi srečujejo s
podobnimi težavami.
Medgeneracijsko učenje se tesno povezuje z učenjem v prostorih, kjer ljudje živijo ali
delajo. Pogosto povezujemo dva koncepta učenja, to je medgeneracijsko
(»intergenerational learning«) in skupnostno učenje (»community learning«, »community
education«). Skupnost razumemo kot družbeno enoto, ki ima svoje meje. Slednje so v
nekaterih skupnostih toge, v drugih pa bolj fluidne in odprte. Za nekatere ljudi in skupine
so skupnosti lahko inkluzivne, za druge izključujoče. Findeisen (1996) zapiše, da skupnost
opredeljujejo predvsem skupne potrebe in skupni interesi njenih članov, ki jih medsebojno
povezujejo. Skupni interesi se kažejo na naslednjih področjih: skupna tradicija, kulturna
dediščina, skupna identiteta, pripadnost in zvestoba kraju, socialne vezi v soseski ali kraju,
solidarnostna pomoč, prizadevanje za skupno politično moč, skupno delovanje za
spremembe in podobno.
Medgeneracijsko učenje in učenje v skupnosti najpogosteje opazujemo ter interpretiramo
s pomočjo socialnih teorij učenja. Med najbolj znanimi teorijami sta Illerisov in Wengerjev
model. Etienne Wenger (2009) in Knud Illeris (2009) predstavita učenje kot proces, ki se
vedno odvija v družbenem okolju in je z okoljem določen. Znanje in zmožnosti se
konstruirajo v določenem okolju, zato je bistvenega pomena dialog, možnost spraševanja,
sprotnega preverjanja smisla ter lastnih domnev.
Skupnostno učenje se razvije tudi tedaj, ko si ljudje želijo vplivati na dogodke v svojem
vsakdanjem življenju in zato te dogodke poglobljeno spoznavajo skozi učne procese.
Ljudje se učijo postati aktivni člani skupnosti, »učijo se biti« v smislu ustvarjanja skupne
družbene identitete. Značilne poteze te oblike učenja so prostovoljna udeležba, delitev
vlog učenja in poučevanja med vsemi člani in spreminjanje skupnosti ter posameznikov,
kar je posledica kolektivnega namena in delovanja. Učenje v skupnosti je učenje z drugimi
in učenje od drugih. Gre za tranzicijo informacij in transformacijo znanja ter identitete.
Skupnosti postajajo prostori kolektivne zakladnice idej, ki se vzdržujejo z razvojem
»kapitala modrosti« (Gaudiani 1998 v Kump 2008). Ljudje se povežejo, da bi s poglobljenim
preučevanjem lokalnih situacij ustvarili novo lokalno vednost in bi to, kar so se naučili,
prenesli tudi v prakso. Takšna izkušnja učenja v skupnosti ustvarja kolektivno vednost,
katere lastniki so vsi člani (Stein in Imel 2002 v Kump 2008).
Povzamemo lahko, da imata tako medgeneracijsko kot tudi skupnostno učenje podobne
funkcije. Obe vrsti učenja nastajata z namenom, da bi v življenje ljudi vpeljevali kakovostne
spremembe. Ta namen se dosega z združevanjem znanja in tistih zmožnosti, katerih nosilci
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so starejši, in drugih, katerih nosilci so mlajši, z znanjem iz kulturne zakladnice,
kolektivnega spomina.
Obe vrsti učenja povezujeta pridobivanje znanja, oblikovanje znanja z dejavnostjo v okolju.
Védenje ne ostaja le v mentalnem svetu ali zapisano na papirju. Védenje se uresničuje z
delovanjem.
Medgeneracijsko učenje in skupnostno učenje povezujeta ljudi in krepita vključenost
(inkluzivnost) ter solidarnost. Z različnimi strategijami (od e-mreženja do skupinskega
učenja) omogočata, da ljudje izstopijo iz svoje osamljenosti in postanejo v okolju dejavni.
Na različne načine pripomoreta k medsebojnemu spoznavanju in razumevanju ter
premagovanju stereotipov.

Izobraževanje je pot iz krize
Izobraževanje se kaže kot optimistična možnost, pot za razreševanje problemov. Ana
Krajnc (2009, 2008) je v razpravah postavila izhodišča za nadaljnje delo na področju
izobraževanja in tudi medgeneracijskega učenja. Meni, da je sodobna kriza drugačna od
prejšnjih in jo je potrebno reševati drugače. Pomembne postajajo vrednote in etika, ki
lahko nasprotujejo žrtvovanju človeka za profit kapitala.
Izobraženost ljudi vseh generacij postaja sila razvoja in socialnega miru. »Največji družbeni
antagonizem se poraja med tistimi, ki znajo, in onimi, ki ne znajo, med računalniško
pismenimi in računalniško nepismenimi, med ustvarjalnimi, samoiniciativnimi ljudmi in
pasivno čakajočimi na pomoč drugih.« (prav tam) Sodobna družba zahteva ljudi z visoko
»mentalno kondicijo«. Ljudje vseh starosti potrebujejo razvite zmožnosti za samostojno
učenje, uporabo IKT, socialne zmožnosti za aktivno delovanje v skupnosti, za odločanje in
kritično refleksijo, pomembne so komunikacijske zmožnosti. Človek vodi svoj osebnostni
razvoj vse življenje. Različne oblike učenja mu pri tem pomagajo.
Medgeneracijsko učenje je ena od poti za sožitje generacij. »Za strpno in socialno sožitje
generacij« je bil tudi slogan festivala za tretje življenjsko obdobje v lanskem letu
(www.f3žO 2009). Mladi ljudje morajo spoznavati starost, starejši pa slediti mladosti,
predvsem pa gre za skupno delovanje v korist vseh generacij. Medsebojno učenje se
začenja z medsebojnim spoštovanjem in dialogom.
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Medgeneracijske razlike, delo in učenje
Strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnosti pomanjkanje delovne sile in da prihaja čas,
ko bo pol manj ljudi za dvakrat boljšo plačo moralo narediti trikrat več. To pomeni, da
bodo zaposleni morali biti dobro motivirani in pravilno vodeni, da bodo učinkovitejši za
dobrobit celotne družbe. Tukaj pa se vse skupaj šele dobro začne.
Če danes kdaj pa kdaj slišimo, da je v poslovnem svetu včasih težko, ker starejši ne
razumejo mlajših in obratno, bo v prihodnosti izziv sodelovanja različnih generacij veliko
večji. Razlike med generacijami namreč še nikoli niso bile tako velike, kot bodo v naslednjih
letih. Na eni strani se delovna populacija vse hitreje stara, na delovna mesta pa prihajajo
mlajši s povsem drugačnimi vrednotami in pogledi na delo.
Podjetja se morajo zavoljo svojega boljšega delovanja s temi razlikami načrtno ukvarjati –
zaposlene morajo motivirati za temeljito preobrazbo v mišljenju ter jim ponuditi konkretna
orodja za boljše medgeneracijsko razumevanje, komuniciranje in sodelovanje.
Zaključimo lahko, da upravljanje raznolikosti, ki izvirajo iz medgeneracijskih razlik,
predstavlja enega izmed največjih izzivov v sodobnih multikulturnih in globalnih
organizacijah.
V nadaljevanju bomo predstavili značilnosti generacij. Generacija označuje skupino ljudi, ki
so rojeni v istem času in živijo v istem obdobju. Vsaka generacija se socializira v specifičnih
kulturnih, gospodarskih in naravnih okoliščinah. Generacija ljudi doživlja iste dogodke, npr.
vojno, polet v vesolje … Isti dogodki in podobne izkušnje predstavljajo temelj za
oblikovanje pomenov. Generacije so začeli raziskovati v 50-ih letih prejšnjega stoletja.
Field, Lynch, Malcolm (2008) zapišejo, da raziskovalci koncept generacije postavijo
vzporedno s konceptom razreda. Generacija predstavlja okvir za oblikovanje socialne
identitete, načina življenja, oblikovanje vrednot, vendar pa tudi med člani iste generacije
obstajajo razlike. Poleg podobnosti, ki jih bomo opisali v nadaljevanju, moramo biti
pozorni tudi na značilnosti posameznikov, ki se razlikujejo.

Značilnosti posameznih generacij
Današnjo delovno silo tvorijo štiri osnovne generacije:
• generacija veteranov,
• generacija otrok blaginje,
• generacija X,
• generacija Y.
Obstaja tudi generacija Z, ki še ne stopa na trg dela.
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Veterani
To je generacija ljudi, rojenih v obdobju 1920–1945. Te ljudi je zaznamovala druga
svetovna vojna in številna pomanjkanja po njej. Odraščali so v času t. i. tradicionalne
krščanske družine, v času strahu za obstoj in trdega dela za napredek. To so pravzaprav
ljudje, ki so po drugi svetovni vojni državo spet postavili na noge. Za to pa je bila potrebna
solidarnost in timsko delo med ljudmi. Glede na to, da so odraščali v skromnejših razmerah,
cenijo preprostost in podpirajo socialno pravičnost ter blagostanje. Veterani so zelo
privrženi delu, spoštujejo avtoriteto, cenijo red in pravila, so potrpežljivi in pripravljeni dlje
časa čakati na nagrado za delo, čeprav menijo, da si jo zaslužijo prej. Če okoliščine to
zahtevajo, so pripravljeni delovne obveznosti brez pomislekov postaviti pred osebne
užitke. Veterani veljajo za deloholike.
To je generacija radia in intenzivnih osebnih stikov. Prav zaradi tega veterani pri svojem
delu in komuniciranju s sodelavci uporabljajo predvsem neposredno komunikacijo, to je
pogovor; kot sredstvo komunikacije pa uporabljajo tudi navadno pismo. Veterani
komunicirajo izjemno pozorno in sogovorniku dajejo vtis spoštovanja. Njihova prednost je
aktivno poslušanje, pa tudi preverjanje razumevanja posredovanega sporočila pri
sogovornikih. S šalami in kramljanjem radi poskrbijo za sproščeno vzdušje pred
obravnavanjem »resnih« stvari.
Generacija otrok blaginje ali generacija »baby boom«
V generacijo otrok blaginje spadajo posamezniki, rojeni v letih 1946–1965.
Ta generacija ljudi je svoje delovne vrednote izoblikovala v obdobju številnih priložnosti in
razvoja gospodarstva. So zelo optimistični, zavzemajo se za osebnostni razvoj, radi trdo in
dolgo delajo in pri tem želijo biti tudi osebnostno vpleteni, radi imajo timsko delo.
Potrebujejo pa tudi veliko izobraževanja, da lahko sledijo vsem spremembam, ki se
pojavljajo pri delu. Cenijo predvsem zanesljivo stalno zaposlitev, ki je zanje vir finančne in
osebnostne varnosti.
Otroke blaginje motivirajo finančne spodbude, toda na večjo nagrado pristanejo le v
primeru, da to ne pomeni večjega kariernega tveganja. Svoj položaj si želijo obdržati in
oblasti nočejo izpustiti iz rok.
Pri komuniciranju so zelo racionalni – nimajo radi dolgovezenja oz. daljšega razpravljanja.
V pogovorih radi uporabljajo tujke in žargon (strokovni in uradni besednjak). Pri
sogovorniku cenijo jasnost in nedvoumnost ter uporabo pozitivnega besednjaka; tj. brez
nikalnic. Otroci blaginje pri komuniciranju s sodelavci in opravljanju dela uporabljajo manj
neposredne komunikacije kot veterani, kot sredstvo komuniciranja pa že uporabljajo
sodobna komunikacijska orodja (Skype, blogi).
Generacija X
V generaciji X so posamezniki, rojeni med leti 1966–1985.
Odraščali so ob starših, ki so si s trdim delom prislužili vse materialne dobrine, nenehno so
delali in zato pogosto zanemarjali svoje družine. Posledica tega je bil velik porast ločitev.
Pomembno vlogo pri vzgoji te generacije je tako imela televizija. Na oblikovanje
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posameznikovih osebnostnih vrednot so pomembno vplivali tudi vrstniki, saj starši niso
imeli časa.
Ti ljudje so neodvisni, samostojni in prilagodljivi, želijo si mentorja, saj avtoritete ne marajo.
Cenijo prijateljstvo, dobre in enakopravne odnose ter timsko delo. Prisegajo na različnost,
razmišljajo globalno in so zelo pragmatični pri življenjskih odločitvah. Usmerjeni so k čim
bolj neformalnim odnosom z nadrejenimi in s poslovnimi partnerji.
Za njih so dobrine samoumevne, od države in odgovornih veliko pričakujejo, zavedajo se
svojih pravic in jih tudi zahtevajo. Denar, moč in prestiž so na koncu njihove vrednostne
lestvice.
Pripadniki te generacije imajo najboljšo izobrazbo in delovno izkustvo v zgodovini. Zaradi
spleta družbenih okoliščin si danes bolj kot varno zaposlitev želijo biti zaposljivi oziroma
želijo posredovati znanja, ki jim omogočajo konkurenčnost na trgu delovne sile. Poklicno
kariero strogo ločijo od osebnega življenja. Želijo si živeti v prijaznem okolju ter imeti čas
za hobije, družino in za kakovostno preživljanje prostega časa.
Pri komuniciranju se omejijo tako na vsebino povedanega kot tudi na predmet
komuniciranja. Na dan opravijo največ komunikacije z različnimi ljudmi, toda le malokdaj
preverijo, ali je bil komunikacijski cilj dosežen (ali je sogovornik pravilno razumel
sporočilo). Uporabljajo zelo veliko tujk in strokovnih besed, šale pa zelo redko.
Generacija X je prva digitalno pismena generacija.
Generacija Y
Gre za skupino ljudi, ki je odraščala v času informacijske tehnologije. Znajo razmišljati
digitalno in neprestano čutijo potrebo po zabavi. Zabave si želijo tudi na delovnem mestu.
Programirani so za akcijo, so kreativni, finančno spretni in ciljno orientirani, probleme pa
rešujejo virtualno. Zavedajo se lastne vrednosti in so polni pričakovanj. Za opravljeno delo
si želijo takojšnje plačilo. So zagovorniki civilnih akcij, imajo izostren občutek za iskrenost,
so neobčutljivi, a tolerantni in brez dlake na jeziku. Če jih razumemo in znamo z njimi
ravnati, so lahko izjemni delavci. Želijo si izrazito individualen pristop, osebni stik in
komunikacijo z vodjo, fleksibilni delovni čas in veliko svobode pri delu, zaradi česar najraje
delajo na več različnih projektih. Osebne interese postavljajo pred družbene ali
korporativne. Ti ljudje se tudi veliko samoizobražujejo ter tako povečujejo svojo vrednost
na trgu dela in zvišujejo kakovost svojega življenja.
Generacija Y vse manj uporablja neposredno komunikacijo in vse bolj posega po sodobnih
sredstvih komuniciranja z več posamezniki hkrati: e-pošta, SMS-sporočila, Skype, blogi ...
Njen jezik je poln slenga, le njej razumljivih osebnih skovank, tujk in sinonimov. Ljudje te
generacije ne preverjajo, ali so jih sogovorniki razumeli oziroma jim to sploh ni
pomembno. Pri sogovorniku najbolj cenijo uporabo pozitivnega besednjaka, brez nikalnic
in prepovedi. Tako si avtoriteto pri tej generaciji pridobimo s spodbudno, ciljno usmerjeno
in argumentirano komunikacijo ter osebnimi zgledi.
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Generacija Z
Gre za ljudi, ki so rojeni od leta 2001 naprej. O njej vemo zelo malo, zato moramo počakati,
da bomo videli, kako se bo razvijala. Pri razvoju njihovih komunikacijskih spretnosti imata
svetovni splet in digitalna tehnologija najmočnejšo vlogo. To pa narekuje popolnoma
drugačen razvoj potencialov, spretnosti in vrednot generacije Z.
Križanci
Rojstne letnice, ki določajo generacije, niso fiksne. Tako se marsikateri znajde v dveh
različnih generacijah. Pripadnost generaciji je namreč bolj stanje duha kot bioloških let,
zato nas naštete značilnosti le vodijo do tega, kako bolje razumeti mišljenje, delovanje in
motivacijo različno starih ljudi.
Med t. i. križance spadajo »mejni« posamezniki, rojeni v letih 1940–1945, 1960–1965, 1980–
1985. Za njih velja, da se težko identificirajo z eno ali drugo generacijo, lažje pa razumejo
specifične značilnosti obojih. Prav zaradi tega so dobri mediatorji in mentorji. Pripadniki te
skupine so razmeroma boljši vodje kot pripadniki »čiste« generacije, saj imajo večjo
socialno inteligentnost.

Težave, ki se zaradi razlik med generacijami pojavijo pri delu
Medgeneracijske razlike so zelo pomembne za organizacijo, saj vanjo prinašajo različne
vrednote, obnašanje, potrebe, načine komuniciranja, delovne vrednote, stališča ...
Interakcija med različnimi generacijami vpliva na organizacijo bodisi negativno bodisi
pozitivno. Pozitivna interakcija lahko privede do povečane ustvarjalnosti in inovacij zaradi
različnih perspektiv razmišljanja, negativna interakcija pa lahko sproži različne konflikte.
Mnogi konflikti, za katere menimo, da so osebne narave, so pravzaprav generacijski.
Največji generacijski konflikt se pojavlja med generacijama X in Y.
Kakšne težave pa se lahko zaradi velikih generacijskih razlik pojavijo pri delu?
• Težave pri komunikaciji med mlajšimi in starejšimi,
• nespoštovanje in nestrpnost med generacijami (zaradi različnega načina dela ter
življenjskih ciljev),
• nasprotje med strukturirano in svobodnjaško mentaliteto,
• težave v odnosu med mlajšimi vodji in starejšimi podrejenimi.

Kako ravnati, da bo sodelovanje generacij učinkovito?
Organizacije bi se morale ukvarjati predvsem s posameznikom in ne samo oziroma
predvsem s preferencami organizacije. Vedeti moramo, kako posameznika spodbuditi, da
bo »iz sebe potegnil« najboljše, na kakšen način ga motivirati, da bo uspešnejši ... Strategije
oblikujemo glede na razlike in podobnosti med generacijami.
Kako naj se organizacije uspešno soočajo z medgeneracijskimi razlikami, da te ne
postanejo izvor medgeneracijskih konfliktov, ampak izvor moči? Patota in drugi (v Anderlič
2007) za lažje upravljanje z različnimi generacijami predlagajo 4 korake:
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1. Določitev prednosti in slabosti vsake organizacije v okviru delovne sile.
Ta korak managerjem pomaga ugotoviti, kaj motivira posamezno generacijsko
skupino; kakšen način komuniciranja ima vsaka izmed njih; kaj jim prinaša
zadovoljstvo; ali posamezniki iz različnih generacijskih skupin raje delajo v timu ali
individualno; ali so za različne generacije potrebni različni načini nadzora.
2. Identifikacija kompetenc, ki so potrebne za dosego ciljev.
3. Primerjava kompetenc s prednostmi in slabostmi posamezne generacije.
4. Uporaba primerjave kompetenc s prednostmi in slabostmi različnih generacij pri
reševanju medgeneracijskih konfliktov, ustanavljanju timov in razvoju programov
za usposabljanje.

Priporočila za boljše medgeneracijsko sodelovanje
Potrebno je:
• dobro poznavanje in razumevanje drugih generacij, ki delujejo in razmišljajo na
drugačen način; razumevanje družbenih okoliščin in vplivov, ob katerih so se
generacije oblikovale;
• upoštevati, ceniti in spodbujati specifične prednosti generacije;
• učinkovito upravljati z razlikami;
• za vse zaposlene naj veljajo enaki standardi odgovornosti in nagrajevanja;
• nujno se odpovedati stereotipom o različnih generacijah, ki se pojavljajo v našem
okolju, kulturi;
• znati poslušati in prisluhniti ter se prilagoditi potrebam in interesom posamezne
generacije. Primer: kadre, ki prihajajo iz generacije Y, bo verjetno primerneje iskati
preko različnih spletnih straneh kot pa preko klasičnih razpisov v časopisju;
• da odnosi med zaposlenimi temeljijo na vzajemnem spoštovanju, saj je vsaka
generacija nekaj posebnega in v sebi nosi pečat prejšnjih;
• vsakega zaposlenega obravnavati tudi oziroma predvsem individualno, saj
generacijske razlike niso nujno enake individualnim razlikam posameznikov.
Generacijska pripadnost namreč predstavlja le nekakšen širši okvir za obravnavo
zaposlenih;
• doseči individualno notranjo spremembo, ki se zgodi, ko drugačne ljudi začnemo
dojemati kot zanimive, ne pa kot ogrožajoče za nas ali sistem. Šele tedaj lahko
razvijemo empatijo, sposobnost vživljanja v drugega, ki je pogoj za globlje
razumevanje;
• poznavanje samega sebe, saj se s tem začne poznavanje drugih. Vprašamo se, kaj
nas motivira pri delu in koliko so ti dejavniki generacijsko oz. individualno pogojeni.
Kakšen komunikacijski slog uporabljam in kako je povezan z vrednotami moje
generacije? Zelo dobro je, da imamo redne in zelo kakovostne medosebne
odnose/stike z vsaj enim predstavnikom iz vsake generacije iz našega delovnega
okolja. V svojem okolju (družinskem, delovnem …) tudi čim bolj načrtno
opazujemo, proučujemo in iščemo generacijske vzorce: vrednote, komunikacijske
sloge, odnos do novih tehnologij …
29

•
•
•

čim večja odprtost do novih sprememb in fleksibilnost;
načrtno ustvarjati odprto, pragmatično, spoštljivo, inkluzivno in na argumentih
temelječo komunikacijsko kulturo;
čim več se pogovarjati o medgeneracijskih razlikah – o njih je treba spregovoriti na
organizacijski in timski ravni, med vodji ter zaposlenimi …

Kako motivirati posamezne generacije?
Ljudi iz različnih generacij moramo znati motivirati tako za samo delo kot tudi za
povezovanje, sodelovanje z različnimi generacijami. Splošno sredstvo motiviranja je samo
delovno mesto z vsemi značilnostmi, posebnostmi, vrednotami … Pomembna sta tudi
delovno okolje in organizacijska klima, ki jo oblikujejo vsi zaposleni. Pomembno vlogo
imajo vodilni, najpomembnejše sredstvo motivacije pa je slog vodenja.

Priporočila za motiviranje …
… veteranov:
•
•

•
•
•
•

Uporabljajte osebni pristop: osebni pogovor, rokopisna sporočila …
Nagrajujte jih s tradicionalnimi statusnimi simboli: navzočnost pri obisku
pomembne osebe, priložnost strokovnih predstavitev pred vsemi zaposlenimi v
organizaciji …
Ponudite jim delo, ki jim bo v izziv; delo naj bo strokovno zahtevno ali takšno z
veliko analitičnega razmišljanja.
Ponudite jim večji proračun za izobraževanje.
Jasno jim sporočite, da spoštujete njihove izkušnje in cenite njihovo lojalnost ter
pripadnost organizaciji.
Veterane najbolj motivirajo izjave:
o »Spoštujem vaše izkušnje in jih želim prenesti na druge.«
o »Cenim vašo pripadnost in lojalnost organizaciji.«
o »Pozno zvečer sem opazil, da je gorela luč v vaši pisarni. Zelo sem vam
hvaležen, da ste se posebej potrudili in pravočasno končali projekt.«
o »Vaša vztrajnost bo poplačana.«
o »Brez vaših izkušenj nam ne bi uspelo.«

… otrok blaginje:
• Vzemite si čas za pogovor, izkoristite priložnosti, da se bolje osebno spoznate.
Ljudem te generacije vodja predstavlja njihov osebni zgled.
• Ponudite jim priložnost, da se dokažejo in izkažejo, zaupajte jim zahtevnejše naloge
in odločanje v zvezi z njimi. Jasno jim pokažite, da jim vodstvo zelo zaupa.
• Zanje sta pomembna avto in potovanje v poslovnem razredu.
• Dodatno jih bo motivirala tudi razkošna pisarna.
• Vključite jih v timsko delo, toda bodite pri tem previdni, saj neradi tekmujejo s
sodelavci.
• Ponudite jim možnost dodatnega izobraževanja.
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Motivirate jih lahko z motivacijskimi izjavami za veterane, pa tudi z naslednjimi:
o »Popolnoma vam zaupam in vem, da boste to delo odlično opravili.«
o »S svojim načinom dela ste zgled tudi drugim.«
o »Res potrebujem, da to storite zame.«

… generacije X:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta generacija prisega na kakovostno življenje (čas za družino, počitnice …).
Ponudite jim pravi izziv: dovolj avtonomije pri delu in tako delo, pri katerem se
lahko še česa naučijo.
Ponudite jim veliko simultanih nalog in projektov ter možnost, da si prednosti
določajo sami, kar jim daje občutek avtonomnosti.
Ne marajo pisarniških boksov.
Omogočite jim gibljivi delovni čas.
Dajajte jim veliko povratnih informacij (kritike in spodbude) o opravljenem delu, saj
to od vodij tudi pričakujejo.
Že malo svobode jim pomeni veliko zadovoljstvo.
Delo z najsodobnejšo računalniško tehnologijo jih zelo motivira.
Izkažite jim visoko stopnjo zaupanja.
Najbolj jih motivira, če so lahko zgled drugim.
Motivacijske izjave:
o »Povsem vam zaupam, opravite delo po svoje.«
o »Cenim vaše mnenje, saj prinaša povsem drugačen pogled.«
o »S svojim načinom dela ste zgled tudi drugim.«
o »Pri nas ne želimo biti preveč uradni.«
o »Pri vašem delu ni veliko pravil, lahko si jih določite sami.«

… generacije Y:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

K njim pristopite na individualen način; zanje sta pomembna osebni stik in osebna
komunikacija.
Ponudite jim veliko različnih projektov, kjer se bodo srečevali z novimi ljudmi.
Omogočite jim veliko svobode pri delu.
Ponudite jim različne vrste izobraževanja, saj imajo veliko potrebo po razvijanju
svojih sposobnosti in znanja, ki bodo zvišali njihovo vrednost na trgu dela ter
izboljšali kakovost njihovega življenja.
Pohvalite jih za dobro opravljeno delo, saj to od vas tudi pričakujejo.
Delovno mesto jim opremite tako, da se bodo lahko tam/v službi tudi zabavali.
Želijo nedvoumen odgovor na vprašanje v slogu: »Jaz dajem organizaciji svojo
energijo in čas, kaj pa mi daste vi v zameno za to?«.
Sprašujte jih po njihovem mnenju. V delovnem procesu naj vam bodo enakovredni.
Bodite dosledni in tisto, kar rečete, tudi storite, stojte za svojimi besedami.
Povežite jih v notranje mreže, da se bodo počutili del skupnosti.
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•
•
•
•
•

Potrebujejo vodenje – njihov vodja naj bo nekdo iz generacije otrok blaginje in ne
iz generacije X (z njimi so namreč v največjem konfliktu).
Potrebujejo tudi mentorja, ki naj bo iz generacije veteranov, saj bo to zelo dobro
delovalo na obe generaciji.
Motivira jih tudi prevzem netradicionalnih vlog (na primer tistih, ki so za moškega
veljale kot značilno ženske vloge, in nasprotno).
Omogočite jim ustvarjalno in zabavno delovno okolje.
Učinkovite motivacijske izjave, ki jih namenimo tej generaciji, so:
o »Pri vašem delu ni veliko pravil, lahko si jih določite sami.«
o »V našem podjetju boste imeli obilo priložnosti za ustvarjalnost in sploh za
ustvarjalno timsko sodelovanje.«
o »Tukaj boste pravi junak.«
o »Prav vi lahko pomagate spremeniti naše podjetje.«
o »Vaše mnenje prinaša povsem svež pogled.«
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Mateja Pograjec, Maja Tomšič, Katja Zupančič

Ko po slovenski kuhinji zadiši
Naloga je nastala ob opazovanju spreminjanja načina prehranjevanja. V urbanem okolju se
pojavlja čedalje več kitajskih, indijskih in drugih vrst hrane. Posebno izstopa t. i. hitra
prehrana. Hkrati opažamo tudi vedno večje zanimanje za domačo hrano. Analizirale smo
več forumov in povpraševanje po kmečkih turizmih ter ugotovile, da ljudi zanima
tradicionalna kuhinja.
Temeljni namen projekta je prenos znanja o tradicionalnih jedeh, značilnih za posamezne
pokrajine, na mlajšo generacijo. Sledile smo načelom inkluzivnosti in ohranjanja kulturne
dediščine.
Program je zasnovan medgeneracijsko. Udeleženci so dijaki in ženske iz društev
podeželskih žensk iz različnih pokrajin ter starejši v Domu za starejše v Novem mestu.
Spoznali bodo pestrost kulinarike po posameznih pokrajinah in se naučili pripraviti različne
domače jedi. Oblika bo tečaj, ki bo tudi okolje za medgeneracijsko druženje. Program
bomo evalvirali sproti in ob zaključku s pomočjo različnih instrumentov (anketni
vprašalniki, vodena diskusija, opazovanje).
Program uvrščamo med neformalno izobraževanje, interpretiramo ga lahko s konceptom
medgeneracijskega učenja in izobraževanja za dejavno državljanskost.

1. Uvod
Današnji čas je čas hitenja. Zaznamuje ga pomanjkanje časa in zato iskanje hitrih rešitev.
Hitri tempo je čutiti tudi na področju kulinarike. Ne more se mu izogniti niti področje
prehranjevanja. Ljudje danes vse bolj posegamo po hitri in nezdravi hrani, vse manj pa
uživamo v vsakodnevnih obedih. Tudi globalizacija, ki dobiva vse večje razsežnosti, je na
področju izbire jedi in načina prehranjevanja pustila posledice in jih še vedno pušča: na
naših jedilnikih namreč najdemo več jedi iz indijske, mehiške, kitajske, ameriške … kuhinje
kot pa jedi iz slovenske kulinarike, ki je poleg tega, da je zelo zdrava, tudi zelo pestra,
raznolika in bogata.
V zadnjih letih lahko opazimo, da se je spremenil odnos do domače tradicionalne hrane. To
potrjujejo številni forumi na medmrežju, množični obiski turističnih kmetij, vedno več je
društev, ki si prizadevajo obuditi in predvsem ohraniti slovenske tradicionalne jedi.
Slovenci vse bolj razmišljamo o svojih koreninah, svojih prednikih, kulturni dediščini.
Kaj pa so sploh domače jedi? Ali so to tiste, ki jih jemo doma? Ljudska ali domača jed je
pojem za starejšo jed. Ta se je v svoji izvirnosti najdlje ohranila pri podeželskem
prebivalstvu. Uporabljamo tudi poenostavljeno opredelitev domače jedi: to je tista jed, ki
se je današnja starejša generacija še spominja iz svoje mladosti. Nekateri za domačo hrano
uporabljajo tudi pojem »slovenska narodna jed«. Ta pojem namreč pomeni izbrana kmečka
jedila, ki so delno izboljšana, prirejena in največkrat pripravljena po okusu meščanov.
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Slovenija je, kar se njene domače kuhinje tiče, prava Evropa v malem. Na našem malem
koščku zemlje se srečujejo tri evropske kulture – alpska, panonska in sredozemska, vsaka s
svojimi značilnimi jedmi. Kulinarika Slovenije je kuhinja regij. Imamo kar 40 takih
kulinaričnih območij s samosvojimi (značilnimi, svojstvenimi) jedmi, ki so jih pomagale
krojiti različne naravnogeografske in družbeno-geografske značilnosti ter različne
kulturno-zgodovinske razmere (Kuhar 1998).
S kuharskim tečajem »Ko po slovenski kuhinji zadiši …« želimo bogastvo in raznolikost
slovenske tradicionalne kuhinje prenesti od starejše na mlajšo generacijo. Hkrati želimo
pripraviti okolje, kjer bo potekala izmenjava mnenj in izkušenj med generacijama.

2. Izobraževalni program
2.1. Analiza okoliščin

Maribor

Ljubljana
Nova Gorica
Novo mesto

Koper

Slika 1: Novo mesto
Predpostavljamo, da je naročnik programa Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo
mesto. Šola poleg izobraževanja mladih ponuja tudi programe srednješolskega
izobraževanja za odrasle ter različne kuharske tečaje z različno tematiko, na primer tečaj
vegetarijanskih jedi, ribjih jedi, mehiške kuhinje ... Tečaji so namenjeni tako dijakom kot
tudi drugim zainteresiranim posameznikom. Prizadevajo si, da si njihovi dijaki pridobijo
čim več znanj, ki jih bodo lahko uporabili tudi v bodoče na svoji poklicni poti ali pa v
vsakodnevni uporabi.
Na tržišču je ponudba kuharskih tečajev modernih kuhinj velika in veliko je tudi kuharskih
tečajev slovenske kuhinje po posameznih področjih (kuharski tečaj primorskih, štajerskih
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jedi …). Programa, ki bi zajel tradicionalne jedi z vseh področij Slovenije, pa kljub velikemu
povpraševanju na spletu in v društvih podeželskih žena še ni na tržišču. Našle smo Društvo
podeželskih žena Škocjan, ki išče nekoga, ki bi pripravil program o tradicionalnih
slovenskih jedeh. Tudi Biotehniški center Naklo že pripravlja program za svoje dijake in vse
ostale zainteresirane. Tečaj so organizirali na pobudo dijakov in velikega povpraševanja
odraslih. Poklicale smo tudi druge gostinske šole po Sloveniji in jih vprašale, kaj menijo o
programu, ali bi ga izvajali in če beležijo kakšno povpraševanje. Večina jih je bilo nad
programom navdušenih in izrazili so željo po izvedbi programa na njihovi šoli, ko bo
program napisan in pripravljen. Torej zanimanje, povpraševanje na trgu izobraževanja je
veliko, ponudnikov pa malo.
2.2. Ugotavljanje potreb po izobraževanju
Ugotavljanje potreb smo se lotile kar pri dijakih, potencialnih udeležencih programa v
Novem mestu. Sprva smo se načrtovalke programa seznanile z izobraževanjem in
vsebinami, ki so ga srednješolci deležni tekom šolanja. Na podlagi poznavanja vsebin,
izobraževanja, ki so ga deležni, smo jim sestavile vprašalnik (priloga številka 1), ki je dijake
spraševal o tradicionalnih slovenskih jedeh: koliko jih že poznajo in ali bi jih zanimal
program, ki bi te vsebine ponujal. Na podlagi odgovorov dijakov smo ugotovile, da dijaki
domačih jedi po področjih ne poznajo, razen najbolj tipičnih, kot je na primer prekmurska
gibanica. Kljub pomanjkljivemu znanju o slovenskih tradicionalnih jedeh so izrazili željo in
zanimanje, da bi se o tem tudi kaj več naučili. Rezultate smo predstavile vodstvu šole, ki je
na podlagi zanimanja dijakov in ob predstavitvi programa in vsebin, ki jih program ponuja,
program za svoje dijake tudi naročilo.
2.3. Udeleženci programa
Program bo zasnovan medgeneracijsko.
Udeleženci kuharskega tečaja bodo dijaki in dijakinje 1. ter 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto. V program bo naenkrat vključenih od 10 do 15
udeležencev. Od udeležencev pričakujemo, da poznajo osnove kuhanja in nekatere
kuharske spretnosti ter da bodo delavni in željni novih znanj. Udeleženci programa ne
bodo imeli nobenih stroškov, saj je izobraževanje brezplačno. Z njimi bodo v vlogi
mentorjev starejše ženske, ki so članice Društva podeželskih žena.
2.4. Cilji izobraževalnega programa
Udeleženci:
• bodo spoznali naravnogeografske (klimatske pogoje, sestava tal …) in družbenogeografske (kmetijstvo …) značilnosti ter različne kulturno-zgodovinske razmere
posameznih slovenskih področij, katerim je kuharski tečaj namenjen;
• bodo spoznali pestrost, raznolikost in bogastvo kulinarike na posameznih področjih
naše države;
• se bodo naučili pripraviti različne domače jedi, značilne za posamezna področja
Slovenije;
• se bodo seznanili z ureditvijo prostora – značilnega za določeno slovensko področje
–, ki je namenjen obedu, s pripravo pogrinjkov za različne priložnosti, z dekoracijo
mize;
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•

se bodo družili in izmenjavali izkušnje z izvajalkami kuharskega tečaja.

2.5. Vsebina
V našem kuharskem tečaju smo Slovenijo razdelili na šest področij, in sicer na: Gorenjsko,
Dolenjsko, Štajersko, Primorsko, Notranjsko in Prekmurje. Vsakemu področju bomo
namenili dve srečanji. Vseh šest področij bo imelo enako organizacijo vsebin, zato bodo v
nadaljevanju predstavljene vsebine, ki jih bosta zajeli obe srečanji posameznega področja.
Načrtovalke kuharskega tečaja bodo udeležence na začetku programa seznanile z
nekaterimi pojmi, ki se bodo pojavljali skozi ves tečaj kuhanja, na primer: domača ali
ljudska kuhinja, gastronomska kuhinja …
Vsebine dveh srečanj posameznega področja
1. srečanje
Načrtovalke, ki bodo tudi v vlogi predavateljic kuharskega tečaja, bodo najprej predstavile
posamezno področje Slovenije, ki mu bosta namenjeni dve srečanji tečaja. Na splošno
bodo predstavile nekatere naravnogeografske značilnosti (relief, podnebje, prst,
rastlinstvo), družbeno-geografske značilnosti (kmetijstvo, industrija, promet, turizem) ter
različne kulturno-zgodovinske razmere. Predstavitev bo potekala ob predstavitvi s
programom Powerpoint in ob fotografijah Slovenije. Po uvodni predstavitvi bo sledila
predstavitev značilnosti tradicionalne kuhinje posameznega področja s pomočjo fotografij.
Izvajalke – starejše članice društva podeželskih žena – bodo na začetku praktičnega dela
(kuhanja domačih jedi) najprej predstavile recepte, po katerih bodo udeležence naučile
kuhati. Vse jedi bodo prikazale s pomočjo fotografij, ki bodo na predstavitvi Powerpoint.
Udeležence bodo seznanile tudi z zdravimi in kakovostnimi sestavinami, ki jih bodo skupaj
uporabljali pri kuhanju, ter jih naučile, kako posamezne sestavine pridelati doma in tako pri
nakupu le-teh privarčevati.
Sledilo bo kuhanje po predstavljenih receptih.
2. srečanje
Na tem srečanju bodo udeleženci pripravljali jedi po receptih, ki jih bodo izvajalke že prej
izbrale glede na njihovo znanje ter glede na želje udeležencev. Izvajalke bodo jedi
predstavile ob fotografijah, ki bodo na predstavitvi Powerpoint.
Ob koncu srečanja bodo udeležence seznanile tudi s tem, kako ljudje s posameznega
področja uredijo prostor, namenjen obedu, kako pripravijo pogrinjek z vsemi posebnostmi
predvidenega obroka in kako dekorirajo mizo. Predstavile jim bodo tudi pomembnost
izbire pijače, ki jo postrežemo pri določeni jedi. Na koncu pa bo še diskusija o pravilih
vedenja za mizo.
Srečanje udeležencev izobraževalnega program z občani iz Doma starejših v Novem
mestu
Zadnje srečanje bo namenjeno druženju in izmenjavi izkušenj med mlajšo generacijo
(udeleženci kuharskega tečaja) in starejšo (občani iz Doma starejših v Novem mestu).
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Udeleženci kuharskega tečaja bodo sami uredili prostor, kjer bo srečanje potekalo, ter
primerno uredili in pripravili mize. Nato bodo svojim gostom na kratko predstavili
značilnosti slovenske tradicionalne kuhinje in jim skuhali šest sladic z različnih področij
Slovenije. Pri tem jim bodo tudi z besedami razložili potek priprave sladic. Medtem ko se
bodo sladice pekle, bodo občani iz doma starejših pripovedovali svoje spomine in izkušnje
z domačimi tradicionalnimi jedmi. Predstavili pa bodo tudi stare recepte, ki so jih v svojih
delavnicah ob pomoči načrtovalk programa oblikovali v celoto. Sledilo bo sladkanje s
sladicami ob glasbi.
2.6. Organizacija
2.6.1. Financiranje
Prihodki
Program za dijake ne bo plačljiv. Sredstva za organizacijo in izvedbo programa bomo
pridobili od Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za kulturo ter pri sponzorjih. Za
sponzoriranje programa smo prosile občino, Turistično zvezo Slovenije in ostala večja
podjetja v okolici ter gostilne in restavracije v občini. Spar in Mercator sta pripravljena za
tečaj sponzorirati sestavine, društvo podeželskih žena pa se je za svoje delo odpovedalo
plačilu.
Prihodki (viri prihodkov)
Količina, vrsta
Spar, Mercator
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za kulturo
Sponzorji (občina, Turistična zveza Slovenije, večja podjetja v Novem
mestu …)
Skupaj
Odhodki
Sredstva bomo porabile za plačilo dela naslednjim: trem andragoginjam, nadzornemu
učitelju; plačilo za prevoz, najem kuhinje in oglaševanje programa.
Društvo podeželskih žena se je plačilu za delo odpovedalo, plačan pa jim bo prevoz. Plačilo
prevoza andragoginj, kmečkih žena in starejših občanov iz Novega mesta se bo izračunalo
v skladu z zakonom.
2.6.2. Marketing
Oglaševanje programa bo potekalo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo mesto, ki
je tudi naročnik tega programa. Oglaševanje bo potekalo preko plakatov in s pomočjo
učiteljev, ki bodo na začetku ure na kratko predstavili program dijakom in najbolj
zainteresiranim dali tudi letak z več informacijami o tečaju. Program bo predstavljen tudi
na njihovi spletni strani.
2.7. Potek programa
2.7.1 Organizacijska vprašanja
Program je neformalen, oblika programa pa je tečaj.
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Število udeležencev: 10–15
IZVAJALCI:
Gorenjsko področje: Društvo kmečkih žena in deklet v Bohinju, Urška Odar ter Majda
Lončnar,
Dolenjsko področje: Društvo podeželskih žensk Bučka, Vida Gros ter Jelka Tršinar,
Štajersko področje: Aktiv kmečkih žena Kebelj, Hedvika Kočnik ter Marija Janžič,
Primorsko področje: Društvo podeželskih žena Predmeja, Joža Likar ter Alojzija Bratina,
Notranjsko področje: Društvo podeželskih žena Narina, Antonija Možina ter Jožefa
Gombač,
Prekmursko področje: Društvo podeželskih žena Brezno Podvelka, Marinka Velkavrh ter
Darja Sever.
Načrtovalke in predavateljice: Maja Tomšič,
Katja Zupančič,
Mateja Pograjec.
TRAJANJE: 13 srečanj po 5 ur, 1x tedensko ob sobotah.
PROSTOR: Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto (kuhinja in jedilni prostor)
2.7.2 Izpeljava
Vsebinska razporeditev (tako bo potekalo12 srečanj, 2 srečanji za posamezno področje)
Prvo srečanje za področje (sobota)
9:00–9:45
uvodni del, predstavitev področij, pregled značilnih jedi, predstavitev
geografskih in kulinaričnih značilnosti posameznega področja, receptov,
uporabljenih sestavin
9:45–10:00 odmor in priprava na začetek kuhanja
10:00–13:00 kuhanje po izbranem receptu
13:00–13:30 okušanje in ocenjevanje skuhane hrane
13:30–14:00 pospravljanje kuhinje
Drugo srečanje za področje
9:00–9:15
priprava na začetek kuhanja in predstavitev receptov
9:15–12:15 kuhanje po izbranem receptu
12:15–12:45 predstavitev pogrinjkov in okrasitev miz
12:45–13:30 okušanje in ocenjevanje skuhane hrane
13:30–14:00 pospravljanje kuhinje
Zadnje srečanje pa bi potekalo takole:
9:00
zbor udeležencev v šoli
9:30–10:30 priprava pogrinjkov in jedilnega prostora za starejše občane (evalvatorji)
10:30–10:45 priprava potrebščin v kuhinji
10:45–11:00 prihod starejših občanov
11:00–11:15 sprejem starejših občanov, pozdravni govor in predstavitev poteka dneva
11:15–13:00 kuhanje sladic (udeleženci programa)
13:00–13:30 starejši občani pripravijo kulturno točko
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13:30–15:00 postrežba in okušanje dobrot ob glasbeni spremljavi
* Potek izvedbe programa se lahko tekom izvajanja spremeni.
2.8. Evalvacija
Za evalvacijo izobraževalnega programa bomo uporabile:
• mikroevalvacijo – evalvacijo, ki bo potekala ob koncu vsakega drugega srečanja za
posamezno področje Slovenije;
• sumativno evalvacijo – evalvacijo, ki bo potekala po končanem kuharskem tečaju
(po 13. srečanju).
2.8.1. Mikroevalvacija
Izvajali jo bodo udeleženci kuharskega tečaja in izvajalke.
Namen mikroevalvacije: izboljšati kakovost dela izvajalcev in same izvedbe programa
(časovna razporeditev …), ko ta program še poteka.
Prvi del
• Evalvacijska skupina: udeleženci kuharskega tečaja.
• Kaj bodo ocenjevali?
a. Delo izvajalcev (ali so jasno in razumljivo razložili ter nazorno prikazali potek
priprave posamezne jedi…).
b. Učinkovitost izpeljave kuharskega tečaja (ali so bili recepti zanimivi oziroma
primerno izbrani, ali so bile vsebine dobro časovno razporejene …).
• Inštrument, s katerim bodo zbirale podatke: anketni vprašalniki.
• Kako bo potekalo zbiranje podatkov? Načrtovalke izobraževalnega programa
izdelajo anketni list (priloga številka 2), ki ga bodo udeleženci kuharskega tečaja po
izpolnitvi odložili v za to pripravljeno škatlo.
• Analiza, interpretacija in poročilo: Anketne vprašalnike bodo načrtovalke analizirale
na svoji mikroevalvaciji in o svojih ugotovitvah napisale poročilo.
Drugi del
• Evalvacijska skupina: izvajalke kuharskega tečaja.
• Kaj bodo ocenjevale?
a. Svoje delo in kakovost izpeljave (ali so razumljivo in zanimivo predstavile ter
prikazale pripravo posamezne domače jedi, ali so bile vsebine dobro
razporejene, ali so izbrale primerne recepte glede na predznanje ciljne
skupine …).
b. Delo udeležencev.
• Način, s katerim bodo zbirale podatke: diskusija.
• Kako bo potekalo zbiranje podatkov ter analiza, interpretacija in priprava poročila?
Izvajalke bodo skupaj z načrtovalkami v obliki diskusije razpravljale o udeležencih in
o poteku izvedbe kuharskega tečaja. O ugotovitvah in mnenjih bodo načrtovalke
napisale poročilo.
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2.8.2 Sumativna evalvacija
• Namen sumativne evalvacije: ugotoviti in analizirati končne učinke izobraževanja
ter s pridobljenimi informacijami kakovostno izboljšati pripravo naslednjih
kuharskih tečajev.
• Evalvacijska skupina: izvajalke, načrtovalke in naročnik programa.
• Kaj bodo ocenjevali?
a. ciljno skupino in njihovo delo,
b. potek izvedbe, delo izvajalk,
c. delo načrtovalk programa,
d. kakovost izpeljave izobraževalnega programa,
e. dosego ciljev izobraževalnega programa.
• Inštrumenti, s katerimi bodo zbirale podatke: vodena diskusija, opazovanje.
• Kako bo potekalo zbiranje podatkov s pomočjo opazovanja? Izvajalke in
načrtovalke programa bodo evalvirale delo udeležencev na zadnjem srečanju.
Ocenjevale bodo, kako ustrezno uporabljajo znanje, ki so si ga pridobili skozi
srečanja – kako bodo uredili prostor, kjer bodo postregli svojim gostom, ter
pripravili mize in pogrinjke, kako so svojim gostom razložili in prikazali potek
priprave posamezne sladice. Podatke bodo zbirale s pomočjo opazovanj in si
opažanja zapisovale.
• Zbiranje podatkov ter analiza, interpretacija in poročilo: Na vodeni diskusiji, ki jo
bodo vodile načrtovalke programa, bodo razpravljale o delu načrtovalk, o
doseganju ciljev izobraževalnega programa in o kakovosti izpeljave programa.
Analizirale bodo vsa poročila, napisana med tečajem, in podatke, pridobljene s
pomočjo opazovanja na zadnjem srečanju. O celotnem poteku tečaja bodo
načrtovalke napisale končno poročilo.

3. Zaključek
Izobraževalni program z naslovom »Ko po slovenski kuhinji zadiši« je nastal pod vplivom
koncepta neformalnega izobraževanja, modelov medgeneracijskega učenja ter
izobraževanja za dejavno državljanstvo, ki spodbuja vključevanje vseh skupin prebivalstva
v družbo. Sledili smo načelom inkluzivnosti, ohranjanja kulturne dediščine v povezavi z
medgeneracijskim učenjem. Program ponuja znanja in veščine, ki niso priznani z javno
veljavnim certifikatom, lahko pa dijaki svoje znanje uporabljajo pri svojem poklicnem delu.
Izobraževalni program omogoča ohranjanje in boljše poznavanje slovenske kulturne
dediščine, kulinarike z vseh področij Slovenije ter geografske in družbene značilnosti
posameznih področij.
V današnji družbi, v kateri so posameznikove spretnosti in znanje vedno bolj cenjeni, in
kjer je znanje tisto, ki predstavlja konkurenčno vrednost, postaja vedno bolj pomembno
tudi neformalno izobraževanje posameznika že tekom šolanja in tudi kasneje, ko je
zaposlen.
Neformalno izobraževanje poteka v obliki tečajev, delavnic, seminarjev, projektnega dela
ali ekskurzij. Tovrstno izobraževanje v prvi vrsti ponuja pridobivanje, posodabljanje in
poglabljanje znanja, ki ni nujno dokazljivo z javno veljavno listino. Omogoča tudi
pridobivanje socialnih veščin, spretnosti, zlasti spretnosti sodelovanja, delovanja v timu,
načrtovanja, projektnega dela ter praktičnega reševanja problemov.
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Neformalno izobraževanje je vedno bolj pomembno in nanj so pozorni tudi delodajalci, kar
se je pokazalo tudi pri ustanovitvi študentskega portala Talentiran.si, kjer lahko študentje in
študentke beležijo svoje kompetence in znanja, pridobljena preko neformalnega
izobraževanja v e-nefiks. Izpis e-nefiksa lahko služi kot referenca za delo pri njihovem
bodočem delodajalcu. Prav tako je v mnogih podjetjih čedalje bolj pomembno, da se
njihovi zaposleni izobražujejo, tako formalno kot neformalno. Za njih organizirajo in jim
omogočijo razne tečaje, seminarje, delavnice, vikend seminarje. Tako je pot do želene
kariere vedno bolj povezana z dodatnim izobraževanjem in usposabljanjem, ki ga lahko
dosežemo tudi z neformalnim izobraževanjem (http://www.epf.unimb.si/Karierni_
center/Priloge/ Priprava na razvoj kariere.pdf).
Naš program o slovenskih tradicionalnih jedeh je namenjen dijakom, da pridobijo dodatna
znanja in spretnosti, ki jim bodo služila kot referenca pri bodočem delodajalcu, pri samem
delu ali v vsakodnevni uporabi. Neformalno izobraževanje je zanje možnost dodatnega
izobraževanja o vsebinah, ki jih formalno izobraževanje zaradi prenatrpanosti vsebin delno
pokriva ali pa sploh ne.
Izobraževanje za dejavno državljanstvo je v današnji družbi aktualno iz različnih vzrokov.
Družba od posameznikov pričakuje, da bodo ti po svojih močeh prispevali k družbi, bili v
njej aktivni in bodo poznali svoje pravice ter dolžnosti. Posamezniki pa so pasivni in
delujejo, kot da se vsemu temu odpovedujejo. Za to, da bi postali aktivnejši, je med drugim
potrebno tudi izobraževanje, zlasti tu pride v poštev neformalno izobraževanje, npr.
druženje v medgeneracijskih skupinah.
Koncept izobraževanja za dejavno državljanstvo (srečamo tudi poimenovanje
izobraževanje za dejavno državljanskost) poudarja dimenzijo kulture in znotraj nje
ohranjanje kulturne dediščine posamezne države. Ko posameznik pozna kulturno
dediščino svoje države, prične nanjo gledati z drugimi očmi in jo prične ceniti. Hkrati jo želi
tudi ohranjati za naslednje rodove in uživati v njej (Veldhuis 1997). Tudi naš program
prispeva k ohranjanju kulturne dediščine oziroma vseslovenske kulinarike. S programom
hočemo znanje o značilnih slovenskih jedeh po področjih ohraniti za nadaljnje generacije,
da bodo tudi te poznale kulturno dediščino, jo cenile in to znanje širile naprej.
Tečaj o tradicionalnih slovenskih jedeh ne ponuja le »znanja iz knjig«, temveč zajema tudi
medgeneracijsko učenje, prenos izkušenj, prenos védenja med generacijama. Na tečaju se
znanje ne bo posredovalo le od starejše generacije na mlajšo, kot to poteka v šoli, ampak
bodo tudi dijaki svoje na novo pridobljeno znanje delili z občani iz doma starejših. Znanje
in spretnosti se bodo pretakale med različno starimi ljudmi, med dvema različnima
generacijama in s tem se bo ohranjala kontinuiteta znanja o slovenskih tradicionalnih
jedeh, kar je med drugim tudi namen tečaja.
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5. Priloge
Priloga številka 1:

ANKETA
Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto pripravlja tečaj o slovenskih
tradicionalnih jedeh, ki bo za vas, dijake, brezplačen. S spodnjo anketo – ki je
anonimna – želimo pridobiti informacije o tem, koliko slovenskih tradicionalnih
jedi poznate in katere, predvsem pa, ali bi vas zanimal program, ki bi te vsebine
ponujal. Za pridobitev teh informacij potrebujemo vašo pomoč. Prosimo, da
odgovorite na vprašanja.
Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.

1. Katere tradicionalne jedi s posameznega področja Slovenije poznate?
(Napišite nekaj jedi na črto ob imenu pokrajine.)
Gorenjska:__________________________________________________________
Dolenjska:__________________________________________________________
Štajerska:___________________________________________________________
Primorska:__________________________________________________________
Notranjska:_________________________________________________________
Prekmurje:__________________________________________________________
2. Poznam naslednjo jed, a ne vem, kam spada: _______________________
3. Ali poznate recepte oziroma pripravo za večino teh jedi, ki ste jih
našteli?
(Obkrožite ustrezen odgovor.)

DA
4.
DA

NE
Vam šola nudi dovolj znanja o slovenskih tradicionalnih jedeh?
NE

5. Bi se želeli vključiti v brezplačni, neformalni tečaj o slovenskih
tradicionalnih jedeh?
DA

NE
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Priloga številka 2:

ANKETA
Želimo si, da bi bila delo izvajalcev in izvedba tečaja z vsakim srečanjem bolj
kakovostna, zato vas prosimo, da izpolnite naslednjo anonimno anketo.
Za odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.
1. Ocenite delo izvajalcev.
Ocenite od 1 do 5, pri čemer pomeni: 5 – popolnoma se strinjam, 4 – strinjam se,
3 – deloma se strinjam, 2 – ne strinjam se in 1 – sploh se ne strinjam.
Izvajalec je …
govoril razumljivo
delal z veseljem
bil sproščen
prikazal jedi dovolj natančno
pri delu uporabljal domišljijo
z veseljem dodatno razložil
izbral zanimive recepte
čas dela dobro razporedil

5

4

3

2

2. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno na tečaju spremeniti?

3. Vaše pohvale:
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1

Violeta Čanželj in Nina Kmetec

Računalnik je okno v svet tudi v tretjem
življenjskem obdobju
Projekt je nastal z namenom približati e-tehnologijo starejšim in z željo razvijati
medgeneracijsko učenje. Poleg tega želiva s programom spodbuditi razmišljanje o
stereotipih, ki prikazujejo obdobje starosti kot obdobje nemoči.
Po analizi različne strokovne literature in spletnih strani ter nekaterih političnih
dokumentov sva pripravili program računalniškega opismenjevanja za starejše.
Delo bi lahko uvrstili na področje gerontagogike (izobraževanje starejših), saj je program
namenjen starejšim od sedemdeset let.
Program sodi v okvir neformalnega izobraževanja. V njem sodelujejo: skupina mladih,
skupina starejših in učitelji, zato ga lahko uvrstimo tudi v polje medgeneracijskega
izobraževanja.

1. Uvod
Izobraževanje je ključnega pomena za ljudi vseh starosti in prinaša koristi zanje in za
celotno družbo. Posameznikom omogoča, da so dejavni na delu, se aktivno vključijo v
družbo, so bolj informirani, spodbuja njihovo kreativnost in inovativnost ter tako povečuje
njihovo učinkovitost na delovnem mestu, možnost za zaposlitev ter razvoj v drugih
socialnih vlogah, ki niso povezane z zaposlitvijo.
Učenje in izobraževanje je pomembno v vseh življenjskih obdobjih. Zaradi demografskih
sprememb postaja evropska skupnost vedno bolj pozorna na izobraževanje starejših.
Staranje prebivalstva bo močno vplivalo na družbo in gospodarstvo ter s tem posledično
tudi na izobraževanje. Za kakovostno življenje, boljšo vključitev v družbo in večjo
učinkovitost na delovnem mestu – tudi zaradi podaljševanja zaposlitve – starejši
potrebujejo znanja, ki so bistvena za življenje v današnji družbi. Sem sodi predvsem
poznavanje sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije ter znanje tujih jezikov.
Tega se zavedajo tudi voditelji vlad držav članic EU. Evropska komisija je tako v lizbonski
strategiji jasno izpostavila potencial IKT za doseganje osnovnega strateškega cilja EU – to je
postati najbolj konkurenčna, na znanju temelječa država, o čemer so pisali že v
Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000).
Lizbonski proces mora še naprej temeljiti na enakovredni obravnavi treh stebrov strategije
- gospodarskega, socialnega in okoljskega. Med prednostnimi nalogami za uresničitev
lizbonskih ciljev so:
• vlaganje v znanje in inovacije,
• vzpostavitev privlačnega okolja za naložbe in delo,
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•

ustvarjanje več ter boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije.
(http://www.gov.si/aplikacije/uvi/slo-jutri_blog/?p=29)

Dva pomembna razloga za to, da je udejanjanje vseživljenjskega učenja v praksi ena od
prioritet v Evropski uniji, sta navedena v Memorandumu o vseživljenjskem učenju.
• Evropa se je premaknila proti družbi in gospodarstvu, ki temeljita na znanju. Bolj kot
kdaj koli prej postaja dostop do najnovejših informacij in znanja, skupaj z
motivacijo in spretnostmi, da to pametno uporabljaš za dobrobit sebe in skupnosti
kot celote, ključ za krepitev evropske tekmovalnosti in izboljšanja zaposljivosti ter
prilagodljivosti delovne sile.
• Današnji Evropejci živijo v zapletenem družbenem in političnem svetu. Bolj kot
kdaj koli poprej si posamezniki želijo načrtovati svoja življenja; od njih se pričakuje,
da bodo aktivno doprinesli k družbi; živeti morajo pozitivno s kulturnimi, etničnimi
in lingvističnimi razlikami. Izobraževanje v najširšem pomenu pa je ključ do učenja
in razumevanja, kako se spoprijeti s temi izzivi (http://linux.acs.si/
memorandum/html/).
Številne države svojih izobraževalnih sistemov še niso prilagodile naraščajočim potrebam
starejše generacije. Poleg tega, da starejši potrebujejo znanje in so v vlogi učencev, so
lahko tudi prenašalci znanja, so torej v vlogi učiteljev. Ob naraščajočem številu
upokojencev bi bilo modro pogledati na to skupino ljudi kot na potencialne inštruktorje in
mentorje, ki bi lahko svoja znanja in spretnosti prenesli na druge generacije in drugim
generacijam s svojimi izkušnjami pomagali pri oblikovanju novega znanja
(http://www.predsedovanje.si/Medgeneracijsko-sodelovanje-/Vse%C5%BEivljenjskou%C4%8Denje-za-vse-generacije.html).
Medtem ko se v Sloveniji trudimo in poskušamo starejšim nove tehnologije (tudi
računalnike in splet) šele približati – pri čemer opažamo precej ovir –, pa so starostniki v
razvitih gospodarstvih na Zahodu nadpovprečno zanimiva ciljna skupina, saj štejejo za
najhitreje rastočo skupino uporabnikov spletnih strani. Tega se zavedajo tudi nekatera
podjetja, ki oglašujejo na spletu, saj je okus starejših še vedno mladosten. Zanimajo jih
predvsem potovanja, moda, finance, računalništvo, mobilni telefoni, kozmetika in
avtomobili. Upokojenci imajo poleg tega čas tudi za branje in so se pripravljeni poglobiti v
informacije. Druga podjetja pa so pri svojem oglaševanju še vedno osredotočena na mlajšo
populacijo ter starostnike pogosto spregledajo.
Starejši imajo polovico vse kupne moči in vse, »kar moraš storiti, je, da se jim približaš na
pravi način«, menijo oblikovalci reklam. Potovalne agencije se še posebno zanimajo za
starejše svetovne popotnike. Omenjeno populacijo so opazila tudi podjetja, ki ponujajo
izobraževalne tečaje računalništva in uporabe interneta (http://www.finance.si/12036). O
tem je napisan tudi zanimiv članek »Elektronika za dedke in babice« (Delo, 17. 1. 2009).
Študija, ki jo je opravil Jupiter MMXI, je pokazala, da je kar deset odstotkov evropskih
uporabnikov spletnih strani starejših od 55 let. Po podatkih pa so med državami velike
razlike. Eden od podatkov za Francijo je, da starejši uporabniki prebijejo na spletu 14 ur na
mesec, medtem ko je povprečje 6, 4 ure.
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Za izdelavo tega programa sva se odločili, ker bi radi tudi ljudem v tretjem življenjskem
obdobju približali računalnike in svetovni splet. Zavedava se, da se družba stara in starejši
postajajo vse večji segment prebivalstva. V t. i. družbi znanja se tudi ljudje v tretjem
življenjskem obdobju razvijajo, osebnostno rastejo, si širijo obzorja in so dejavni.
Izobraževanje, vključenost v civilno družbo, sodelovanje z drugimi generacijami pa so le
nekatere izmed možnosti, ki starejšemu človeku pomagajo, da ostane dejaven in prispeva
k sooblikovanju družbenega okolja.
Priprave programa sva se lotili tako, da sva najprej raziskali, kakšno je znanje starejših o
računalništvu, in tako ugotovili, kaj se dogaja na tem področju v Sloveniji. Ugotovili sva, da
obstaja več tečajev računalništva, ki pa se ukvarjajo s poučevanjem različnih osnovnih
programov in so namenjeni predvsem ljudem, ki računalnike uporabljajo pri svojem delu.
Ugotovili sva tudi, da se na tem področju vedno bolj izvaja tudi medgeneracijsko
sodelovanje.
Ob razmisleku, kdo bo najina ciljna skupina, sva si zadali nalogo, da ponudiva
izobraževanje tistim, ki so pri takem učenju ponavadi zapostavljeni. Ugotovili sva, da
takšno izobraževanje oz. učenje potrebujejo tudi starejši, da zapolnijo svoj prosti čas. Želeli
sva pripraviti izobraževanje za stare ljudi, da bi jih poučili o pozitivnih učinkih uporabe
računalnika. Ugotovili sva, da bi bil program bolj zanimiv, če bi vanj vključili tudi mlade,
zato sva k sodelovanju povabili dijake Gimnazije Ptuj, da se kot prostovoljci pridružijo.
Njihovo sodelovanje bi jim prineslo ure, ki jih morajo zbrati za obvezne izbirne vsebine. Ker
je Ptuj manjše mesto, kjer takšnih programov ni veliko, sva se odločili, da ga ponudiva prav
tam, in sicer v knjižnici. Najprej sva udeležence povabili na spoznavno srečanje, kjer smo se
malo pogovorili o njihovi uporabi računalnikov in spleta. Za prostor v knjižnici sva se
odločili zato, ker je tu vzdušje bolj sproščeno kot v kakšni šolski računalniški učilnici. Z
vodstvom knjižnice sva se dogovorili, da nam prostor »posodijo« enkrat na teden za 2 uri.
Predvideli sva tudi vzporedni dogodek, in sicer razstavo v knjižnici, saj sva predvidevali, da
bo ta dogodek spodbudno deloval na učenje. Ob koncu tečaja se bomo skupaj odpravili na
izlet v Kiberpipin muzej v Ljubljano, kjer si bomo ogledali, kako se je računalniška oprema
spreminjala skozi čas.
Pri oblikovanju vsebin programa sva se trudili oblikovati program, s pomočjo katerega naj
bi udeleženci na čim bolj preprost in zanimiv način pridobili čim več znanja. Trudili sva se,
da bi bilo to znanje celostno (vidno, slušno, tipno) in pospremljeno z različnimi doživetji;
temu je namenjen obisk muzeja.
Besedilo projektne naloge najprej predstavi analiziranje okoliščin in potreb po
izobraževanju, nato predstaviva cilje in vsebine ter način izpeljave programa. V zaključnem
delu povzameva spoznanja in skleneva z razmislekom o potrebnosti podobnih programov.

2. Izobraževalni program
Predpostavljava, da je naročnik programa Društvo upokojencev Ptuj. Izobraževalni
program bo namenjen starostnikom od 70. leta naprej. Na podlagi tega naročila sva
analizirali okoliščine in preverili potrebe za izpeljavo izobraževalnega programa.
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Slika 1: Zemljevid Slovenije z označenim mestom Ptuj.
2.1. Analiza okoliščin
Najprej sva opredelili ključne pojme, ki bodo v nadaljevanju izobraževalnega programa
večkrat uporabljeni.
Vseživljenjsko učenje – sistem pojavov in procesov, ki so sredi dogajanja, nenehno
nastajajo in potekajo vse življenje. Ni vezano zgolj na znanje, ki ga potrebujemo na
delovnem mestu, ampak se nanaša tudi na druge vidike našega življenja. Učenje mora
potekati skozi vse življenje, od zibelke do groba (http://www.sviz.si/?page=si/mednarodno
/mednarodno-08-11-01).
Žal pa se število učencev v procesu z leti zmanjšuje (prim. Kump, Jelenc Krašovec 2005),
zato je potrebno poskrbeti, da bo izobrazba dostopna ljudem vseh starosti. Vseživljenjsko
učenje je od otroštva do starosti pomemben dejavnik za zviševanje zaposljivosti,
ekonomskega razvoja in demokracije, zato ga moramo čim bolj vključevati v vsakdanje
življenje in čim več uporabljati v sodobni družbi, ki jo imenujemo tudi družba znanja.
Medgeneracijsko sodelovanje – sodelovanje med ljudmi različnih generacij. V tem
programu gre lahko za sodelovanje generacije starih staršev in generacije vnukov.
Pomembno je zato, ker lahko do izmenjave informacij, znanj in izkušenj med različnimi
generacijami pride na sproščen, zanimiv način.
Facebook – družbena spletna stran, ki je bila ustanovljena 4. februarja 2004 v mestu
Cambridge in pripada ter deluje v okviru zasebnega starševskega podjetja Facebook, Inc.
Brezplačen dostop do strani omogoča uporabnikom, da se povežejo na eno ali več omrežij
in tako lažje komunicirajo z ostalimi ljudmi iz istega omrežja (http://sl.wikipedia.org/wiki/
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Facebook). Facebook bo starejšim pomagal ohranjati in vzpostavljati nove socialne stike
ter obogatiti preživljanje njihovega prostega časa na način, ki ga do sedaj niso poznali.
2.2. Izobraževalne potrebe
Izobraževalne potrebe sva ugotavljali z anketo, ki je priložena na koncu programa.
Izobraževalni program računalništva bo potekal v Knjižnici Ivana Potrča na Ptuju, v
prostoru z računalniki. Učenje bo potekalo pod vodstvom mentorja. Vsak udeleženec bo
imel dodeljenega enega izmed dijakov Gimnazije Ptuj, ki mu bo kot prostovoljec pomagal,
če se na neki točki ne bo več znašel. Vsak udeleženec se bo učil na svojem računalniku, zato
bo skupina primerna številu računalnikov v knjižnici.
Preučili sva možnosti, kako lahko tudi ljudje v tretjem življenjskem obdobju pripomorejo k
sooblikovanju družbenega okolja, da se ne bi počutili zapostavljeni in nemočni. S pomočjo
učenja naj bi se zgodil tudi premik v razumevanju starosti; od predpostavk, da gre pri
staranju za neaktiven, družbeno marginalen preostanek življenja, do iskanja tako
imenovanega uspešnega staranja kot možnosti za sodelovanje v ekonomskem, kulturnem,
političnem in družbenem življenju v skupnosti. Vpliv izobraževanja na starejše med drugim
izkazuje tudi osebnostna rast, ki jo ob tem lahko doživijo, si pridobijo nova znanja in
spretnosti ter si tako gradijo lastno razumevanje in razumevanje drugih. Tudi oni si želijo
osvajanja novih znanj, ki jim olajšajo vsakdanje življenje in popestrijo delček prostega časa.
S pomočjo izobraževanja in učenja vzdržujemo življenje v skupnosti in tako pripomoremo
tudi k dobremu počutju drugih. Učenje starejših dobro vpliva na njihovo osebnost in
pozitivno motivacijo, saj spodbuja osebnostno rast ter oblikovanje identitete posameznika.
V Sloveniji se kažejo velike razlike tako glede pripravljenosti za učenje kot glede
udeleževanja v izobraževalne dejavnosti v različnih pokrajinah. Največ programov in
največjo udeležbo beležijo v osrednji Sloveniji, manj pa na obrobju, zato se nama zdi
pomembno, da bi več programov ponudili ljudem v različnih okoljih.
Učenje in izobraževanje imata na starejše širše učinke kot pa samo pridobivanje znanja, saj
postajajo samostojnejši, dejavnejši, odgovornejši, odločnejši, samozavestnejši, strpnejši,
prevzemajo nove družbene vloge in so bolj pripravljeni pomagati drugim. Izobraževanje
nekaterim starejšim pomaga tako, da se lažje soočijo s spremembami v prehodnih
obdobjih življenja, kot je na primer upokojitev. Če želimo razumeti novo kulturo staranja, je
treba najprej spoznati in odpraviti tabuje, predsodke in stereotipe, ki so povezani s podobo
starosti in s tretjim življenjskim obdobjem.
2.3. Namen izobraževanja
Želiva, da bi vsi, tudi starejši, čim bolj polno živeli. Z znanjem računalništva si lahko starejši
obogatijo socialno življenje in okrepijo zavedanje, da so pomemben del družbe. Žal naša
družba še vedno podcenjuje znanje in izkušnje starejših, zato sva se odločili program
nameniti prav njim: želiva, da zapolnijo svoj prosti čas in hkrati obogatijo svoje znanje ter si
odprejo nove možnosti za srečevanje v virtualnem prostoru.
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Takšen izobraževalni program sva se odločili pripraviti zato, da bi izboljšali računalniško
pismenost starejših ljudi, da bi znali uporabljati svetovni splet in preko Facebooka
komunicirati s svojimi prijatelji od blizu in daleč, saj vsi iz te starostne skupine zaradi
spreminjanja in pešanja nekaterih fizičnih sposobnosti niso več sposobni tolikokrat
obiskati svojih sorodnikov, prijateljev in znancev, s katerimi želijo ohraniti stike. Poleg tega
pričakujeva, da bodo s pomočjo programa navezali nova poznanstva, iz katerih se bodo
mogoče razvila tudi trajnejša prijateljstva, ki jih bodo lahko ohranjali in vzdrževali na
Facebooku. Tako bo tudi ta starostna skupina ostala dejavna v navezovanju socialnih stikov
ter to združila z osnovnim znanjem računalništva in spleta.
Izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju je način, s katerim se lahko spodbuja
povezanost starejših z družbo, in tudi eden izmed načinov, ki omogoča, da starejši v družbi
sodelujejo. Lahko se vanjo vključijo tudi z občasnim plačanim delom (npr. pretipkavanje
besedila, spletna stran …), ki lahko zamenja poklicno dejavnost.
Starejši ljudje, ki računalnika za časa svoje delovne dobe niso nikoli uporabljali, občutijo
izreden strah pred njim. Zato potrebujejo popolnoma drugačno motivacijo za učenje in
predvsem drugačne metode dela. Ker se računalnika bojijo, se počutijo pri učenju, ki je na
primer otrokom v zabavo, neumne in počasne, zato mora imeti ekipa, ki bo izobraževala
starejše, posebne pedagoške prijeme. Postavili sva si nekaj vprašanj. Odgovori nama bodo
pomagali pri strukturiranju programa.
Zakaj bi bilo tudi oziroma predvsem za starejšo osebo dobro, da se spozna z
računalnikom?
Seveda lahko nanizamo več odgovorov, a poglejmo pomembnejše. Nekateri starejši ljudje
so že tako socialno odrinjeni na rob družbe. Neizobraženost oziroma neobvladovanje
novih tehnologij to odrinjenost še povečuje. S spoznavanjem računalništva posameznik
ponovno pridobi občutek pripadnosti družbi, pa naj gre za osebne kroge (znotraj družine)
ali v širšem smislu (med znanci ali celo pri ustvarjanju novih stikov).
Z obvladovanjem računalnika si bo starejša oseba izboljšala kakovost življenja. Nekateri
gredo težko od doma, ker mogoče avta ne vozijo (več), težje hodijo, neradi pa prosijo
druge za usluge. Iskanje informacij, komunikacija, kasneje pa tudi »zahtevnejša opravila«
(nakupovanje, spremljanje bančnega računa ...) – vse to se da opraviti kar doma. Vsekakor
se bo njihovo življenje spremenilo, za to pa ni potrebno, da se obrne na glavo
(http://zlataleta.com/stari-ljudje-in-racunalnik).
Kaj starejše ovira pri vključevanju v računalniško izobraževanje?
• Mnogi se ustrašijo cene in zahtevnih aparatur.
• Ustrašijo se, da bodo slej ko prej nekaj pokvarili.
• Bojijo se, da svojih bližnjih ne bodo več srečevali v živo , ampak jih bodo opazovali
le skozi ekran.
• Strah, da bodo preveč časa preživeli doma pred računalnikom.
Te trditve nama povedo, da je nepoznavanje računalniške tehnologije vedno povezano s
strahom pred neznanim, ki je glavni sovražnik in glavna ovira pri sprejemanju novih znanj,
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novih navad – sploh pri starejših (http://zlataleta.com/stari-ljudje-in-racunalnik/). Vse to
poznamo tudi iz teorij motivacije odraslih za udeležbo v izobraževanju.
2.4. Cilji programa
S programom želiva doseči, da udeleženci spoznajo računalnik in se ga naučijo uporabljati,
saj lahko to znanje prinese veliko prednosti. Prepričali se bodo, kako zlahka postaneš
uporabnik tipkovnice in programa. Z dobro voljo in novim znanjem bodo vstopili v svet
računalništva ter se povezali z ljudmi različnih starosti.
Najpomembnejša naloga je premagovanje strahu pred računalnikom in pred tem, da bodo
kaj pokvarili. Naš namen je tudi starejšim približati računalnike in splet tako, da bodo
poznali osnove računalništva.
MIKROCILJE bova opredelili s pomočjo vsebine. V spodnjem nizu odgovarjava na
vprašanje, kaj vse bodo udeleženci znali.
• kratka predstavitev svetovnega spleta
• osnovna iskalna orodja, njihova uporaba, struktura naslova www
• ime strežnika, mape in datoteke
• spletna stran
• pregled strani v brskalniku
• osnovni podatki o e-pošti
• zagon e-pošte
• zgradba sporočil v e-pošti
• naslov in oznaka @
• vsebina sporočila in branje e-pošte
• odgovor na prejeto pošto
• posredovanje sporočil enemu ali več naslovnikom hkrati
• brisanje e-pošte
• priponke e-pošte
• poznavanje osnovnih aplikacij Facebooka (z zida na zid, dodaj sliko, uredi podatke,
profil …)
2.5. Program
2.5.1. Vsebina
• Pozdrav, predstavitev mentorja, udeležencev in dijakov. Na kratko o zgodovini
računalnikov. Vrste računalnikov, ogled osebnega računalnika. Kako računalnik
pripravim za delo? Uvodna seznanitev z računalnikom in z uporabo tipkovnice.
Predstavitev prednosti uporabe računalnika.
• Predstavitev svetovnega spleta, njegovo zgradbo in delovanje, predstavitev
spletnih storitev, priključitev in vstop v splet, opis storitve World Wide Web Svetovni splet omrežij, predstavitev brskalnika in spletne strani, odpiranje spletnih
strani, delovanje predpomnilnika, začasne spletne strani, preklapljanje med
stranmi.
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•

•
•
•
•

Storitev Elektronska pošta (e-mail), predstavitev in pomen, pregled in nastavitve
programa za delo z e-pošto, sprejemanje in pošiljanje elektronskih sporočil,
odpiranje sporočil in predogled, odgovarjanje na sporočilo, posredovanje sporočil,
pripenjanje in odpenjanje datotek v elektronskih sporočilih, izdelava in uporaba
stikov, izdelava skupin prejemnikov.
Facebook in njegove funkcije, pisanje na zid, dodajanje slik, iskanje prijateljev.
Pravila obnašanja, varnost in zaščita.
Samostojne vaje. Zaključek in podelitev diplom.
Skupinski izlet v Kiberpipin računalniški muzej v Ljubljano.

2.5.2. Oblika programa in udeleženci
Projekt oblikuje neformalni program izobraževanja, ki bo potekal v obliki 40-urnega tečaja.
Namenjen je upokojencem, starim več kot 70 let, ki se želijo usposobiti za delo z
računalnikom za uporabo spleta in elektronske pošte. Vsebina osnovnega tečaja je
prilagojena uporabnikom, ki se prvič srečajo z računalnikom in želijo izgubiti strah pred
uporabo računalnika. V tečaj bo lahko vključenih 15 udeležencev naenkrat.
Program bo vodil »predavatelj« s pomočjo dijakov prostovoljcev iz Gimnazije Ptuj. Ti bodo
udeležencem tečaja pomagali pri delu. Med delom si bodo privoščili odmor, popili kavo ali
čaj ter se z vodjo tečaja, ostalimi udeleženci in dijaki tudi kaj pogovorili. Po zaključku
usposabljanja bodo lahko ob popoldnevih brezplačno prihajali v knjižnico in ob pomoči
dijakov vadili ter utrjevali pridobljeno znanje.
Tečaj bo potekal v obliki praktičnega dela z računalnikom v majhni skupini, tako bo hitreje
potekalo osvajanje znanja (sprememba znanja na ravni posameznika).
2.5.3. Organizacija
Število udeležencev:
15
Število asistentov dijakov: 15
Izvajalci:
Predavatelj:
Janez Novak
Asistenti – dijaki: Ina Pušenjak, Naja Vindiš, Nika Zelenjak, Peter Pirnat, Blaž Pungračič,
Primož Korošec, Dejan Šegula, Miha Brunčič, Tadej Kozel, Matej Vesenjak, Aleš Petek, Žiga
Novak, Tadeja Korpar, Lina Simonič, Rok Koren.
Čas, trajanje:
40-urni tečaj,
enkrat na teden po 2 uri v popoldanskem času
(predvidoma v sredo od 18. do 20. ure)
Kraj:
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Na koncu tečaja sta predvideni refleksija udeležencev in razprava.
Vzporedni dogodki:
Čajanka po vsaki zaključeni delavnici, po želji tudi skupen ogled razstave v knjižnici.
Izlet:
Po zaključenem tečaju se bodo predavatelj, udeleženci tečaja in dijaki skupaj odpravili na
ogled Kiberpipinega računalniškega muzeja v Ljubljano, kjer si bodo ogledali, kako so se
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računalniki skozi leta spreminjali. S tem skupnim doživetjem bodo zaključili druženje v
tečaju.
Cena izleta bo prilagojena številu udeležencev.
Naš cilj je združiti prijetno s koristnim in tako z izletom še bolj spodbuditi druženje med
udeleženci tečaja (medgeneracijsko spoznavanje). Poleg tega ima ekskurzija tudi
izobraževalne cilje, saj bodo spoznavali razvoj računalniške tehnologije skozi čas.
2.5.4. Izpeljava
Na uvodni uri bo predavanje, potem pa se bodo udeleženci s pomočjo predavatelja in
dijakov učili o osnovnih aplikacijah.
1. SREČANJE:
2. SREČANJE:
3. SREČANJE:
4. SREČANJE:
5. SREČANJE:
6. SREČANJE:
7. SREČANJE:
8. SREČANJE:
9. SREČANJE:
10. SREČANJE:
11. SREČANJE:
12. SREČANJE:
13. SREČANJE:
14. SREČANJE:
15. SREČANJE:
16. SREČANJE:
17. SREČANJE:
18. SREČANJE:
19. SREČANJE:
20. SREČANJE:

Uvodno predavanje, namenjeno predstavitvi udeležencev, programa,
vsebin izobraževanja, njihovih pričakovanj in druženju.
Seznanitev z osnovnimi deli računalnika (PC) ter njegovim delovanjem,
vklop in izklop računalnika.
Osnove dela v okolju Windows, spoznavanje namizja in delo z miško.
Zagon programov, preklop med okni, opravilna vrstica in delo z okni, reset
in postopki v primeru zastojev.
Pisanje in shranjevanje dokumentov, tipkovnica in osnove tipkanja.
Delo z datotekami, odpiranje in shranjevanje.
Predstavitev svetovnega spleta, zgradba in delovanje spleta, predstavitev
spletnih storitev, priključitev in delovanje spleta.
Opis storitve World Wide Web – svetovni splet omrežij, predstavitev
brskalnika in spletne strani.
Zgradba spletne strani, osnovni deli, URL naslov in vsebina spletne strani,
delo z miško na spletni strani.
Odpiranje spletnih strani, preklapljanje med stranmi, iskanje po spletu z
uporabo iskalnikov.
Predstavitev elektronske pošte (e-mail), pomen, pregled in nastavitve
programa za delo z e-pošto.
Sprejemanje, pošiljanje in odpiranje sporočil, odgovarjanje na sporočila ter
posredovanje sporočil.
Pripenjanje in odpenjanje datotek v elektronskih sporočilih, izdelava in
uporaba stikov.
Seznanitev s programom Facebook ter možnosti uporabe le-tega.
Ustvarjanje profila ter njegovo urejanje.
Poiskati in dodati prijatelje ter pisanje na zid želene osebe.
Dodajanje slik in komentiranje le-teh, preverjanje novih sporočil.
Ustanovitev svoje skupine in povabiti prijatelje v to skupino.
Predstavitev možnosti igranja raznih iger prek Facebooka.
Zaključno predavanje, namenjeno druženju in spoznavanju prednosti
naučenega.

2.5.5. Finančni načrt
Potrebujemo predavatelja računalničarja, ki ima potrpljenje za delo s starejšimi začetniki
na področju računalništva.
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Prostor v knjižnici: 1x na teden od 18. do 20. ure knjižnica odstopi prostor za minimalni
prispevek za stroške čiščenja in elektrike.
Razstava, ki spada v okvir vzporednih dogodkov, je udeležencem programa na ogled
brezplačno.
Dijakom se bo sodelovanje pri tečaju priznalo kot del obveznih izbirnih vsebin, ki jih
morajo vsako leto opraviti v sklopu šolanja in za svoje delo ne bodo finančno nagrajeni.
Finančna sredstva bodo zagotovili: Društvo upokojencev Ptuj, MO Ptuj, MŠŠ – evropska
kohezijska sredstva, Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije.
Odhodke bodo predstavljali: kritje stroškov za prostor v knjižnici, honorar predavatelju,
stroški marketinga, prispevek za pripravo čajanke.
2.5.6. Marketing
Natisnili bova letake in plakate ter jih poslali v Dom upokojencev Ptuj, na Društvo
upokojencev, v Knjižnico Ivana Potrča, obesili v trgovini in ambulanti splošnih zdravnikov,
na table za obveščanje v lokalni skupnosti. Pripravili bova oglas na lokalnem radiu. Vabili
bova starostnike nad 70 let, da se udeležijo našega tečaja računalništva.
2.6. Evalvacija
Udeleženci bodo sami ustvarili skupino, na Facebooku poiskali svoje mentorje, izvajalce,
soudeležence programa, prijatelje ter preko Facebooka izrazili svoje vtise. Dijaki bodo
mentorju in pomočnikom s pomočjo funkcije »zid« sporočili, kako so bili zadovoljni z
mentorjevim delom. Preko Facebooka se bomo tudi skupaj pogovorili o kakovosti
programa ter kako so bili udeleženci s celotnim potekom programa zadovoljni, kaj bi
spremenili itd. Nato bodo tudi mentor in dijaki svojim »učencem« sporočili, kako so bili
zadovoljni z njihovim delom in jim dali kakšen koristen nasvet za nadaljnje delo ter učenje.
Sporočili bodo tudi, ali so bili cilji programa doseženi, ali je komunikacija preko Facebooka
dobro uspela.
Izvajalci in mentorji bodo evalvirali delo udeležencev na zadnjem srečanju. Ocenjevali
bodo, kako ustrezno udeleženci tečaja uporabljajo na tečaju pridobljeno znanje. Napredek
udeležencev bodo skozi tečaj spremljali tudi njihovi asistenti – dijaki, ki bodo na koncu
svoja opažanja in zadovoljstvo tudi izrazili.

3. Zaključek
Z izobraževanjem v tretjem življenjskem obdobju se uresničujejo temeljni cilji
izobraževanja in učenja, kot so: učenje za osebnostni razvoj, učenje za vključenost v
družbo, učenje delovanja za skupno dobro, za večjo zaposljivost in dejavno državljanskost.
Tehnologija se vedno hitreje razvija, trg ponuja vedno več dobrin in na podlagi tega so
tudi naše potrebe večje in zahtevnejše. Za razvoj tehnologije in njeno uporabo je potrebno
izobraževanje. Z znanjem računalništva si lahko starejši obogatijo socialno življenje in
okrepijo zavedanje, da so pomemben del družbe. Z različnimi izobraževalnimi programi si
prizadevamo porušiti stereotipe o tretjem in četrtem življenjskem obdobju ter pomagati
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starejšim, da se bodo lažje dejavno vključili v družbo. Posameznik s pomočjo računalnika
pride hitro do vrste potrebnih informacij ter si tako prihrani marsikatero pot in se
osamosvoji. Izobraževanje prispeva k spremembam na ravni posameznika in na ravni
družbe.
Linden West zapiše, da je bila glavna značilnost modernizma ta, da je bil svet razločljiv. Tu
so bile osnovne resnice in gotovosti, ki se jih je z uporabo empiričnih raziskav, osvobojenih
človeške subjektivnosti, dalo objektivno razumeti. Ena izmed značilnost pa je bil tudi
emancipacijski potencial posameznih oblik znanja (West 2002). V sodobnosti še vedno
sledimo emancipacijskemu potencialu izobraževanja, razlika je v tem, da so okoliščine
nepredvidljive, da nimamo zagotovljene varnosti v nobeni socialni vlogi.
Izobraževanje odraslih se hitro širi, ker ljudje potrebujejo novo znanje. Pojavljajo se
»multipli« svetovi učenja, ki se dotikajo gospodarstva, politike, umetnosti, prostora in se
kažejo v posameznikovem vsakdanjem življenju. Nastajajo nove oblike, še posebno ob
razvoju e-tehnologije (Ličen 2009).
V dobi postmodernizma objektivnih resnic in gotovosti ni več. West zapiše, da je razvoj
komunikacijske tehnologije in kapitalizma porušil značilnosti modernizma. Nastali so
raznovrstni življenjski slogi. Zaradi ponujanja različnih življenjskih možnosti so nastale
mnogovrstne identitete. Vzrok vsemu temu pa je manipulativna moč potrošništva.
Potrošništvo nam namreč obljublja možnosti, kako si urediti življenja in kako graditi
identitete. Toda ponujeno je malo temeljev, na katerih bi lahko gradili in spajali naše
individualne izkušnje. Veliko ljudi v iskanju odgovorov postane zmedenih in prestrašenih.
Ker smo eksistenčno prepuščeni sami sebi, se ustvarja nevaren občutek praznine (West
2002). O zelo podobni tematiki razpravlja tudi Bauman v svojem delu Tekoča moderna.
Človekov položaj se v prejšnji stopnji moderne (trdna moderna) in sedanji stopnji
moderne, ki jo Bauman imenuje tekoča moderna, razlikuje. Avtor poudari, da tekočine v
nasprotju s trdnimi telesi le stežka ohranijo svojo obliko. Ne fiksirajo prostora in ne vežejo
časa. Prav to besedo uporabi kot vodilno metaforo za sedanjo stopnjo moderne dobe. S
svojo na novo pridobljeno fleksibilnostjo in ekspanzivnostjo ima posameznik veliko
možnosti, ki so zgolj navidezne, če človek nima zmožnosti, da bi jih uresničil. Moderna
družba opravlja svojo nenehno dejavnost individualiziranja, to pa je preobrazba identitete
iz danosti v nalogo in zadolževanje akterjev, da so odgovorni za izvajanje te naloge in za
posledice. Vsi se ukvarjajo sami s seboj, od drugih dobijo le nasvete, kako preživeti v svoji
lastni osamljenosti.
Bauman meni, da je zaradi individualizacije prišlo do razpadanja državljanstva in izumrtja
politike kot dejavnosti z nalogo prevajanja zasebnih težav v javna. Zasebno kolonizira
javno. Javna sfera razpada, zato ne moremo biti resnično svobodni. Pojavi se negativna
svoboda, ki pa izhaja iz razkola med subjektivno svobodo in objektivno.
Od trdne moderne smo prešli v obdobje lahkega kapitalizma s številnimi avtoritetami, od
katerih se nobena ne more dolgo ohraniti. Te avtoritete ne ukazujejo več. Prešli smo v
dobo neskončnih možnosti, med katerimi se mora posameznik odločati, iskanje identitete
pa je postalo vztrajen boj za strditev tekočine. Vse v porabniški družbi je stvar izbire, razen
to, da smo prisiljeni izbirati, pa še to postane odvisnost (Bauman 2002).
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Živimo v svetu, ki so mu odvzeti epistemiološki temelji in prav tako tudi v izobraževanju
odraslih vlada epistemiološka negotovost. Izkušenj v sodobnem času ne moremo
kontrolirati, vendar nekateri avtorji pravijo, da to ni nujno slaba lastnost, če se le naučimo
živeti s tem in izkoristiti različne možnosti za stalen, nikoli končan eksperiment z
identitetami in življenjskimi slogi. Zato se sedaj spodbuja biografsko učenje in učenje v
specifičnih psihosocialnih in zgodovinskih razmerah (Bron in Schemmann 2002).
In prav v tem svetu je danes zelo pomembno učenje in izobraževanje starejših, saj se ti
tako lažje soočajo z negotovostjo, vključujejo v življenje in mu sledijo. Tudi v starosti
gradijo svojo »refleksivno biografijo«. Nenehne spremembe od posameznikov zahtevajo
nenehno učenje. Pri tem pa ima velik pomen medgeneracijsko sodelovanje. Posamezniki
se pri tem učijo sami, obenem pa učijo tudi druge in tako prenašajo znanje drug na
drugega. Na tak način se učijo tudi socialnih stikov s starejšimi oziroma mlajšimi
posamezniki in ohranjajo temeljne odnose v skupnosti.
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5. Priloge
Priloga številka 1

ANKETNI VPRAŠALNIK
Zanima naju, kakšne so možnosti računalniškega izobraževanja za starejše v
Vašem kraju in kakšen bi moral biti program, da bi Vas spodbudil k udeležbi.
Prosiva, če odgovorite na spodnja vprašanja in nama s tem pomagate pri pripravi
računalniškega izobraževanja za starejše.
Anketa je anonimna. Prosiva, da pri vprašanjih obkrožite ustrezen odgovor ali pa
odgovor napišete na črto.
Za odgovore se že vnaprej lepo zahvaljujeva.

1. Ali se je v Vašem kraju že odvijal kakšen tečaj računalniškega
izobraževanja za starejše?
Da

Ne

2. Ali menite, da so starejši zainteresirani za računalniške tečaje?
Da

Ne

Ne vem

3. Ali ste se kakšnega računalniškega tečaja že udeležili?
Da

Ne

4. Če ste se podobnega tečaja že udeležili, kaj vas je pritegnilo k udeležbi?
______________________________________________________
5. Če se tečaja niste udeležili, ali nam lahko napišete, kaj vas je odvrnilo?
______________________________________________________
6. Kaj bi moral računalniški tečaj vsebovati, da bi vas spodbudil k udeležbi?
______________________________________________________
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Priloga številka 2:
Reklamni letak

Upokojence,
starejše od 70 let,
z nič predznanja o računalništvu
vabimo,
da se udeležijo računalniškega tečaja.
:)
Premagali boste strah pred novo tehnologijo in se naučili oblikovati Facebook, pošiljati
in prejemati elektronsko pošto, poiskati zanimive informacije na svetovnem spletu in
oblikovati dokumente.
Pridite in povabite še svoje prijatelje, da bomo skupaj pogledali skozi malo okno v širni
svet.
:)
Združili bomo koristno s prijetnim in poskrbeli za medgeneracijsko sodelovanje. Pri tem
nam bodo v pomoč dijaki Gimnazije Ptuj, ki vam bodo znali odgovarjati na vaša
vprašanja s področja računalništva.
:)
Tečaj je brezplačen.
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Ana Pivk, Karolina Zakšek, Boris Klančnik

Izmenjava znanja kot most med generacijami
Program je namenjen Društvu podeželskih žensk in deklet (Društvo kmečkih žena). Društvo
ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine in je aktivno pri različnih kulturnih
ter turističnih prireditvah v svojem okolju.
Članice društva se bodo izobraževale na področju računalništva in kulinarike. Delavnice
bodo organizirane pod vodstvom mentorjev: to bodo kuharice in računalničarja.
Organizirani bosta računalniška in kuharska delavnica: v prvi bodo mlajše članice
mentorice starejšim, v drugi bodo starejše mentorice mlajšim. Učenje bo potekalo v t. i.
medgeneracijskih tandemih.
Svoje delo bodo predstavile na Planšarskem dnevu. Pripravile bodo razstavo jedi in
predstavitev društva.
Program sodi med neformalno izobraževanje odraslih, je del skupnostnega učenja v
lokalnem okolju in upošteva koncept globalnega učenja za uravnotežen razvoj sveta.

1. Uvod
Srečujemo se z vedno hitrejšim tempom življenja, daljšim delovnim časom in vedno bolj
skopo odmerjenim prostim časom. Velikokrat se zgodi, da ne najdemo časa za prijatelje in
znance. Osebne stike čedalje bolj nadomeščajo kratka sporočila preko mobilnih telefonov
ali elektronska pošta. Vedno več je družin, kjer starejši ljudje zaradi vseh sodobnih načinov
komunikacije nimajo več toliko živih stikov z vnuki, kot bi si želeli. Na drugi strani pa mladi
izgubljajo stik s tradicionalnim načinom življenja.
Tudi v kmečkem okolju prihaja do sprememb in drugačnega načina življenja, vendar se
tukaj spremembe dogajajo počasneje. Ljudje so bolj povezani, tradicionalen način življenja
jim veliko pomeni, kljub temu pa se na marsikateri kmetiji že najdejo sodobni pripomočki
(informacijsko-komunikacijska tehnologija), ki lahko ob primernem znanju o njihovi
uporabi polepšajo ali olajšajo delo. Prenos znanja od ene na drugo generacijo je že od
nekdaj eden najpomembnejših načinov vzgoje in izobraževanja; če se pri tem ljudje še
zabavajo, lahko tak način izobraževanja oplemeniti življenje ter ponudi nekaj novega.
Marsikje na vaseh se ženske organizirajo v društvo, kjer svojim članicam ponujajo pestro
izbiro aktivnosti skozi celo leto. Izmenjujejo izkušnje, izpopolnjujejo svoje znanje, ohranjajo
kulturno dediščino, na kulturnih in turističnih prireditvah pa so članice teh društev tiste, ki
poskrbijo za to, da se prireditve uspešno izpeljejo.
Zaradi dejstev, da so v društvih kmečkih žena običajno tako starejše kot tudi mlajše članice
in je želja obojih po izpopolnjevanju znanja ter druženju velika ter zaradi dejstva, da so
tovrstna društva velikokrat zgled sožitja med ljudmi in generacijami, smo prišli do zamisli,
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da bi za članice društva pripravili delavnico z računalniško in kuharsko vsebino. Članice bi
za Planšarski dan pripravile nekaj tradicionalnih jedi Bohinja in svoje društvo predstavile v
elektronski obliki, pri čemer bi vabila svojcem in znancem znale razposlati tudi v
elektronski obliki.
S to delavnico bi omogočili prenos znanja in veščin pri pripravi slovenskih narodnih jedi od
starejše na mlajšo generacijo, uporaba računalniških znanj pa bi se prenašala od mlajše na
starejšo generacijo.

Slika 1: Koruzni žganci

2. Izobraževalni program
2. 1. Namen programa in analiza okoliščin
Društvo kmečkih žena in deklet v Bohinju želi za Planšarski dan, ki bo 17. septembra 2010,
pripraviti predstavitev svojega društva v elektronski obliki. Društvo ima pestro starostno
paleto članic, ki že imajo nekaj izkušenj z medgeneracijskim učenjem in se jim tak način
izmenjave znanja zdi primeren, zanimiv in učinkovit.
S programom bomo izvedli vodene delavnice, kjer bodo udeleženke pod vodstvom
izkušene kuharice pripravile tipične tradicionalne bohinjske jedi. Starejše udeleženke bodo
mentorice mlajšim. Delale bodo v dvojicah. Vsaka dvojica bo pripravljala jed, ki si jo bo
izbrala iz nabora ponujenih in predstavljenih jedi.
V sklopu delavnice bo potekal tudi računalniški tečaj, na katerem bo predavatelj predstavil
uporabo računalnikov, elektronske pošte, svetovnega spleta in program za elektronske
preglednice, s pomočjo katerega bodo udeleženke pripravile elektronsko predstavitev
svojega društva. Mlajše udeleženke bodo mentorice starejšim. Delale bodo v dvojicah.
Zanimanje za izvedbo programa je veliko in ker smo omejeni s številom kuharskih mest ter
številom računalnikov, bomo program izvedli dvakrat zaporedoma.
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2. 2. Ugotavljanje potreb po izobraževanju
Načrtovalci programa smo pred samo izvedbo programa kmečke žene in dekleta pisno
povabili na skupno srečanje (priloga 1). Tam smo udeleženke povprašali o poznavanju
značilnih bohinjskih kulinaričnih jedi ter o spretnostih uporabe svetovnega spleta,
elektronske pošte in programa Powerpoint. Načrtovalci smo s pomočjo diskusije ugotovili,
da večina deklet tradicionalne jedi, značilne za njihov kraj, pozna, vendar jih ne zna
pripraviti. Prav tako smo pri starejših ženah ugotovili, da niso vešče pri uporabi spleta,
elektronske pošte in elektronskih preglednic. Zato smo se odločili, da se bodo mlajše
članice društva učile kuhanja od starejših, starejše članice pa bodo znanje o uporabi
računalniških programov in svetovnega spleta pridobile od mlajših.
2. 3 Udeleženci programa
Udeleženke programa bodo kmečke žene in dekleta iz Bohinja. Zaradi velikega zanimanja
bomo imeli dve skupini, znotraj katerih bomo oblikovali delo v dvojicah (tandemi).
Delavnice bodo potekale dva vikenda zapored (dva petka in dve soboti) pred Planšarskim
dnevom. Vsaka skupina bo zaradi omejenega števila računalnikov štela 8 parov, v obeh
skupinah bo skupaj 32 ljudi.
2. 4 Cilji izobraževalnega programa
Udeleženke bodo:
• spoznale tradicionalne jedi Bohinja,
• spoznale pravila za ureditev prostora, namenjenega obedu,
• znale urediti prostor za obed,
• znale pripraviti pogrinjek za določeno priložnost,
• znale pripraviti dve tradicionalni jedi iz bohinjskega okolja,
• spoznale informacijsko tehnologijo,
• spoznale zgradbo in možnosti uporabe svetovnega spleta in elektronske pošte,
• iskale in uporabljale informacije na svetovnem spletu,
• izmenjevale informacije po elektronski pošti,
• spoznale računalniški program za delo z elektronskimi preglednicami (Powerpoint),
• uporabljale program za delo z elektronskimi preglednicami,
• izdelale predstavitev s pomočjo programa za elektronske preglednice,
• načrtovale, izvedle in analizirale svoje delo,
• delale v skupini in razvijale sposobnosti za timsko delo,
• komunicirale in reševale probleme,
• razvijale sposobnosti celostnega in problemskega učenja.

2. 5. Vsebina
Vsebine so razvidne iz ciljev in jih bomo v nadaljevanju predstavili tako, kot so razporejene
v dveh delavnicah.
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1. delavnica
V kuharski delavnici bodo starejše članice mentorice mlajšim. V prvi skupini bodo tako
starejše članice mlajše najprej seznanile s pripravo prostora in mize za obed, nato pa s
tradicionalnimi bohinjskimi jedmi, njihovimi recepti in sestavinami.
Najznačilnejše bohinjske jedi so: bohinjski koruzni žganci s kislim mlekom ali zeljem, ričet,
štruklji, ajdova kaša, postrv zlatovčica in druge. Posebnost Bohinja je sir Mohant, ki – tako
kot Ementaler in Trapist – izhaja z bohinjskih planin in kmetij. Ker je bohinjskih jedi kar
nekaj, smo se odločili, da bodo udeleženke izbrale in skuhale samo dve izmed
predstavljenih. To bosta dve najbolj značilni bohinjski jedi:
• koruzni žganci s kislim mlekom ali zeljem (priloga 4),
• postrv zlatovčico (vir 7).
V računalniški delavnici bodo mlajše članice mentorice starejšim. Po končani kuharski
delavnici se bodo žene in dekleta spoznavale z uporabo spleta, elektronske pošte in
uporabo računalniškega programa Powerpoint. Poleg tega bodo dekleta starejše žene
naučila, kako recepte za jedi, ki jih bodo pripravile, poiskati na spletnih straneh. Skupaj
bodo izdelale vabila v elektronski obliki in jih po elektronski pošti poslale sorodnikom,
prijateljem in znancem. Na koncu bodo naredile še predstavitev v elektronski preglednici, s
katero se bodo predstavile na Planšarskem dnevu.
2. delavnica
Naslednji vikend bo potek delavnice za 2. skupino popolnoma enak, le da bodo
udeleženke predstavitev v elektronski preglednici združile s prvo skupino. Poleg tega bodo
izdelale še elektronsko vabilo za Planšarski dan, ki ga bodo poslale sorodnikom, prijateljem,
znancem.
Planšarski dan – 17. september 2010
Članice Društva kmečkih žena Bohinj bodo pred prihodom obiskovalcev ustrezno
pripravile prostor. Jedi, ki jih bodo skuhale doma, bodo razstavile na mize za degustacijo.
Najprej bodo obiskovalcem predstavile svoje društvo, nato pa bodo prisotni jedi lahko
poskusili. Med tem bo ves čas v ozadju mogoče spremljati elektronsko predstavitev
društva, narejeno s programom za elektronske preglednice.
Da bo vzdušje še prijetnejše, bo goste z domačo glasbo zabavalo Glasbeno društvo Bohinj.
Godbeniki bodo igrali zastonj, saj so člani glasbenega društva možje članic Društva
kmečkih žena Bohinj.
2. 6. Financiranje in marketing
Prihodki
Sredstva za organizacijo in izvedbo programa bo Društvo kmečkih žena delno prispevalo
samo, delno bosta program podprla tudi Občina Bohinj in podjetje Tuš, ki je sprejelo vlogo
sponzorja. Društvu bo podarilo svoje izdelke, članice društva pa bodo imele na svojem
razstavnem prostoru njihov reklamni pano.
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Odhodki
Društvo kmečkih žena bo svoja lastna in pridobljena finančna sredstva porabilo za plačilo
predavatelju Marjanu Ocvirku, računalničarju, profesionalni kuharici in mentorici Tadeji
Žibert, za prevoz članic društva v OŠ Bohinj in nazaj, najem prostorov (kuhinja, jedilnica,
računalniška učilnica) v OŠ Bohinj, porabo električne energije ter uporabo kuhinje in
računalnikov. Društvo bo delno financiralo tudi stroške marketinga (nakup stvari za delo in
kuho).
Marketing (reklama)
Kratek povzetek delavnice Društva kmečkih žena Bohinj bo skupaj s programom in
datumom izvedbe posredovan članicam v pisni obliki po pošti (priloga 2). Tiste, ki že
uporabljajo elektronsko pošto, bodo dobile vabilo tudi po elektronski pošti. Program bo
predstavljen na spletni strani Društva kmečkih žena in lokalni radijski postaji.
Članice bodo za promocijo svojega društva na Planšarskem dnevu pripravile vabila v
elektronski obliki in jih po elektronski pošti poslale na znane naslove (priloga 3).
2. 7. Potek programa
Program bo izveden v obliki delavnic:
Število neposrednih udeležencev:
Število strokovnih sodelavcev:

računalniška in kuharska delavnica.
16 v vsaki skupini, 8 tandemov (skupaj 32).
2.

Izvajalci:
• Tadeja Žibert
• Marjan Ocvirk
• Društvo kmečkih žena Bohinj
Kraj, prostor: OŠ Bohinj (kuhinja, jedilnica, računalniška učilnica).
Trajanje:
2 dni (petek popoldan, sobota cel dan).
Čas:
3. september 2010 (16:00–20:00) in 4. september 2010 (9:00–18:30),
10. september 2010 (16:00–20:00) in 11. september 2010 (9:00–18:30).
Program bo potekal na OŠ Bohinj. Ob začetku programa se bosta predstavila mentorica
kuharica Tadeja Žibert in predavatelj računalničar Marjan Ocvirk. Udeleženci v programu
bodo zaradi velikega povpraševanja razdeljeni v dve skupini. Prva skupina se bo programa
udeležila v petek, 3. septembra, in soboto, 4. septembra 2010, v OŠ Bohinj v Bohinju, druga
skupina pa naslednji petek, 10. septembra, in soboto, 11. septembra 2010, v OŠ Bohinj.
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Program
1. Srečanje
Petek, 3. september 2010
16:00–16:30 Uvodni del, namenjen predstavitvi programa.
Osnove dela z računalnikom → mlajše udeleženke bodo mentorice
16:30–18:00
starejšim.
Priprava pogrinjkov in miz → starejše udeleženke bodo mentorice
18:00–18:45
mlajšim.
Spoznavanje tradicionalnih bohinjskih jedi s prigrizkom (vodena
18:45–20:00
diskusija).
Sobota, 4. september 2010
9:00–9:30
Ponovitev dela osnov z računalnikom.
Svetovni splet in uporaba elektronske pošte → mlajše udeleženke bodo
9:30–11:00
mentorice starejšim.
11:00–11:10 Odmor.
Priprava sestavin in potrebščin za kuho → starejše udeleženke bodo
11:10–12:00
mentorice mlajšim.
Priprava in kuhanje obeh izbranih jedi → starejše udeleženke bodo
12:00–14:00
mentorice mlajšim.
14:00–14:45 Kosilo.
14:45–15:30 Ponovitev dela s svetovnim spletom in elektronsko pošto.
15:30–15:45 Odmor.
Priprava predstavitve društva s pomočjo elektronskih preglednic → mlajše
15:45–18:00
udeleženke bodo mentorice starejšim.
18:00–18:30 Evalvacija delavnice, zaključek.
2. SREČANJE (2. skupina):
petek, 10. september in sobota, 11. september 2010.
V drugi skupini je program, vključno z urami trajanja, popolnoma enak, le predstavitev v
elektronski preglednici bodo udeleženke druge skupine združile s predstavitvijo prve
skupine. Poleg tega bodo izdelale še elektronsko vabilo za Planšarski dan, ki ga bodo
poslale sorodnikom, prijateljem, znancem.
2. 8 Evalvacija
Evalvacijo bomo izvedli ob koncu delavnice. Del evalvacije bodo udeleženke izpolnile v
elektronski obliki in jo bodo preko elektronske pošte poslale predavatelju. Vprašanja
zajemajo predvsem organizacijske, okoljske in ambientalne elemente (okolje in učni
prostor).
Drugi del evalvacije je anonimen in v papirni obliki. Vprašanja zajemajo splošni vtis o
izvedenih delavnic, klimo med udeleženci, oceno predavateljev, načina njihovega dela in
uporabnosti delavnice.
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Dotaknemo se opisa doseženih rezultatov, poglobljenih znanj in izboljšanih veščin.
Del evalvacije zajema poglavje, kjer lahko udeleženke izrazijo svoje mnenje, predloge,
pohvale ali kritike.
V evalvaciji jih sprašujemo tudi o tem, kakšna usposabljanja si želijo v bodoče.

3. Zaključek
Izobraževanje predstavlja primer vzajemnega učenja in prenašanja znanja med
generacijami. Medgeneracijski dialog v tandemih in skupini v okviru delavnic se razvije, če
so udeleženke pripravljene na medsebojno sodelovanje in so mentorji spodbujevalci
dialoga. Zelo pomembno podporo pri izvajanju tovrstnih delavnic predstavljajo mentorji in
mentorice. Ti se morajo za izvajanje medgeneracijskih delavnic strokovno usposobiti.
Medgeneracijski dialog je podobno kot medkulturni dialog uspešen način povezovanja
znanja in ljudi iz različnih skupin, zato lahko prispeva k izobraževanju za razvoj s prenosom
znanj z generacije na generacijo, in s tem pripomore k razumevanju pomena
enakomernega razvoja sveta. Prav tako osvetljuje postopke, ki so jih izvajale prejšnje
generacije, in povezuje preteklost s prihodnostjo. Medgeneracijski dialog z vidika različnih
generacij omogoča, da se rušijo stereotipi in gradi skupnost.
Delavnice medgeneracijskega učenja bi morale postati stalna praksa v različnih društvih in
podjetjih ter izobraževalnih institucijah. Po naši presoji bi – glede na staranje prebivalstva
in negotovo pot mladine – morali uvajati medgeneracijsko učenje na sistemski ravni.
Vsebine izobraževanja naj bodo življenjske in zanimive za vse udeležene. Učenje postane
označevalno (»significative learning«), spreminjajoče (»transformative learning«) in blizu
interesom udeležencev takrat, ko so učni problemi zanje pomembni ter jim pomagajo pri
razumevanju sveta, pojavov in odnosov v njem. Pomembne vsebine prinaša t. i. koncept
globalnega učenja za uravnotežen razvoj sveta. Ta v okviru medgeneracijskih delavnic
predstavlja izjemno primerno vsebino in skupek načel, ki pritegnejo mlade ter starejše.
Teme so lahko zanimivo predstavljene in pripomorejo h globljemu razumevanju razlogov
za stanje, v kakršnem se nahajamo. Obenem širijo spoznavanje nujnosti ukrepov tako na
globalni, nacionalni, lokalni kot tudi osebni ravni, in jih je treba sprejeti kot naš prispevek k
pravičnejšemu razvoju sveta.
O pomenu medgeneracijskega učenja kot dela izobraževanja za (trajnostni) razvoj bi
morali v javnem prostoru več govoriti. Pomembno je obveščati medije, širiti informacije o
delovanju in animirati različne skupine za vključevanje v izobraževanje.
Medgeneracijsko učenje ne zajema samo mlajših in starejših, ampak zajema različne
generacije. Dobro bi bilo vključiti tudi srednjo generacijo, saj je bila ta do sedaj iz
medgeneracijskega dialoga pogosto izključena. Srednja generacija predstavlja most, ki
lahko še dodatno poveže ter okrepi odnos med mlajšo in starejšo generacijo ob srečevanju
z lokalno kulturo, potrebami okolja, preteklostjo okolja. Medgeneracijski programi vplivajo
na socializacijo mladih in starejših in če so kakovostno pripravljeni, spodbujajo
medsebojno zaupanje.
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5. Priloge
Priloga 1:

21. avgust 2010
VABILO
Drage kmečke žene in dekleta,
vabimo vas na uvodno srečanje, ki bo 28. avgusta 2010 ob 15. 30. uri v glavni
predavalnici v OŠ Bohinj.
Dnevni red srečanja:
1. Predstavitev izobraževalnega programa in razgovor o programu.
2. Diskusija o poznavanju kulinaričnih jedi Bohinja in spretnosti uporabe
svetovnega spleta ter računalniških programov.
3. Razno.
Vljudno vabljene!
Ana Pivk, Karolina Zakšek in Boris Klančnik
(načrtovalci programa)
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Priloga 2:

30. avgust 2010
VABILO
Vabimo vas, da se udeležite računalniške in kuharske delavnice, ki bosta potekali 3., 4., 10. in 11.
septembra 2010 v okviru Društva kmečkih žena in deklet Bohinj v prostorih OŠ Bohinj.
Izobraževanje bo medgeneracijsko. Mlajši bodo pomagali starejšim pri računalništvu, starejši pa
mlajšim pri kuhanju.
Delavnice bodo potekale dva vikenda pred Planšarskim dnevom. Delavnice bodo potekale v
dveh skupinah po spodnjem programu.
Prva skupina se bo srečala 3. in 4. septembra 2010 , druga skupina pa 10. in 11. septembra
2010.
Program – petek, 3. september 2010
16:00–16:30
Uvodni del, namenjen predstavitvi programa.
16:30–18:00
Osnove dela z računalnikom → mlajše udeleženke bodo mentorice starejšim.
18:00–18:45
Priprava pogrinjkov in miz → starejše udeleženke bodo mentorice mlajšim.
18:45–20:00
Spoznavanje tradicionalnih Bohinjskih jedi (vodena diskusija) s prigrizkom.
Program – sobota, 4. september 2010
9:00–9:30
Ponovitev dela osnov z računalnikom.
Svetovni splet in uporaba elektronske pošte → mlajše udeleženke bodo
9:30–11:00
mentorice starejšim.
11:00–11:10 Odmor.
Priprava sestavin in potrebščin za kuho → starejše udeleženke bodo mentorice
11:10–12:00
mlajšim.
Priprava in kuhanje obeh izbranih jedi → starejše udeleženke bodo mentorice
12:00–14:00
mlajšim.
14:00–14:45 Kosilo.
14:45–15:30 Ponovitev dela s svetovnim spletom in elektronsko pošto.
15:30–15:45 Odmor.
Priprava predstavitve društva s pomočjo elektronskih preglednic → mlajše
15:45–18:00
udeleženke bodo mentorice starejšim.
18:00–18:30 Evalvacija delavnice, zaključek.
2. SREČANJE (2. skupina): petek, 10. september, in sobota, 11. september 2010.
V drugi skupini je program enak.
Veselimo se vašega obiska!
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Priloga 3:

VABILO
Društvo kmečkih žena in deklet Bohinj vabi vse zainteresirane na Planšarski
dan, ki bo v soboto, 17. septembra 2010, ob 14.00 v prostorih OŠ Bohinj.
Čaka vas pokušina pripravljenih jedi, dobra glasba in predstavitev našega
društva.
Lepo vabljeni!
Društvo kmečkih žena Bohinj
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Priloga 4:

Recept za koruzne žgance s kislim mlekom ali zeljem
(12. 1. 2010, pridobljeno s spletne
strani:http://www.kulinarika.net/recept.asp?ID=5975)
Kako se skuhajo pravi koruzni žganci?
26. marec 2008
Tanja
Že ko sem študirala v Portorožu, sem s svojimi cimrami naletela na pomembno vprašanje.
Ena izmed njih me je namreč redno pošiljala v trgovino, naj prinesem sestavine za koruzne
žgance. Bolj ko sem ji razlagala, da jih jaz ne znam skuhati in da v trgovini zagotovo
nimajo prave moke zanje, bolj debelo me je gledala. “Pa kaj ti te je?” je rekla ”saj imaš
vendar instant varianto, s katero so pripravljeni v treh minutah!”
Sedaj sem debelo
gledala jaz. Moja stara mama jih pripravlja na poseben način - in nikoli, nikoli jih ne pripravi
v treh minutah. Kmalu sva začeli razčiščevati pojme in prišli do zaključka, da so njeni
koruzni žganci pravzaprav polenta. :-)
Ne spomnim se, ali sem ji uspela kdaj prinesti prave žgance, ki jih skuha moja mama,
ampak vseeno mislim, da še zdaj ne ve, kaj so to pravi žganci. Na to vprašanje pa sem
ponovno naletela pred kratkim.
Torej – za človeka, ki je celo mladost užival ob pravih koruznih žgancih, se zdi skoraj
nepredstavljivo, da nekdo ne ve, kaj žganci pravzaprav so in da vse to zamenjuje s tako
bornim nadomestkom, kot se mi zdi polenta.
Za koruzne žgance potrebujemo posebno mleto koruzno moko. Ne sme biti tako dobro
mleta kot tista, ki jo dobimo v trgovini pod tem imenom, in ne sme biti koruzni zdrob –
pravzaprav je nekaj vmes. Mislim, da je bil to standardni način mletja koruzne moke v
starih mlinih, če se pa motim, me prosim popravite. Ker nisem kuharica in bom tale recept
na hitro povzela po spominu, vas vabim, da me dopolnite s kakšnimi bolj strokovnimi opisi.
V velik lonec vlijemo nekaj vode, jo osolimo in zavremo. Nato dodamo moko (ne
mešamo!!) in s kuhalnico naredimo v kupček luknjo do dna lonca. Tako kuhamo približno
15 do 20 minut in nato morebitno odvečno vodo odlijemo v drugo posodo, ker jo bomo
morda še potrebovali. Zdaj tako poparjene žgance premešamo in počasi pečemo. Pazimo,
da vse to počnemo na zmernem ognju. Če so žganci preveč suhi, jih malce zalijemo z
vodo, ki smo jo prej odlili. Vendar previdno – žganci morajo izgledati kot žganci; z različno
velikimi koščki in ne kot polenta!!
Ko so pripravljeni, jih zvečer jemo z mlekom, kislim mlekom ali jogurtom, zjutraj pa si
pripravimo krepek zajtrk tako, da jih popečemo na ocvirkih, vmes umešamo eno ali dve
jajci in jih tako pripravljene postrežemo v skledi, iz katere skupaj z družino zajemamo po
žlicah in pomakamo v močno in dobro sladkano kavo z mlekom. To je popoln kmečki
obrok! In vreden vsakega greha!!
Tako – zdaj pa mi vi povejte, kakšne žgance jeste in kako jih pripravite
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Maja Radinovič Hajdič

Projekt PARTNERSTVA - Stari starši in vnuki
Uvod
Ljudska univerza Jesenice je kot partner sodelovala v projektu Grandparents &
Grandchildren (Stari starši in vnuki), ki ga je v okviru evropske akcije E-learning
koordinirala organizacija ENAIP iz Udin v Italiji.
Glede na to, da je bil projekt izredno uspešen in v naši lokalni skupnosti izjemno dobro
sprejet, smo se po zaključku odločili, da projekt prijavimo na razpis ESS in MŠŠ. Na razpisu
smo bili uspešni in tako projekt od leta 2008 nadaljujemo v sedmih slovenskih mestih
Jesenice, Kranj, Ljubljana, Koper, Kočevje, Slovenska Bistrica, Ptuj in Novo mesto.
V projektu starejši od 55 let brezplačno s pomočjo mentorjev – vnukov izboljšujejo
računalniško pismenost v krajših, popolnoma individualnih tečajih. Učijo se v njim lastnem
ritmu in v skladu z lastnimi sposobnostmi. Spoznavajo, kako se priključiti na svetovni splet,
kako uporabljati e-storitve in kako se sporazumevati po elektronski pošti.

Dijaki prostovoljno in brezplačno pomagajo starejšim učencem, da skozi učenje uporabe
interneta spoznavajo virtualne muzeje, trgovine, lokalne e-časopise, izvedo, kaj se dogaja
na Gorenjskem, kupijo vstopnico ali celo letalsko karto iz domačega fotelja. Poleg glavnega
cilja – izboljšati računalniško pismenost starejših za njihovo enakopravnejše vključevanje v
informacijsko družbo in aktivno državljanstvo – je nadvse pomemben koncept
prostovoljnega dela mladih in medgeneracijskega sožitja. Želimo preseči stereotipe, da
imajo samo starejši dovolj znanja in izkušenj, da lahko učijo mlajše.
Sodelujoči partnerji v projektu smo z analizo obstoječih projektov, ki imajo za cilj
povečevati digitalno pismenost starejših, ugotovili, da v Sloveniji nimamo projekta na tem
področju, ki bi v ciljih povezoval:
• interese in cilje srednjih šol oziroma njihovih dijakov,
• interese in cilje starejših oseb,
• interese in cilje lokalnih skupnosti.
Projekt zato sledi cilju medgeneracijskega povezovanja in povezovanja interesov lokalnih
skupnosti. V okviru projekta smo pristopili k razvoju sedmih lokalnih partnerstev, kar
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pomeni, da se dejavnosti odvijajo na področju sedmih lokalnih skupnosti v Sloveniji.
Skupno delovanje sedmih lokalnih partnerstev zagotavlja tudi cenovno učinkovit projekt.
Razvojne aktivnosti so bile opravljene le enkrat in prenesene v ostala okolja.
V projektu dijaki na eni strani prostovoljno in brezplačno nudijo starejšim pomoč pri
osvajanju digitalne pismenosti in na drugi strani pridobivajo izkušnje na področju
medgeneracijskih odnosov in pedagoško andragoška znanja. Po našem mnenju so to
znanja, ki jih dijaki lahko pridobijo le pri neposrednem delu z starejšimi in jim bodo koristila
pri nadaljnjem šolanju in življenju nasploh.
Starejši v projektu na eni strani povečujejo svojo digitalno pismenost, ki jim bo omogočala
lažje življenje, in na drugi strani prenašajo svoja vedenja in izkušnje na dijake.
Lokalna skupnost v projektu lahko promovira svoje izdelke in storitve. Lokalne e-vsebine so
izdelane skladno z interesom lokalnega okolja – starejši se o uporabi elektronskega
bančništva učijo na primeru lokalnih bank, na spletu berejo lokalne časopise, ipd.

Ciljne skupine
Neposredna ciljna skupina:
•
•

starejši ljudje (starejši od 55 let), ki zahvaljujoč novo pridobljeni digitalni pismenosti
lahko stopijo na pot aktivnega državljanstva;
dijaki gimnazij in poklicnih srednjih šol, ki izboljšajo svoje veščine in znanje uporabe
svetovnega spleta, pridobivajo tehnike poučevanja v individualnih podpornih
okoljih in bolje razumejo potrebe, razmišljanje in sposobnosti generacije svojih
starih staršev.

Posredna ciljna skupina:
•
•
•
•

zaposleni v srednjih šolah, univerzah za tretje življenjsko obdobje in gimnazijah ter
srednjih šolah;
nevladne organizacije in druge organizacije, ki delujejo na področju skrbi za
starejše občane in spodbujanja aktivnega državljanstva;
oblikovalci politik na regionalni, lokalni in nacionalni ravni, ki pridobijo metodo, ki
ob zelo nizki začetni naložbi omogoča spodbujanje in organizacijo možnosti
medgeneracijske interakcije in povečanja digitalne pismenosti odrasle populacije;
zasebna podjetja, ki vzpostavijo nove oblike sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in
najdejo možnosti za promocijo svojih izdelkov in storitev preko svetovnega spleta.

Partnerstvo v projektu
V projektni konzorcij je vključenih šest partnerjev iz različnih slovenskih krajev. Vsak
partner je v svojem lokalnem okolju ustanovil lokalno partnersko mrežo, kot je
predstavljeno v spodnji preglednici.
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Lokalno partnerstvo Jesenice
Šole
Gimnazija Jesenice
Srednja šola Jesenice
Gimnazija Kranj
Srednja ekonomska šola Kranj

Nosilec: Ljudska univerza Jesenice
Društva
Ostale organizacije
DU Jesenice
Javna uprava
DU Javornik Koroška Bela
Občina
DU Kranj
Knjižnice z e-točkami
DU Radovljica
Krajevne skupnosti
Podjetja
Lokalno partnerstvo Ptuj
Nosilec: Ljudska univerza Ptuj
Šole
Društva
Ostale organizacije
Gimnazija Ptuj
Univerza za 3. življenjsko
Javna uprava
Šolski center Ptuj
obdobje
Občina
Društvo Optimist Ptuj
Knjižnice z e-točkami
Krajevne skupnosti
Podjetja
Lokalno partnerstvo Koper
Nosilec: Ljudska univerza Koper
Šole
Društva
Ostale organizacije
Gimnazija Koper
Andragoško društvo Morje
Javna uprava
Gimnazija Gian Rinaldo Carli
Koper
Občina
Koper
Društvo Pristan Koper
Knjižnice z e-točkami
Krajevne skupnosti
Podjetja
Lokalno partnerstvo: Slovenska Bistrica
Nosilec: Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Šole
Društva
Ostale organizacije
Srednja šola Slovenska
Društvo upokojencev Poljčane Javna uprava
Bistrica
Krajevna skupnost Kebelj
Občina
2. Gimnazija Maribor
Knjižnice z e-točkami
Krajevne skupnosti
Podjetja
Lokalno partnerstvo Novo mesto
Nosilec: RIC Novo mesto
Šole
Društva
Ostale organizacije
Ekonomska šola Novo mesto
DU Novo mesto
Javna uprava
Center biotehnike in turizma
DU Šmarjeta
Občina
OE kmetijska šola in
Knjižnice z e-točkami
biotehnična gimnazija
Krajevne skupnosti
Podjetja
Lokalno partnerstvo Kočevje
Nosilec: Ljudska univerza Kočevje
Šole
Društva
Ostale organizacije
Gimnazija Kočevje
DU Kočevje
Javna uprava
Srednja šola Kočevje
DU Ribnica
Občina
Knjižnice z e-točkami
Krajevne skupnosti
Podjetja
Lokalno partnerstvo: Ljubljana
Nosilec: AGORA
Šole
Društva
Ostale organizacije
Gimnazija Bežigrad
Zveza društev upokojencev
Javna uprava
Šolski center za pošto,
Slovenije
Občina
ekonomijo in
DU Bežigrad
Knjižnice z e-točkami
telekomunikacije
Krajevne skupnosti
Podjetja

76

Skladno z zgornjo shemo je v projektu nastalo sedem lokalnih razvojnih partnerstev, ki
omogočajo doseganje opisanih ciljev projekta.
Vloga partnerjev v lokalnem partnerstvu
Nosilec
Šole
Društva
Ostale
organizacije

Vodi in organizira projektne aktivnosti.
Zagotavlja prostor in opremo za izvedbo aktivnosti.
Zagotavlja mentorja za usposabljanje in spremljanje dela dijakov.
Zagotavljajo sodelovanje dijakov, ki v projektu sodelujejo v okviru
obveznih izbirnih vsebin.
Zagotavljajo udeležence – starejše.
Promovirajo storitve in izdelke preko lokalnih e-vsebin. Knjižnice
zagotavljajo starejšim uporabo e-točk.

Dejavnosti, ki se izvajajo v projektu
1. Razvoj inovativnega modela partnerstva – ustanovitev 7 lokalnih razvojnih
partnerstev.
2. Razvoj učbenikov za stare starše in vnuke.
V projektu uporabljamo priročnike in učni material, ki ga je Ljudska univerza Jesenice
skupaj z 10 evropskimi partnerji razvila v projektu Grandparents and Grandchildren.
3. Identifikacija mentorjev
Nosilci lokalnih partnerstev so zagotovili ustrezno usposobljene mentorje, ki pripravljajo
lokalne e-vsebine, pripravijo in izvedejo usposabljanje za dijake in jim zagotavljajo
strokovno podporo med izvajanjem IKT usposabljanja za starejše.
4. Priprava lokalnih e-vsebin
Učni sklopi vezani na lokalne on-line storitve, ki so lahko povezane z javnimi storitvami evlade, ki jih ponujajo lokalni, regionalni ali nacionalni upravni organi ali jih sponzorirajo
podjetja, ki preko spleta ponujajo svoje storitve.
5. Motivacija in vključevanje dijakov - vnukov
Učitelji, zadolženi za organizacijo obveznih izbirnih vsebin v partnerskih šolah, izvajajo
ustrezno promocijo in motivirajo dijake, da v okviru obveznih izbirnih vsebin v projektu
usposabljajo starejše.
6. Usposabljanje dijakov - vnukov
Dijaki opravijo usposabljanje, ki jih pripravi na vlogo »vnukov«. Usposabljanje izvajajo
mentorji, ki dijakom pomagajo tudi pri kasnejših dejavnostih s »starimi starši« in jim
svetujejo glede didaktičnih metod za poučevanje starejših oseb ter IKT vsebin, ki so
predmet poučevanja.
7. Promocija projekta in identifikacija udeležencev – »starih staršev«
Lokalno partnerstvo vsako leto pripravi lokalni predstavitveni seminar, na katerega povabi
starejše – bodoče udeležence, dijake, javne organizacije in podjetja v lokalnem okolju.
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8. Dijaki – vnuki usposabljajo starejše – stare starše
Vsak dijak poučuje dva »stara starša«. Cilj izobraževanja je zelo preprost: osnove spletnega
brskanja, osnove sporazumevanja preko elektronske pošte, osnovni dostop do on-line
storitev, ki jih zagotavljajo lokalne organizacije in podjetja.
Usposabljanja, ki jih vodijo »vnuki«, so individualnega značaja in prilagojena potrebam in
znanju posameznega starega starša.
Vsebine usposabljanja:
• kako se priključiti in uporabljati svetovni splet,
• kako uporabljati elektronsko pošto za spletno sporazumevanje,
• kako dostopati do lokalnih on-line storitev, ki so na voljo preko svetovnega spleta.
9. Stari starši se učijo samostojno
Stari starši se samostojno učijo v središču za samostojno učenje, na e-točki ali doma. »Stari
starši« imajo dostop do on-line izobraževalnih virov, objavljenih na spletnih straneh
nosilcev in drugih virov. Dejavnosti, ki jih »stari starši« izvajajo samostojno, so zasnovane
tako, da lahko »stari starši« napredujejo po lastnem ritmu.
Rezultati:
• Razvit model partnerstva »Stari starši in vnuki«.
• Sedem lokalnih partnerstev»Stari starši in vnuki«.
• Lokalne e-vsebine.
• 240 vključenih in usposobljenih dijakov za poučevanje starejših na področju IKT
vsebin (80 v letu 2009, 80 v letu 2010 in 80 v letu 2011).
• Izvedenih 24 lokalnih promocijskih seminarjev (8 v letu 2009, 8 v letu 2010 in 8 v
letu 2011)
• 480 na področju IKT usposobljenih starejših (160 v letu 2009, 160 v letu 2010 in 160
v letu 2011).
• Zaključna nacionalna konferenca v letu 2011.
Dodatne informacije:
http://www.lu-jesenice.net/index.php?option=com_content&view=article&id=121&
Itemid=122
Vodja projekta: mag. Maja Radinovič Hajdič
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Ivica Bagon, Boža Bolčina in Nives Ličen

Medgeneracijsko učenje na osnovni šoli
Uvod
Na Ljudski univerzi Ajdovščina se je v okviru Grundtvig projekta Tandems go! vzpostavila
mreža povezav med osnovno šolo, ljudsko univerzo in univerzo. Predstavljala je okvir za
projekt medgeneracijskega učenja, s katerim bi starejše spodbudili k učenju, in sicer tako,
da bi jih vključili v tandeme z osnovnošolskimi učenci in učenkami.
S pomočjo ugotovitev, do katerih smo prišli z analizo prakse medgeneracijskega
izobraževanja doma in v tujini ter z opazovanjem kulture okolja, smo pripravili program,
katerega osrednja vsebina so zgodbe o aleksandrinkah, tj. o migracijah žensk v Egipt. V
nadaljevanju bomo predstavili del akcijskega raziskovanja, ki je potekalo v okviru projekta.
Zgodbe so na »ladji spominov« in mi smo jih želeli poiskati. Zgodbe migrantov in migrantk
smo izbrali zato, ker ugotovitve kažejo, da je pri medgeneracijskem učenju v manjših
lokalnih okoljih potrebno izbrati tako temo, ki povezuje ljudi med seboj.
Medgeneracijsko učenje je potekalo v zgodovini v različnih okoljih: na delu, v družini, ob
prireditvah, obredih ipd. Starejši so znanje prenašali na mlajše. V sodobnosti se ob
medgeneracijskem učenju ne sprašujemo le o prenosu že oblikovanih pomenov in
védenja, temveč tudi o oblikovanju novih pomenov. Hitro naraščanje novosti spodbuja
tudi skupno učenje, saj novi problemi narekujejo skupno reševanje in skupno učenje.
Med programe medgeneracijskega izobraževanja štejemo organizirane izobraževalne
dejavnosti, ki povezujejo različne generacije. Dejavnost obogati vse vključene, poveča se
medsebojno razumevanje (poznavanje) in tako se gradi trdnejša skupnost.
Medgeneracijsko izobraževanje potrebuje institucionalno podporo in spodbudo.
Priložnosti zanj je veliko: organizirajo ga lahko izobraževalne ustanove (ljudske univerze,
univerze, šole), politične organizacije, sindikati, društva in karitativne skupine (Karitas,
medgeneracijski tabori), naravni parki, turistične organizacije (medgeneracijski turizem).
Pri oblikovanju programov medgeneracijskega izobraževanja sledimo modelom
neformalnega izobraževanja in interaktivnega načrtovanja ter učenja v vsakdanjem
življenju (izkustvenega učenja, narativnega učenja). Poudarimo inovativno in sodelovalno
učenje.

Projektno delo in raziskovanje
V naši raziskavi nas je posebej zanimalo tisto medgneracijsko izobraževanje, ki poteka v
lokalnih skupnostih in se povezuje z lokalno kulturo. Zanimalo nas je lokalno znanje, ki se
ob globalnih trendih izgublja, ker ga ne znamo ovrednotiti, premisliti. Zato smo pri
raziskavi kot analitično orodje uporabili socialne teorije učenja, predvsem model skupnosti
prakse, kot sta ga oblikovala Lave in Wenger (2009, 1991).
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Model Communities of Practice razvija učenje kot socialni proces. Vstopiti v prakso v neki
kulturi pomeni vstopiti v odnose, in to ne le v odnose z aktualnimi nosilci praks, temveč
tudi v odnose z onimi, ki so bili dejavni pred tem, še posebno s tistimi, katerih dosežki in
izkustva se širijo v kulturo sodobnosti. Otroci se ob vstopanju v lokalno kulturo ne srečujejo
le z živimi, temveč tudi z miti. Zgodbe o aleksandrinkah so na območju lokalne kulture v
Vipavski dolini in na Goriškem področje zakladnice zgodb ter možnosti za narativno
učenje.
Skladno z metodo akcijskega raziskovanja smo najprej raziskali različne modele
medgeneracijskega učenja. Nato smo pripravili izhodišča, analizirali več primerov
medgeneracijskega učenja. Proučili smo primere medgeneracijskega učenja v Društvih za
medgeneracijsko sodelovanje, na Slovenski univerzi za tretje življenjsko obdobje (Ianus);
proučili projekt Andragoškega zavoda Maribor (Seniors in action), projekt Ljudske univerze
Koper o računalniškem opismenjevanju starih staršev; analizirali več spletnih strani, kjer so
opisani medgeneracijski projekti (medgeneracijski turizem, medgeneracijski programi v
naravnem parku). Projekt Intergenerational Country je projekt medgeneracijskega turizma,
kjer ljudje obiskujejo domače in tudi daljne kraje, npr. Japonsko. Pri večini programov smo
lahko ugotovili, da je medgeneracijsko učenje oblika/strategija, v katero lahko vložimo
različne vsebine in pri kateri uporabimo različne metode. Vsebine so posebej pomembne,
zato smo pri lokalni zgodovini izbrali temo, ki je zanimiva za vse skupine – zgodbe o
aleksandrinkah so del lokalne kulture.

Metoda: akcijsko raziskovanje
Akcijsko raziskovanje je proces sistematične refleksije, poizvedovanja, aktivnosti, ki jih
posamezniki izvajajo na področju svoje profesionalne prakse (Norton 2009), da bi jo
izboljšali. Akcijsko raziskovanje združuje spreminjanje in raziskovanje; gre namreč za
dejavnost, ki je »disciplinirana« z raziskovanjem. Za akcijsko raziskovanje se v literaturi
poudarja, da gre za raziskovanje, ki je naravnano na reševanje problemov. V naši raziskavi
pa ne gre za reševanje problemov, temveč za uvajanje novosti. »Refleksivni praktik«
raziskuje svojo prakso in oblikuje nove modele ne samo zato, ker bi naletel na probleme, ki
povzročajo težave, temveč tudi zato, ker želi svojo prakso ustvarjalno razvijati. Z akcijskim
raziskovanjem oblikujemo praktično védenje. Veljavnost zagotovimo s triangulacijo načina
in časa zbiranja podatkov ter vključitvijo več teoretskih konceptov pri interpretaciji.
Načrtom za akcijsko raziskovanje so sledila temeljna vprašanja. Vprašali smo se, kaj se
dogaja, kaj bomo spremenili in kako.
Kaj se dogaja?
Ugotavljamo demografske spremembe in potrebo po vzgoji odnosa do starejših,
opazujemo problem e-opismenjevanja za starejše, iščemo vloge šole v lokalni skupnosti in
možnosti za popestritev dela. Ob kritični refleksiji oblikujemo načine zbiranja podatkov.
Odločili smo se za kvalitativne metode; intervju in opazovanje.
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Kaj bomo spremenili?
Radi bi uvedli projekt, ki bi povezoval kulturno tradicijo, izkušnje v skupnosti, povezane z
migracijami v Egipt, s sodobno e-tehnologijo in pripovedovanjem zgodb. Želimo povezati
skupine starejših in učencev.
Kako bomo spremenili?
Povezali se bomo v projektno mrežo (osnovna šola, ljudska univerza, univerza) in pripravili
program medgeneracijskega izobraževanja. Z vključitvijo v Grundtvig projekt bomo
sprejemali tudi tuje izkušnje, s katerimi bomo razvijali program neformalnega
medgeneracijskega učenja.
Kaj se dogaja po uvedbi spremembe?
Po prvem letu in po zaključku tečaja opismenjevanja, to je spomladi 2009, smo ugotovili
zadovoljstvo ter željo po nadaljevanju s projektom. Načrtovali smo nadaljevanje dela v
šolskem letu 2009/2010. Udeležili smo se strokovnih posvetov, na katerih smo v diskusiji z
drugimi strokovnjaki pridobili koristne povratne informacije.
Tem fazam je sledilo ponovno opazovanje, evalvacija in analiza podatkov, ki smo jih dobili
z evalvacijo. Ponovno smo premislili o spremembi, ki smo jo uvedli. Upoštevali smo cilj
izobraževalnih programov in značilnosti lokalne kulture, ki je vplivala na izbor vsebin za
medgeneracijsko učenje. V projektu je bilo medgeneracijsko učenje najprej osredotočeno
na e-opismenjevanje starejših (prvo leto projekta, 2008/2009) in nato na uporabo znanja za
zapisovanje zgodb o migracijah ali spominih na migrantke (drugo leto projekta,
2009/2010). Iskali smo védenje v osebnih, družinskih zgodbah, zato smo v krožku
tandemov organizirali tudi obisk hčerke aleksandrinke.
Ob zbiranju spominov smo želeli spodbuditi refleksijo o doživetjih drugih kultur, življenju v
drugih prostorih, v stiku z drugimi jeziki in razmislek, kako oblikovano vedenje in vrednote
vplivajo na sedanjost. Aleksandrinke so bile v lokalnem okolju zelo pomembne »vnašalke
sprememb«, mnogo življenjskih zgodb se je oblikovalo v povezavi z Egiptom, njihov vpliv,
kot kažejo raziskave (npr. Škrlj 2009), pa še vedno odzvanja.

Ugotovitve iz akcijske raziskave
V skupini je sodelovalo 9 tandemov. Srečanja so bila v računalniški učilnici na Osnovni šoli
Dornberk. Sodelovali so trije učitelji z osnovne šole, organizator izobraževanja z ljudske
univerze in raziskovalka z univerze.
Po končanem prvem letu, ko je potekalo računalniško opismenjevanje starejših v parih z
učenci, smo zbrali ugotovitve z evalvacijo. Nato smo načrtovali delo za drugo leto. Načrti za
nadaljevanje projekta v letu 2009/2010 so se oblikovali z naslednjimi cilji:
• Želimo gojiti občutek za lokalno zgodovino.
• Mladi se bodo z lokalno kulturo srečevali s pomočjo zgodb.
• Z uporabo življenjskih zgodb je mogoče spoznavati osebne zgodovine.
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Z učenjem o aleksandrinkah v lokalni zgodovini želimo spodbuditi refleksijo o podobnih
pojavih v sodobnem svetu: o medkulturnosti, migracijah, diskriminaciji, nestrpnosti,
izključevanju.
Zastavljene cilje bomo poskusili uresničiti z naslednjimi dejavnostmi: zbiranje zgodb o
migracijah, zapisovanje zgodb v e-obliki, obisk hčerke in vnukinje aleksandrinke v skupini
in pogovor z njima.
Tudi po zaključku drugega leta (v letu 2010) smo zbirali podatke z različnimi pristopi.
Uporabili smo naslednje načine zbiranja podatkov:
• metodo opazovanja (»teacher's observation«),
• osredotočen pogovor s sodelavci v slovenskem timu,
• neformalno evalvacijo z udeleženci (pogovor po srečanjih).
Ugotovitve smo strnili glede na posamezne skupine udeležencev.
a. Med učenci – otroki se kaže naslednje:
• zadovoljstvo z delom, večina se nad delom v skupini s starejšimi navdušenje;
• na začetku projekta je bilo med učenci veliko dvomov, zato je bila za sodelovanje
potrebna individualna animacija;
• vsi udeleženci so po prvem letu programa želeli nadaljevati s projektom in to so
tudi storili;
• udeleženci tudi po drugem letu izražajo zadovoljstvo in bi se v podobne projekte še
vključili;
• učenci, ki sodelujejo v projektu, so bolj potrpežljivi, strpni in razumevajoči do
počasnejših ter bolj umirjeni pri pouku;
• učenci drugače komunicirajo z učitelji (odnosi in komunikacija so izboljšani; zdi se,
kot da bi zaradi udeležbe v projektu in s tem izkušnje z drugačnimi vlogami
spoznali kompleksnost izobraževanja; odnos med učitelji in učenci, ki sodelujejo v
projektu, se je izboljšal);
• učenci so pokazali veliko zavzetost za delo; eno srečanje bi morali zaradi odsotnosti
učitelja odpovedati, a smo ga vseeno imeli, saj so učenci prosili, če lahko delajo
sami.
Sklenemo lahko, da medgeneracijski programi sežejo prek vsebine, udeleženi se učijo
tudi odnosov.
b. Med učenci – starejšimi se kaže naslednje:
• zadovoljstvo z naučenim in zavzetost za učenje;
• nove tehnologije odpirajo pot do informacij (navdušenje nad spletom);
• radi bi hitreje napredovali;
• nadaljevali bodo z uporabo računalnika;
• v podobne projekte bi se še vključili.
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c.

V odnosu do okolja
Starši otrok so zadovoljni, da so njihovi otroci vključeni v medgeneracijske tandeme.
Ugotovimo lahko, da je medgeneracijski program dober način, da otroke vključimo v
skupnost, bogatimo vzgojni načrt in izostrimo delovno etiko učencev.
Projekt so spremljali lokalni mediji (televizija in časopis), kar je vplivalo na promocijo
šole v okolju.

č.

V projektni skupini sodelavk (učiteljice na osnovni šoli, organizatorke izobraževanja z
ljudske univerze, raziskovalka z univerze), ki je bila najprej načrtovana kot projektna
skupina, se je razvila skupnost prakse. Oblikovala se je mreža učenja, učno okolje za
inovativno učenje in povezovanje pri drugih strokovnih izzivih.

Medgeneracijski programi vplivajo na »socializacijo« (medsebojno sprejemanje in
zavzetost) mladih in starejših, ki so bili v tandemu; programi poleg oblikovanja znanja,
pridobivanja novega vedenja spodbujajo starejše za učenje tudi na drugih področjih.

Zaključek
Pri razvijanju inovativnih praks imajo ključno vlogo izobraževalne ustanove, ki so
pripravljene iskati nove poti. Eno izmed področij je tudi medgeneracijsko izobraževanje.
Za nadaljnje raziskovanje se nam ob spoznanjih našega projekta odpirajo vprašanja, ki
kažejo na teoretski in metodološki razvoj, in sicer:
• kako nam lahko življenjske zgodbe pomagajo pri razumevanju naključnega in
priložnostnega učenja, ki poteka v medgeneracijskih ter medkulturnih odnosih;
• kako razvijati didaktiko medgeneracijskega učenja.
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Slika 1: Zaključno srečanje Tandems GO na Osnovni šoli Dornberk.

Slika 2: Srečanje izvajalcev Tandems GO na Ljudski univerzi Ajdovščina.
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Meta Žgur

Primer medgeneracijskega učenja v KD
Vipavski tamburaši
KD Vipavski tamburaši so začeli kot mladinska skupina, danes pa pod tem imenom delujejo
tri skupine, in sicer: otroška, mladinska in starejša. Leta 2003 je mladinska skupina, pod
vodstvom Vlaste Lokar Lavrenčič, ki je do takrat delovala pod Osnovno šolo Draga Bajca
Vipava, ustanovila svoje društvo in ga poimenovala Vipavski tamburaši. Člani mladinskega
orkestra so bili osnovnošolci in dijaki, zato so se v društvo včlanili tudi njihovi starši ter
sorodniki. Mladince so spodbujali na tekmovanjih ter koncertih in seveda vzljubili zvok
tamburic. Tako se je porodila ideja, da bi društvo ustanovilo tudi starejšo skupino.
Takratni umetniški vodji gospe Vlasti Lokar Lavrenčič se je ideja zdela dobra in poprijeli so
za delo. Organizirala je dvajseturni tečaj nauka o glasbi, kjer so udeleženci spoznavali note,
njihove vrednosti, predznake in osvajali ritem. Po končanem teoretičnem tečaju je sledila
praksa. Ker starejši niso imeli svojih instrumentov, so si jih sposodili od mladincev, ki so jih
tudi pomagali učiti. Tako je vsak najprej spoznal svoj instrument, potem pa se začel učiti
tremolirati in spoznavati prečke. Mladi so starejše pol leta učili igranja tamburic
individualno, gospa Vlasta pa jih je potem združila v orkester in začeli so osvajati prvine
umetniške igre, skupnega igranja ter poslušanja drug drugega.
Leta 2005 jih je »prevzela« Neža Žgur, takrat še dijakinja, danes pa študentka kompozicije
in dirigiranja na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Ta je s svojim znanjem in vero vanje iz njih
naredila dober ter nasmejan orkester.
Bili so zelo vztrajni in željni novega znanja. Začeli so s preprostimi ljudskimi skladbami,
priredbo katerih je večinoma napisala kar dirigentka sama, velikokrat jih je spremljal solist.
Trudili so se po svojih najboljših močeh in pridno vadili doma. Mladinska skupina jih je pri
tem vedno podpirala, spodbujala in jim pomagala, če česa niso znali ali je bilo treba
katerega od članov kdaj nadomeščati.
Na svojem prvem nastopu so imeli veliko treme. Kljub temu so poželi priznanje občinstva,
kar je pripomoglo k temu, da se niso več izogibali nastopanju, ampak so to sprejeli kot
priložnost, da se naučijo biti na odru sproščeni in nasmejani.
Čeprav ima starejša skupina vzdevek »Ta stari«, se člani vseeno čutijo mlade po srcu, saj jih
druži ljubezen do glasbe in skupna srečanja. Redno sodelujejo na območnih in regijskih
revijah, v veselje pa jim je igrati tudi na raznih praznovanjih in veselicah v Vipavski dolini,
saj si s tem pridobivajo veliko izkušenj ter še več zagona za nova dela.
50-letni član orkestra, ki igra na berdo, pravi: »V orkestru se počutim odlično. Glasba mi je
bila vedno všeč, vendar v mladih letih nisem imel možnosti, da bi se vpisal v glasbeno šolo,
saj smo morali doma poprijeti za delo. Tako sem komaj čakal, da bomo začeli s tečajem
nauka o glasbi in igranja tamburic, saj se mi je s tem uresničila moja otroška želja. Vedno
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sem imel voljo za igranje in tako je še danes. Tista ura na teden mine zelo hitro in zaradi nje
teden dobi tudi posebno barvo. Najprej nas je vodila ga. Vlasta, kmalu pa nas je prevzela
Neža. Čeprav je bila takrat še dijakinja in precej mlajša od nas, nismo nikoli imeli
nesporazumov, saj smo spoštovali drug drugega in tako smo jo vzeli za svojo. To, da nas
vodi Neža, ima svoje prednosti, saj je polna energije, veliko skladb in priredb napiše za nas,
nima še družinskih obveznosti. Posveča nam veliko časa in organizira koncerte, da bi čim
prej izgubili tremo … Po drugi strani pa veliko zahteva, nas zalaga s skladbami. Včasih je
tudi malo težko, saj se potem naučimo skladbo malo bolj površno, za dobro izvajanje pa je
potrebno veliko vaje. Vendar nam dobro dene, da nas ima mlada in perspektivna
glasbenica, ki meni, da smo sposobni in nas ne daje v nič.«
17-letna dijakinja Meta Praček je članica mladinskega orkestra, obenem pa pri vodenju
starejšega orkestra nadomešča Nežo, ko ta nima časa in uči tamburico tudi individualno.
Meta Praček je igranja na tamburico učila že veliko starejših oseb in oseb srednje
generacije. Sama pravi: »S poučevanjem sem pridobila veliko novih izkušenj. Na začetku se
nisem mogla privaditi, da moram »ukazovati« starejši osebi in mi je bilo kar malo nerodno.
Najprej sem jih tudi vikala, potem pa smo prešli na »ti«. Sprva mi je bilo poučevati težko, saj
nisem vedela, kako naj jim razložim tako abstraktne stvari, kot so višaji in nižaji, sčasoma pa
je steklo in sem rada poučevala.«
Društvo se je zavedalo, da mora poskrbeti tudi za podmladek in tako so mladinci začeli
učiti osnovnošolce. Ti so večinoma že hodili v glasbeno šolo k nauku o glasbi, zato so imeli
samo individualne ure. Ko so znali dovolj, jih je dijakinja Meta Praček povezala v otroški
orkester. Po šestih letih delovanja si je društvo pridobilo veliko novih odraslih članov, ki so
se želeli vključiti v starejšo skupino. Tako je z marcem začel delovati tak tečaj kot pred
petimi leti, zainteresirani pa se bodo lahko priključili starejši skupini, ki jih že željno
pričakuje.

Zaključek
Starejši ljudje lahko mlade ogromno naučijo. Lahko so njihovi svetovalci in mentorji,
pomagajo jim lahko pri doseganju boljših učnih rezultatov, oblikovanju prihodnosti in
spodbujajo medkulturno razumevanje. Vendar ne smemo prezreti, da lahko tudi mladi
veliko naučijo starejše. Še več, starejši se radi učijo od mladih, saj jim ti lahko ponudijo
nekaj, česar še ne znajo. Če jim mladi dajejo občutek, da so sposobni in da jih radi učijo,
potem starejši z veseljem usvajajo novo znanje. Mladi so zanje pomembni tudi zato, da se
vključijo v družbeno dogajanje in tako izničijo tveganje, da bi postali marginalizirana
skupina. Poudarimo naj, da je pomembno tako učenje starejših s strani mladih kot tudi
obratno, saj bodo mladi zaradi družbene fluidnosti (ko nič več ni jasno, kaj je prav in kaj ne)
morali poznati preteklost, da bodo lahko zgradili sodelovalno družbo, ki bo temeljila na
vrednotah starejših in mlajših.
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Medgeneracijski tabor Soča 2009:
S toplo dlanjo uresničujemo prijateljstva
Medgeneracijski tabor »S toplo dlanjo uresničujemo prijateljstva« je potekal od 3. do 7.
julija 2009 v Soči. Organizator je bil Zavod Karitas Samarijan, voditeljici tabora sta bili Elza
Čehovin in Klementina Bajec. Na taboru sta kot prostovoljki pomagali tudi dve študentki
andragogike.

1. DAN
Petek, 3. 7. 2009, je bil prvi dan medgeneracijskega tabora.
Zbirali smo se od 16.00 do 18.00. Ko smo vsi prišli v dom Karitas v Sočo, se je začel naš
tabor. Sovoditeljica gospa Elza Čehovin nas je vse lepo pozdravila in poudarila, da morajo
starejši skrbeti za mlade, mladi pa za starejše.
Najprej smo se razdelili v tri skupine od deset do dvanajst ljudi, ki so bile generacijsko zelo
mešane. Najmlajša udeleženka je bila stara petnajst mesecev, najstarejša pa
devetinsedemdeset let. V skupini smo najprej izbrali vodjo, potem pa določili ime skupine.
Za našo skupino smo izbrali ime Mavrica, ker je tako kot naša skupina zelo pestrih barv.
Sledilo je predstavljanje in pomnjenje imen. Ugotovili smo, da prihajamo iz različnih krajev
in opravljamo različne poklice. V skupini tako npr. srečamo gospo, ki dela na Inštitutu
Antona Trstenjaka, upokojeno učiteljico, gospo, ki po sili razmer biva v materinskem domu,
in deklico, ki je zaključila 3. razred osnovne šole. Povedali smo si tudi naša pričakovanja
glede tabora. Osnovnošolci so si želeli, da bi se imeli lepo in bi se veliko igrali, odrasli pa, da
bi pozabili na svoje probleme in bi spoznali nove ljudi, s katerimi bi sklenili trajnejša
prijateljstva. Starejši so tudi izrazili, da od ostalih udeležencev pričakujejo prijaznost in
toplino. V skupinah smo izžrebali še skritega prijatelja, ki smo mu vse tri dni izkazovali
drobne pozornosti: prijazne misli, šopke cvetja, tako da se je tabla za njegova sporočila kar
šibila pod težo lepih pozornosti in želja.
Sledila je večerja in nato družabni večer. Zakurili smo kres, osnovnošolec Blaž je prijel za
harmoniko in tako smo plesali, se lovili, peli, padali pa so tudi vici. Ugotovili smo, da je med
nami tudi solopevec, ki si zelo želi priti na Akademijo za glasbo in kasneje v Opero, zato
nam je nekaj zapel. Med odmorom je imela ga. Magda Rodman kratko predavanje o
cesarju Teodoziju in njegovi bitki leta 394 v Vrhpolju pri Vipavi. Čeprav je bila že tema, so
nekateri fantje skupaj z moškimi šli igrat nogomet, deklice pa so se s starejšo gospo učile
starih vipavskih pesmic. Ob 23.00 je napočil čas počitka, voditeljici (Klementina Bajec in
Elza Čehovin) in prostovoljci smo imeli še kratek sestanek, na katerem smo se dogovorili za
delavnice naslednjega dne.
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2. DAN
Dan se je začel zgodaj.
Čeprav je bilo uradno bujenje ob 8.00, sem se zbudila že ob 6.30, saj smo imeli ob 7. uri
sestanek. Ob 8.00 je bila jutranja telovadba, ki smo se je udeležili vsi, razen najmlajših. Tek,
hitra hoja, razgibavanje, skleci in še malo hitrejši tek, pa smo si zaslužili obilen zajtrk. Ob
9.30 smo se razporedili po skupinah, kjer smo dobili podrobnejša navodila o delavnicah.
Teh je bilo pet, ves čas pa nam je bila na voljo tudi knjižnica, kjer smo lahko vzeli v roke vse
od leposlovja do strokovne literature.
Delavnice:
• športno-razvedrilne igre
• ustvarjalna delavnica
• peka kruha nekoč in danes
• pevski zbor
• priprava večernega programa.
Delavnice so potekale od 10.00 do 12.00. Ustvarjalna delavnica je obsegala slikanje na
svilo, servietno tehniko na kamnih in slikanje nanje z akrilnimi barvami. Na svilo so slikale
tri zaposlene osebe – upokojenka, sedem- in štiriletna deklica, študentka – in ena
brezposelna oseba. Vse so bile za tovrstno slikanje nadarjene. Nastale so rože, slap Boka,
metulj, račke v ribniku, trobentice in dom Karitas v Soči. Največ je slikanje na svilo
pomenilo gospe Ireni. Ta sedaj stanuje v materinskem domu in ustvarjalna delavnica ji je
pomenila enkratno izkušnjo. Naredila je krasno ruto, ki smo jo vsi lahko samo občudovali.
Nanjo je bila zelo ponosna, saj bodo njeni otroci lahko videli, da tudi ona nekaj zna. Rekla
je, da si jo bo obesila v sobo v materinskem domu.
Medtem ko so dekleta slikala, pa so se tisti, ki so se odpravili v reko Sočo po kamne, že vrnili
in tako se je lahko pričel drugi del delavnice. Kamne smo obrisali do suhega in nato z
lepilom Mekol nanje prilepili serviete ali pa z akrilnimi barvami narisali poletni motiv. Nad
servietno tehniko so bile mnoge navdušene, saj so se z njo seznanile prvič. Pri športnorazvedrilnih igrah so sodelovali pretežno otroci in moški. Oboji so se vrnili zariplih obrazov
in mokrih majic. Igrali so nogomet, različne socialne in razvedrilne igre. Pri peki kruha
nekoč in danes je kruh iz pet kilogramov moke peklo pet ljudi.
Pevski zbor se je začel ob 11.00. Sestavljen je bil iz desetih žensk in deklet, vodil pa jih je
naš solopevec Klemen. Udeleženke so se za družabni večer naučile pet pesmic. Nad
zborom pa so bile tako navdušene, da so si za nastop naredile tudi uniforme iz belih rjuh in
si na glavo posadile klobuk, narejen iz časopisa. Dirigenta pa so oblekle v rdeč predpasnik
in mu za dirigiranje dale v roko kuhalnico.
Ob 12.00 nas je čakalo kosilo, po njem kratek odmor, nato pa smo se peš odpravili na
kmetijo Jelinčič, kjer izdelujejo ovčji sir in skuto. Gospodar nam je razložil postopek za
izdelavo obeh izdelkov, ki smo ju lahko tudi kupili. Za konec pa nam je zaigral na več kot
sto let stare citre. Nazaj smo šli po poti ob reki Soči. Radovedno smo segali vanjo z roko, da
bi ugotovili, koliko stopinj ima. Moški so fantom odrezali veje lesk, jih ogulili ter iz njih
izdelali loke in puščice.
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Ko smo prišli nazaj v dom, so fantje brž naredili tarčo in se začeli uriti v lokostrelstvu. S
skupnimi močmi smo naredili tudi kres, ki je počakal do mraka. Ker smo bili po dolgem
pohodu lačni, smo imeli malico. Po njej si je šla skupina petih ogledat izvir Soče, ostali pa
so imeli odmor. Med tem časom so punce risale na predpasnike, ki so bili namenjeni
kuharjem, fantje so streljali z lokom, drugi so brali, klepetali … Skupine pa so poročale o
poteku posameznih delavnic.
Zelo zanimiva se mi je zdela najstarejša udeleženka 79-letna Kristina, ki zelo lepo riše. Ima
tako mirno roko, kot bi jih imela dvajset, ne pa skoraj osemdeset let. Ko se je v mladosti
omožila, se je zaradi strahu pred takratno oblastjo poročila samo civilno, ob petdesetletnici
poroke pa sta se z možem poročila še cerkveno, saj je bila to Kristinina velika želja. Vsa
ponosna mi je povedala, da ji je mož rekel, da jo ima še vedno rad in bi se še enkrat poročil
z njo, če bi bil mlad. V mladosti je risala na karton, okrasila kakšno škatlo, po poroki pa ni
skoraj nič več ustvarjala, ker je imela prepolne roke dela z družino, kmetijo, službo … Z
risanjem se je začela ponovno ukvarjati, ko se je upokojila. Najrazličnejše motive riše z
vodenkami, oljnimi barvami, barvicami … največkrat nariše naravo in rože. Na Brjah je
imela razstavo svojih slik. Tudi v času tabora je nastalo nekaj umetnin in njeno risanje je
privabilo poglede tako starih kot mladih. Najbolj pa je Kristinino risanje privlačilo njeno
osemletno soimenjakinjo. Ker je deklica zelo radovedno opazovala delo mojstrice, je ta
deklico k slikanju še bolj pritegnila s tem, ko jo je povprašala po njenem mnenju; katere
barve naj uporabi, ali se ji zdi izdelek lep ...
Po risanju na majice je sledila večerja, po tem pa družabni večer. Najprej smo si ogledali
vse fotografije prvega in drugega dne in se ob tem zelo nasmejali, saj je štiriletna Eva vsako
sliko zabavno pokomentirala. Nato je na odru nastopil pevski zbor. Njihov repertoar je
obsegal pet pesmi, vendar so morali pevci po bučnem aplavzu zapeti še dve. Med
posameznimi pesmimi je potekal tudi kulturni program. Dvanajstletni Andrej je zrecitiral
svojo pesem, gospa Magda je predstavila svojo knjigo Življenje ob trti in kršinu, Karmen pa
je predstavila našo umetnico Kristino. Slike, ki jih je prinesla s sabo, in tiste, ki so nastale na
taboru, smo prilepili na plakat. Po končanem programu smo obsedeli, klepetali ter se do
solz nasmejali.

3. DAN
Tudi tretji dan je bila telovadba ob 8.00. Godrnjaje smo se lotili teka in razgibalnih vaj.
Sledil je zajtrk, nato pa sta Mateja in Klemen, oba z Inštituta Antona Trstenjaka, predstavila
knjige in revije, ki sta jih prinesla s seboj (Za kakovostno starost, Psihologija barv, Družina,
Filozofski spisi, Prostovoljski dnevnik, Kako se pogovarjaš z menoj, revija Kakovostna starost).
Sledilo je čiščenje in plačevanje prispevkov. Ob 11.00 uri je bila sveta maša, kjer je
sodeloval naš pevski zbor, in nato kosilo. Potem smo se zbrali v krogu in odkrivali skrite
prijatelje. Bilo nam je zelo lepo, saj smo bili vsi presenečeni, ko smo odkrili, kdo je bil naš
skriti prijatelj. Podarili smo si objeme, solze veselja in smeh. Starejši so dobili mlade, mladi
starejše, otroci otroke … Ko smo odkrili skritega prijatelja, smo se objeli okrog ramen in
sosedoma na svoji desni in levi rekli: »Hvala ti. Tvoja topla dlan me je resnično ogrela.«
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Dobili smo potrdila o sodelovanju, še prej pa smo morali izpolniti liste s samoevalvacijo.
Našim trem najboljšim kuharjem smo podelili tudi predpasnike.
Pripetil se mi je še en lep dogodek. Gospa Irena je prišla vsa zasopla po svojo ruto, rekoč,
da bi svoj najlepši izdelek skoraj pozabila. Ko sem ji jo izročila, me je s solznimi očmi objela
in se mi zahvaljevala za vso pomoč ter nasvete.
Ob 14.00 je bil čas za odhod domov, zato smo se le še poslovili z objemom in sedli v svoje
jeklene konjičke.

Še nekaj utrinkov iz zapisov udeležencev
»Spoznala sem, da je povezovanje med mladimi, odraslimi in starejšimi res pomembno, saj
nam obogati in izboljša kvaliteto življenja.«
»Ob ljubeči in primerni spodbudi se ljudje kaj hitro odprejo drug drugemu, priskočijo na
pomoč, so pripravljeni prisluhniti, sodelovati – ne glede na leta, poklic, izobrazbo.«
»Na začetku mi ni bilo tako prijetno, ampak po dveh dneh sem se tako zelo vklopila v
družbo, ker so bili vsi zelo prijetni in za hece, da mi je težko iti domov. Malo bolj sem se
soočila s starostniki, njihovimi razmišljanji. Nekateri so zelo odprti. Do sedaj sem živela
sama s starši, ki so toliko stari, in je zato »fajn« doživeti izkušnjo tudi z drugimi starostniki,
pa čeprav samo nekaj dni. Zelo »fajn« se mi je zdelo tudi to, da smo bile vse generacije
skupaj, ker smo se zelo lepo ujeli med sabo.«

Slika 1: Kristina in Kristina med ustvarjalnim pogovorom
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Slika 2: Pripovedovanje zgodb
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Alja Šercelj

Vidimo, slišimo, beremo … skupaj:
Medgeneracijske karaoke branja
Študenti in študentke andragogike so v okviru študija pri predmetu sociokulturna
animacija, pod mentorstvom doc. dr. Dušane Findeisen pripravili projekt
medgeneracijskega sodelovanja. Za projekte je značilno, da prinašajo nekaj novega. Tako
je bilo tudi pri tem projektu, ki so ga poimenovali Vidimo, slišimo, beremo … skupaj.
Medtem ko so bili ostali zbrani projekti medgeneracijskega učenja, ki so predstavljeni v tej
brošuri, del neformalnega izobraževanja ali društvene dejavnosti, pa je bil ta
medgeneracijski projekt del formalnega študijskega programa in sestavni del
seminarskega študija.
Pri seminarju so se študenti z mentorico pogovarjali, kaj branje pomeni različnim
generacijam ter kaj in kako berejo različno stari ljudje. Prišli so do zamisli, da bi oblikovali
projekt, s katerim bi spodbudili branje pri različnih generacijah.
Načrtovanje se je začelo s poglobljenim študijem literature, analizo spletnih strani o
projektnem delu in značilnostih branja ter z zbiranjem informacij o izobraževalnih
potrebah. Uporabili so ankete, tehniko možganske nevihte, analizo literature … V
nadaljevanju so se povezali z Univerzo za tretje življenjsko obdobje in Mestno knjižnico,
Knjižnico Otona Župančiča v Ljubljani. Začeli so se oblikovati naslednji cilji
medgeneracijskega projekta: ob skupnem branju združiti različno stare ljudi, navezovati
nova poznanstva med generacijami in prispevati k medgeneracijskemu sožitju, spodbujati
ustvarjalnost, razvijati bralno kulturo v letu, ko je Ljubljana svetovna prestolnica knjige,
opozoriti na knjigo kot vrednoto v naši kulturi.
Študentke in študenti andragogike so se povezali s študentkami in študenti iz študijske
skupine Umetnost pripovedovanja, ki jo na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani
vodi prof. Tomaž Gubenšek. Spomladi 2010 so se začeli dogovarjati o skupnem delu.
Njihov namen je bil pripraviti instalacijo, ki bo povezovala glasno branje in fotografije
na temo branja. Izbirali so med primernimi besedili in se po pogovorih odločili za Butalce
Frana Milčinskega. Za študente so bili sestanki poseben izziv. Na prireditvi so povedali, da
jih je bilo malo strah, a jih to ni zaustavilo pri izpeljavi projekta.
Začele so nastajati »karaoke branja«. Gre za način prebiranja posameznih del, kjer
polglasno branje sočasno s svojo melodijo ustvari v prostoru posebno vzdušje. Karaoke
branja so nastale po vzoru francoskega projekta Choses lues, choses vues, pri katerem je
Alain Fleischer čitalnico v Nacionalni knjižnici Francije spremenil v razstavni prostor za
branje. Postavil je velike zaslone, s katerih so – zbrano in posvečeno kot pri maši – brali
ljudje, ki so se v tem prostoru srečali prvič. S tem »spektaklom branja«, »instalacijo branja«
je avtor skušal prikazati, kako ima branje pomembno mesto v življenju ljudi. Projekt je
študente pritegnil in postal navdih za njihove medgeneracijske karaoke branja.
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13. maja 2010 so mlajši in starejši nastopili v Mestni knjižnici, Knjižnici Otona Župančiča.
Branje ni bilo povsem običajno. Skupaj so brali mlajši in starejši, otroci, mladi in stari.
Nekatere dele so prebrali posamezniki, in sicer so bile to študentke iz skupine Umetnost
pripovedovanja, ki se jim je pridružila tudi osnovnošolka.
Študentke in študenti andragogike so poudarili, da je bil osnovni namen druženje
različnih generacij pri skupnem delovanju. Povezovanje generacij vpliva na rušenje
stereotipov o mladih in starih. Medgeneracijsko sodelovanje, srečevanje različnih generacij
ob skupni dejavnosti se je pokazalo kot vredna praksa.
Drugi namen pa je bil pokazati na pomen branja. Ob skupnem branju so predvajali tudi
fotografije, ki so predstavljale branje v različnih okoljih. Knjiga je imela v preteklosti velik
pomen. Vid Pečjak je leta 1979 zapisal, da uspešni ljudje pridobijo od 70 do 80 % znanja iz
knjig. V sodobnosti pa se zdi, da ljudje vedno manj posegajo po tiskani knjigi. Leta 2007 je
po podatkih Eurosta v dvajsetih mesecih 71 % prebivalcev Evrope prebralo zgolj eno
knjigo. Branje je miselni napor in počasna dejavnost. Zdi se, da celo prepočasna za
današnje čase, saj ljudje raje poslušajo in gledajo. Toda brez branja – natančno in
poglobljeno izraženih misli – se jezik in mišljenje osiromašita. Še več, brez branja tiskanih
knjig izgubljamo vez s preteklostjo.
Branje je dejavnost vseh generacij. Knjiga povezuje različne generacije, ker je dostopna
vsem. Vse generacije velja spodbujati k branju in jih s to dejavnostjo tudi povezati med
seboj. Prav to so z omenjenim dogodkom poskušali doseči študentke in študenti
andragogike. S skupnim glasnim branjem in razstavo fotografij o situacijah branja so želeli
poudariti, kako pomembno je, da različni rodovi berejo skupaj in glasno. Branje nas tedaj
poveže in sproži skupna doživetja – doživetja vseh rodov.
Knjiga ni le orožje (revnih), bi lahko dopolnili Bertolda Brechta. Zdaj, ko je Ljubljana
svetovna prestolnica knjige, jo skupaj in vsak dan vzemimo v roke tudi mi!

Še nekaj utrinkov iz zapisov študentk
»S tem dogodkom smo želeli združiti ljudi različnih generacij ob skupnem branju –
karaokah branja. To pa nam je tudi uspelo, saj so na dogodek prišli obiskovalci vseh
starosti. Med samimi pripovedovalci, ki smo jih mi povabili, pa je bila tudi punčka iz
tretjega razreda osnovne šole.«
»Kot sem prej dejala, me projekt sprva ni pritegnil. Ni se mi zdel zanimiv. A ko so se stvari
začele odvijati in dogajati, je vse skupaj postajalo bolj zanimivo, saj je nastajala celota. In
priznati moram, da na koncu sem bila ponosna na nas vse, da nam je uspelo izpeljati.«
»Nekaj dni pred izvedbo projekta smo študenti andragogike s pripovedniki z Univerze za
tretje življenjsko obdobje izpeljali tudi vajo, s katero smo dobili vpogled v končno obliko
projekta Slišimo, vidimo, beremo… skupaj. Kljub temu da je bila vaja uspešno izvedena in
da smo bili vsi sodelujoči v projektu zadovoljni, pa me je še vedno nekoliko skrbelo, kakšen
bo odziv udeležencev. Toda po uspešni izvedbi in zadovoljnih udeležencih mi je odleglo.
Takrat sem se tudi začela resnično zavedati, kam vse je segel naš projekt ter spoznala, da je
daleč presegel meje navadnih projektnih in seminarskih nalog, s katerimi sem se srečevala
do sedaj.«
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»Ta projekt je bil zame odlična življenjska izkušnja. Naučila sem se mnogo stvari, ki so mi že
in mi še bojo v življenju koristile.«

Slika 1: Med branjem Butalcev

Slika 2: Dve generaciji
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Slika 3: Med glasnim branjem vseh udeležencev
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