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I 

 

POVZETEK 

 

Družbeno življenje vsakodnevno spremljajo različne inovacije. Vse te novosti zahtevajo 

različne prilagoditve tako mlajše predvsem pa starejše generacije, za katere je sprememba še 

toliko bolj izrazita ter zahtevna. Novi izumi jih vse pogosteje spremljajo na vsakem koraku in 

posegajo v način življenja, ki so ga vajeni.  

 

Vse več je novosti na vseh področjih znanosti, tudi na informacijsko-komunikacijski 

tehnologiji, s katero se spopadajo predvsem starejši odrasli, ki niso odraščali v tem svetu 

sprememb.  

 

Mlajši, ki odraščajo, se razvijajo, izobražujejo skupaj z razvojem tehnologije, se na ta način 

tudi sproti učijo njihove uporabe, odraslim pa to predstavlja velik izziv, saj se morajo z 

novostmi spopasti v odraslosti. V Sloveniji so organizirana različna izobraževanja, ki jim 

omogočajo doseči minimalno računalniško pismenost. Jim je to nudeno na primeren način?  

 

Ker želimo starejše odrasle spodbuditi in jih prepričati v uporabo računalniško-informacijske 

tehnologije, bomo v ta namen pogledali, kako postopati in se spopasti s čim boljšo pripravo 

tovrstnih izobraževanj, ki bodo starejšo generacijo prepričale v vseživljenjsko učenje.  
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ABSTRACT 

 

Our social life is accompanied by various innovations on a daily basis. All these novelties 

require certain adaptations, both with the younger and the older generations, the change of 

course being all the more distinct and difficult for the latter. Ever more frequently, new 

inventions follow them at their every step and interfere with the lifestyle they are familiar 

with.  

 

With more and more novelties in all scientific branches, including the information and 

communication technology, it is particularly the elders, who haven't grown up in an ever 

changing world, that are having the most difficulty confronting them.  

 

The main obstacle is their lack of knowledge in comparison to the younger generation, 

because they didn't have the opportunity to grow up, evolve and learn simultaneously with the 

technological progress. The sudden confrontation with new technology proves to be a major 

challenge to elderly adults. In Slovenia, various courses are being organised which help them 

achieve minimal computer literacy. But is that course conducted in an appropriate way in 

comparison with the younger generation?  

 

Our goal is to encourage adults in their use of computers and information technology, which 

is why our mission is to find out just how to prepare such courses in the best possible way, so 

that the older generation will become comfortable with the concept of lifelong learning.  
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1 UVOD 

 

V diplomskem delu sem se osredotočila na računalniško opismenjevanje starejših in mlajših 

ter poskušala ugotoviti razlike, podobnosti, predvsem pa najprimernejše načine, pristope ter 

okolje, ki najbolje ustreza tako enim kot drugim. Opažam, da obstajajo nekatere posebnosti, ki 

ne odgovarjajo vsem enako, zato sem se z didaktičnega vidika poskušala osredotočiti prav na 

te razlike. Z ustreznejšo, primernejšo organizacijo računalniških izobraževanj, ki je 

namenjena posameznim generacijam, bi bila prihodnost lepša, raven računalniške pismenosti 

pa še večji.  

 

V pomoč mi je bila vsa strokovna literatura ter spletni viri, ki že obstajajo. Tu pa je še anketna 

raziskava, s katero sem dobila najbolj realno sliko današnjih računalniških izobraževanj, 

hkrati pa ta predstavlja tudi ustrezno izhodišče za izvajanje prihodnjih tovrstnih izobraževanj. 

S kratkim intervjujem sem s strani predavateljev obeh izbranih skupin (generacij), strnila tudi 

mnenja, predloge in didaktičen vpogled v izobraževanje.  

 

Zagotovo je pomembna začetna opredelitev pojmov. Zato sem temu namenila prvi del 

diplomskega dela, ki vključuje razlago pojmov ter teorij, ki so danes že opredeljeni in podprti 

z različnimi teorijami znanih teoretikov. V tem začetnem delu sem obrazložila najbolj ključne 

pojme, ki so pomembni v nadaljevanju diplomskega dela. Začela sem z razlago didaktike in 

njenih elementov, nato definirala izbrana razvojna obdobja, pojem opismenjevanje vse do 

primerne obrazložitve pojma informacijsko-komunikacijske tehnologije. 

   

V tretjem poglavju sem se nekoliko bolj posvetila različnim organizacijam ter projektom, ki 

nudijo tečaje za računalniško opismenjevanje starejši generaciji. Preverila sem, kakšne 

programe nam nudijo ter kakšne načrte imajo le-te v prihodnosti. Dotaknila sem se tudi 

Evropskega računalniškega standarda in medsebojne primerjave vseh programov. 

  

Četrto poglavje opisuje značilnosti starejše ter mlajše generacije in našteva najugodnejše 

didaktične pristope pri računalniškem opismenjevanju, kot jih navaja teorija. Poudarila sem 

tudi, kaj največkrat povzroča težave vsaki izmed skupin. S tem pa postavila izhodišča, na 

katera sem se nekoliko bolj osredotočila v raziskovalnem delu. 
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Tu je že peto poglavje, ki je namenjeno primerjalni raziskavi med udeleženci mlajše in 

starejše generacije ter različnih računalniških izobraževanj, ki omogočajo porast računalniške 

pismenosti. Primerjava temelji na raziskovanju didaktičnih elementov, ki so zelo pomembni 

za dobro počutje udeležencev ter učinkovito dojemanje novosti. Raziskava ne zajema le 

mnenja udeležencev, vendar pa sem s kratkim intervjujem preverila tudi mnenja 

predavateljev, ki so se v izobraževanju srečali z obema generacijama.   

 

V sklepnem delu sledi povzetek ključnih ugotovitev iz anketne raziskave in intervjuja ter 

nekaj predlogov za nadaljnje računalniško opismenjevanje. Sledila sem glavnemu cilju 

diplomske naloge, ki je prispevati k izboljšanju računalniških izobraževanj ponujenih mlajšim 

in starejšim generacijam. 
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2 SPLOŠNI POJMI  

 

2.1. Didaktika  

 

Vsekakor najbolj pomemben pojem, ki se pojavlja v šolstvu, je didaktika. Didaktična misel je 

zelo stara, na njen razvoj pa so vplivale številne iznajdbe in odkritja.  

 

V pedagoško teorijo ga v 17. stoletju vneseta J. V. Ratke in Jan Amos Komensky. Ratkeju je 

didaktika predstavljala učno spretnost o poučevanju znanosti, jezikov in razvijanja spretnosti, 

medtem ko je Komenski didaktiko povezoval z vprašanjem − kako vse ljudi o vsem poučiti? 

(Strmčnik, 2001, 17–18) 

 

Beseda didaktika ima svoje korenine v antični družbi in je grškega izvora, pomeni pa:  

didaskein (glagol) – poučevati;  

didaktikos (pridevnik) – poučen; 

didaskalos (samostalnik) – poučevalec, učitelj;  

didakte tehne – tehnike poučevanja. (Tomić, 1999, 3)  

 

Vse se razvija in tudi pojem didaktike se je. Že konec 18. in 19. stoletja so Herbart in 

herbartisti pojem didaktike zožili na nauk o »vzgojnem pouku.« Tu so želeli poudariti, kako 

doseči vzgojne cilje s pomočjo pouka. Kmalu, še v istem stoletju, pa se pojavi »didaktika kot 

teorija izobraževanja.« Ta je nastala kot reakcija na vzgojno paradigmo didaktike. Njen 

najvidnejši predstavnik je bil Nemec O. Willmann, ki je za razliko od herbartovske didaktične 

tradicije vzgojne poante pouka, v ospredje postavil njegovo izobraževalno funkcijo. (Strmčnik 

2001, 18–19) 

 

Zavedamo se, da obstaja veliko različnih konceptov o didaktični teoriji, tako je na primer v 

Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) didaktika opisana kot »veda o 

poučevanju.« Pa vendar didaktiko najbolje opišemo, če jo definiramo kot »vedo o 

izobraževanju in pouku«, saj proučuje celoten proces izobraževanja ne glede na kraj in čas 

poteka. Ravno takšna definicija o predmetu didaktike postavlja prednjo naslednje naloge 

(Tomić, 1999, 9–10): 
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 didaktika vsestransko analizira učni proces izobraževanja in ne le izobraževanje preko 

pouka:  

 skrbi za vsebino, vire, postopke, komunikacijo, interakcijo, poučevanje in učenje;  

 postavlja načela, pravila izobraževalno-vzgojnega dela; 

 poudarja uporabo oblik, metod učnega dela in skrbi za organizacijo učnega procesa; 

 obravnava razmerje med učencem, učno snovjo in učiteljem; 

 skrbi za načrtovanje, vrednotenje učnega dela in namenja pozornost tudi izobraževalni 

tehnologiji itn. 

 

Če smo še nekoliko natančnejši in uporabimo še nekatere definicije, je didaktika »znanstvena 

disciplina.« Izobraževanje znanstveno preučuje, ga utemeljuje, razvija, spremlja, raziskuje, 

izpopolnjuje ter nazadnje tudi spreminja na celotnem vzgojno-izobraževalnem področju. 

(Fröhlich, 2000, 1) 

 

V prosti enciklopediji, nam dobro poznani, Wikipediji pa je zapisano takole »didaktika je 

veda, ki obravnava vsebino, metode in organizacijo pouka v šolah.« (Wikipedija: Didaktika, 

2002) 

  

Definicije se ena od druge nekoliko razlikujejo, a kljub vsem se osredotočajo na isti vidik, ki 

je poučevanje. Najprej pa definirajmo še nekatere pojme, ki nas bodo zanimali v nadaljevanju.  

 

2.1.1. Učna vsebina 

 

Prvo, predvsem temeljno vprašanje, ki ga je v ospredje postavila vzgojno-izobraževalna 

organizacija na začetku svojega delovanja, je: »Kaj poučevati mlade?«  To vprašanje se 

nanaša na učno vsebino, ki vsekakor ni sama po sebi namen. Njen namen se skriva v 

pridobivanju znanja, spretnosti in razvoju različnih sposobnosti. Na ta način vsak posameznik 

prispeva k samostojnemu razvoju, kot tudi razvoju celotne družbe. (Valenčič Zuljan, 2009; 

Ivanuš Grmek, 1999) 

Tudi pojem učna vsebina je izjemno širok, saj opisuje, predstavlja in se ukvarja z 

raznovrstnimi sredstvi, ki jih je moč uporabiti pri vzgajanju in tudi izobraževanju. (Strmčnik, 

1997, 43) 
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V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) je zapisano, da je učna vsebina nekaj, 

»kar je določeno s posredovanim znanjem, vedenjem.« Učna vsebina je pri pouku eden izmed 

treh najpomembnejših dejavnikov, ki so med seboj v interakciji. To so učitelj, učenec in že 

omenjena učna vsebina. Na podlagi teh treh dejavnikov se je skozi zgodovino izoblikovala 

teorija didaktičnega trikotnika, ki je nastala na osnovi opredelitve pouka kot procesa. (Tomić, 

1999, 32) 

 

 

Slika 1: Didaktični trikotnik 

 

Učitelj je tisti, ki organizirano vodi učni proces in je pri pouku v razmerju tako z učno vsebino 

kot tudi z učencem. Interakcija poteka vedno obojestransko. Pomemben je učiteljev, nekoliko 

previdnejši odnos do učencev, njegov vpliv nanje hkrati pa tudi učenci s svojim vedenjem in 

učenjem vplivajo na učitelja. Ravno tako poteka interakcija tudi med učiteljem in učno 

vsebino. Učitelj ob srečanju z učno vsebino ne more ostati pasiven, saj nanj vpliva s 

spoznavanjem njenega vzgojno-izobraževalnega potenciala, obratno pa je učitelj tisti, ki izbira 

učno vsebino, jo določi in razčleni. Učna vsebina je torej tista realna osnova, preko katere se 

razvija učni proces, razvijajo, vzpostavljajo ter poglabljajo pa se tudi odnosi med učencem in 

učitelji. V nasprotju z mnogimi pričakovanji je prav učna snov tista, ki v prvi fazi aktivira 

učenca, budi v njem zanimanje, ga spodbuja in motivira za razumevanje, obnavljanje ter 

urjenje. Vsekakor pa tudi učenec ni pasiven do učne snovi. Učenec je tisti, ki predeluje snov 

in se s samostojnim učenjem vzgaja in izobražuje. (Tomić, 1999, 32–33) 

Kot nosilna in temeljna komponenta vzgojno-izobraževalnega procesa pa se učna vsebina 

vsakega predmeta posebej pojavi v vseh podrobnih učnih načrtih. V njih označujejo učitelji 

razne pomembnosti: termine vsebinskih področij, sestavine predmeta, vsebinske sklope, učne 

teme, učne enote oziroma učne vsebine – torej tisto učno snov, ki jo bodo neko učno uro 

obravnavali pri pouku. (Ivanuš Grmek, 1999) 
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Pri izbiri učne vsebine ne smejo pozabiti na njeno veljavnost ter skladnost s posameznikovimi 

in družbenimi potrebami. Pomembna pa je še strokovna veljavnost, kakor tudi psihološka ter 

didaktična primernost. Pomembno vlogo tu odigrajo tudi zastavljeni cilji, ki učitelje vodijo ob 

pripravi učne ure. (Ivanuš Grmek, 1999)  

 

2.1.2. Učne metode 

 

Drugo vprašanje, ki si ga je postavila vzgojno-izobraževalna organizacija na začetku svojega 

delovanja, pa je: »Kako poučevati mlade?«  To vprašanje se osredotoča predvsem na učne 

metode, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju in podajanju pomembnih znanj. Izraz 

metoda je grškega izvora in pomeni pot, način, pristop k uresničevanju učnih ciljev – 

materialnih, funkcionalnih in vzgojnih nalog pouka. (Valenčič Zuljan, 2009) 

 

Pojem učne metode, kot so zapisali v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000), 

opisuje obliko načrtnega, premišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za dosego kakega cilja. 

To je način, postopek, ki ga uporabimo za dosego naših ciljev.  

 

V didaktični literaturi zasledimo nekoliko drugačno definicijo. Tu so učne metode opredeljene 

kot »znanstveno in praktično preverjeni načini učinkovite komunikacije med učiteljem in 

učenci na vseh stopnjah učnega procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali obdelovanja nove 

učne vsebine, vadenja, ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti.« Ob tej 

definiciji, lahko poudarimo, da se učne metode ne nanašajo le na učiteljevo delo, torej 

poučevanje, ampak segajo vse do dela, truda, ki ga vnašajo učenci z njihovim učenjem. 

(Tomić, 1999, 87)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Učne metode učence motivirajo, vendar le v primeru, če so ustrezno izbrane, pravilno 

kombinirane in tudi dozirane v učnih urah. Metode zato niso samo poti do ciljev ampak tudi 

pomembne sestavine, ki pripeljejo do želenih, racionalnih ciljev. Metod je veliko, učitelj pa je 

tisti, ki jih kombinira med seboj in izbira glede na zastavljene cilje. (Fröhlich, 2000, 28) 

Izbira metod pri pedagoškem delu je odvisna od različnih dejavnikov: 

 števila učencev v razredu, 

 razvitosti različnih individualnih sposobnosti in spretnosti učencev, s katerimi delamo, 
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 razvojne stopnje učencev (starosti učencev), 

 vsebine, ki jo učencem posredujemo, 

 ciljev, ki jim sledimo pri dejavnosti, 

 prostorskih možnosti (didaktičnega okolja), 

 didaktičnih sredstev, 

 tipa učne ure, 

 časa, ki je na voljo, 

 učiteljeve osebnosti. 

(Fröhlich, 2000, 30; Tomić, 1999, 87)  

Omenjajo se številne klasifikacije učnih metod, ki so si med seboj podobne, vendar pa se 

hkrati tudi malo razlikujejo. Na podlagi stvarno logične pravilnosti pouka jih razvršča 

slovenski pedagog G. Šilih (1961). Deli jih na učne metode za posredovanje (kazanje ali 

demonstriranje, razlaganje in utrjevanje, prikazovanje, razvijanje) in utrjevanje snovi 

(ponavljanje, urjenje in uporabljanje). A. Tomić (1999, 87–88) pa jih razvršča po viru, od 

katerega prihajajo sporočila do učenca. Ona govori o verbalno-tekstualnih metodah (razlaga, 

razgovor, delo z besedilom), ilustrativno-demonstracijskih, laboratorijsko-eksperimentalnih in 

metodah izkustvenega učenja.  

Potem je tu še Lavrnja, ki je metode razdelil na verbalne (monološke: pripovedovanje, 

opisovanje, obrazložitev, pojasnjevanje; dialoške: katehetični, sokratski, hevristični, prosti 

razgovor, diskusija), operacijske (laboratorijsko-eksperimentalna; metoda praktičnih del: 

pisna dela, grafična in ilustrativna dela, manipulativno-praktične dejavnosti, igralne 

improvizacije), demonstracijske (metoda demonstracije) in dokumentacijske (metoda dela z 

besedilom). Nazadnje omenimo še V. Poljak, ki je metode klasificiral na akromatsko metodo 

razlage, erotematsko metodo razgovora, metodo dela z besedilom, metodo demonstriranja, 

metodo praktičnih ali laboratorijskih del, metodo risanja ter metodo pisnih del. (Valenčič 

Zuljan, 2009) 

Za nas bodo zanimive najbolj osnovne učne metode, zato bomo povzeli samo tiste, ki jih 

bomo v nadaljevanju še potrebovali. Za začetek pa si nekoliko podrobneje poglejmo izbrane 

metode in njihove pomembnosti.  
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 Razlaga 

 

Je način dela pri pouku, ko učitelj (ali učenci) verbalno razlaga(jo) dele učne snovi z 

enosmerno komunikacijo. Uporablja se predvsem, ko učenci nimajo ustreznega 

predznanja in je obravnavana učna snov zanje nekaj čisto novega. (Valenčič Zuljan, 

2009) 

 

Vrste, ki jih tu zasledimo, so: pripovedovanje (ustno razlaganje dogodkov z namenom 

spoznavanja vsebine in vplivanja na učenčeva čustva ter domišljijo), opisovanje 

(verbalno posredovanje zunanjih lastnosti predmetov, procesov …), obrazložitev 

(vzročno-posledično dokazovanje nejasnosti, s katerim dosežemo boljše razumevanje), 

pojasnjevanje (utemeljevanje abstrakcij – pojmov, pravil …), glasno razmišljanje 

(modelno učenje, ki daje učencem pregled nad potmi reševanja in ne le nad končnim 

rezultatom). (Valenčič Zuljan, 2009) 

 

 Razgovor 

 

Je način dela med poukom, ki poteka v obliki dialoga med učiteljem in učenci ali med 

učenci z dvosmerno komunikacijo. Uporablja se takrat, ko obstaja predznanje o učni 

snovi, ki se trenutno obravnava. S to metodo lahko učitelj ugotavlja predznanje, 

razumevanje učencev, hkrati pa jih spodbuja k razmišljanju, izražanju stališč ter 

vrednot in izboljšuje medsebojni odnos med učenci, kot tudi z njim samim.  

Razgovor je vedno sestavljen iz dveh delov – vprašanj in odgovorov, s katerimi si 

učenci ali odrasli izmenjujemo mnenja. Pomembno je še, da so vprašanja dovolj jasna 

in primerna glede na individualne razlike ter starost posameznikov. (Valenčič Zuljan, 

2009) 

Poznamo različne vrste razgovorov, eni so nekoliko bolj vodeni, medtem kot drugi 

nekoliko manj. Vsekakor je v šoli najpogosteje uporabljen katehetski razgovor 

(spominska vprašanja – spominski odgovori pri ponavljanju in preverjanju znanja), 

sokratski razgovor (induktivna pot, usmerjanje z alternativnimi vprašanji do uvida – 

obvezna dopolnilna razlaga Zakaj?), hevristični razgovor (induktivna pot, veriga 

vprašanj, skupno ugotavljanje sklepov pri ponavljanju oziroma obravnavanju nove 
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učne vsebine), prosti razgovor (dana tema, prost potek razgovora pri npr. 

samostojnem delu) ter diskusija (izražanje različnih nasprotujočih si mnenj in stališč, 

širjenje spoznanj in odkrivanje novih rešitev). (Valenčič Zuljan, 2009) 

 

 Delo z besedilom  

 

Je način dela med poukom, ko učenci oziroma učitelj uporabljajo spretnost 

funkcionalnega branja. Besedilo je v pouk vključeno kot osnovni ali dodatni vir znanja 

pri vseh učnih predmetih, zato je obvezna postopnost, zbranost in razumevanje 

prebranega. (Valenčič Zuljan, 2009) 

 

 Prikazovanje 

 

Prav tako je tudi ta metoda zelo povezana z različnimi drugimi metodami, še posebej z 

metodo razlage. To je način, pri katerem s pomočjo avdiovizualnih pripomočkov 

učitelji predstavijo pojme, predmete, pojave in razne druge pomembnosti. Učenci 

prikazano zavestno opazujejo, logično zaznavajo in si na tak način pridobivajo nova 

znanja. (Resnik Planinc, 2) 

 

 Spodbujanje 

 

Včasih učenci niso ravno navdušeni nad obravnavano določene učne vsebine. Razlogi 

pa so različni. Nekaterim učna snov ni všeč, drugim ne gre … Ravno zato so tu 

učitelji, ki morajo večkrat uporabiti metodo spodbujanja. Spodbujati pomeni 

motivirati oziroma pripraviti učence, da se soočijo s problemi, da so dovolj vztrajni in 

zberejo dovolj volje za dosego cilja. Samozaupanje in prijetna doživetja učitelji 

dosežejo z različnimi sredstvi spodbujanja. Sredstva so na primer pohvale, priznanja, 

nagrade, ki jih izražajo do učenčevih dejanj, s katerimi so napredovali, si prizadevali 

in se z njimi dotaknili uspeha.  
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 Praktična dela  

 

Temelji na učenčevem aktivnem udejstvovanju na konkretni vsebini in omogoča 

intenzivno miselno, čustveno in ustvarjalno dejavnost učencev. Učenci na tak način 

razvijejo svoje spretnosti, utrdijo naučeno, razjasnijo dvome ter nejasnosti, obenem pa 

se samostojno izrazijo in pokažejo. (Valenčič Zuljan, 2009) 

 

Pogledali smo si kar nekaj učnih metod, ki so uporabne pri različnih vzgojno-izobraževalnih 

procesih. Zavedati se moramo, da ni najboljše učne metode. Učne cilje in uspešnost pouka 

zato najlažje dosežemo s kombinacijo različnih učnih metod. Najbolj osnovne oziroma najbolj 

nujne metode še vedno ostajajo razlaga, razgovor in delo z besedilom, vendar pa moramo 

vedno strmeti k temu, da v vlogi učitelja učencem nudimo najboljše. S primerno kombinacijo 

metod nam lahko uspe narediti pouk aktivnejši.  

 

2.1.3. Organizacija pouka 

 

Organizacijski vidik pouka odgovarja na vprašanje, kako organizirati oziroma izvajati pouk, 

da bodo učenci dosegli čim boljše rezultate glede na individualne posebnosti in sposobnosti. 

(Žnidaršič, 2006/2007, 7)  

 

Organizacija pouka vključuje tako strukturo kot dinamiko pouka, s katero posredno 

uresničujemo vzgojne naloge in cilje. Vključuje faze, aktivnosti, njihovo zaporedje, trajanje 

kot tudi ureditev prostora, vztrajnost, ravnotežje med učenjem ter drugimi aktivnostmi in 

razne druge pomembnosti. (Didaktika, 1999/2000, 26, 29) 

 

Zelo pomembna etapa pri učinkovitem podajanju učnih vsebin je tudi načrt učne ure. To delo 

mora učitelj opraviti pred izpeljavo ure. Izhajati mora iz že načrtovane vsebine in biti zelo 

pozoren na delo učencev. Vsekakor mora biti učna priprava opravljena kakovostno. 

Organizacija pouka se deli na zunanjo in notranjo organizacijo (oblikovanje) pouka ter učne 

ure. (Tomić, 1999, 166–167)  
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 Zunanja organizacija 

 

Če na kratko povzamemo, se zunanja organizacija nanaša na didaktično prilagajanje 

zunanjih pogojev za učno delo. Vključuje premišljeno usklajevanje zunanjih 

dejavnikov (ureditev učilnice, kabineta, šolskega pohištva v vseh šolskih prostorih, 

materialna oprema, učna sredstva ter pripomočki za delo učitelja in učencev …), ki v 

veliki meri vplivajo na učni proces. Prav zato je zelo pomemben načrt za zunanjo 

organizacijo pouka, vendar kljub temu le-ta ne zadošča za uspešnost. (Tomić, 1999, 

167)  

 

 Notranja organizacija 

 

Notranja organizacija je še druga vrsta organizacije, ki pripomore k uspešnosti učnega 

dela. Pojem notranja organizacija pouka pomeni »ugotavljati in usklajevati posebne 

didaktične funkcije ter didaktično oblikovati, prilagajati, koordinirati duševne funkcije 

(učencev, učiteljev), ki nujno nastopajo pri učnem delu.« Od vseh naštetih funkcij pa 

sta odvisni kakovost in produktivnost učnega dela. (Tomić, 1999, 167)   

Notranja organizacija se dotika predvsem problema oblikovanja učnega procesa v 

določeni časovni enoti. Pri členjenju učne ure mora zato učitelj upoštevati temeljne 

sestavine učnega procesa, ki tvorijo notranjo zgradbo pouka. Te sestavine so uporaba 

učnih metod, oblik in grupiranje v primerne skupine. (Tomić, 1999, 167; Didaktika, 

1999/2000, 32–33)  

Dotaknili se bomo le grupiranja v oddelke (učne skupine) in socialnih učnih oblik, saj 

smo o učnih metodah že spregovorili. 

Učenci so ob vstopu v vzgojno-izobraževalni proces razdeljeni v oddelke oziroma 

učne skupine, v katere so razvrščeni otroci enake starosti. S tem dosežemo navidezno 

homogenost razreda, vendar se dovolj dobro zavedamo, da je razred sestavljen iz 

individualnih posameznikov in je v resnici heterogen, saj se učenci eden od drugega 

razlikujejo po njihovih lastnostih ter sposobnostih. Razlike s starostjo vse bolj 

naraščajo tako v predznanju, interesih, učnih navadah in osebnostnih značilnostih. 

Raznolik program prav zato omogoča, da se lahko prav vsak uveljavi in doseže svoj 

maksimum. (Didaktika, 1999/2000, 32)  
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Še zadnja pomembnost pri oblikovanju notranje organizacije pouka pa so socialne 

učne oblike, ki jih delimo na frontalno delo (pouk poteka direktno in hkrati z vsemi 

učenci, učitelj podaja učno vsebino, vodi, usmerja miselne aktivnosti, učenci pa mu 

sledijo), skupinsko delo (učenci znotraj skupin opravljajo določene naloge in so v ne 

direktnem odnosu z učiteljem, učitelj pa mora poskrbeti za vso organizacijo, izvedbo 

in gradiva), delo v dvojicah (skupine, v katerih dva učenca skupaj rešujeta različne 

naloge – podobno kot pri skupinskem delu) ter individualno delo (posameznik 

samostojno rešuje probleme). Vsaka izmed naštetih učnih oblik ima svoje prednosti in 

pomanjkljivosti, zato mora učitelj izbirati pravilno in premišljeno. (Didaktika, 

1999/2000, 33–34) 

 

2.2. Razvojna obdobja 

 

Osnovna obdobja, kot jih poznamo ob razvoju osebnosti so: predrojstveno ali prenatalno 

obdobje (spočetje–rojstvo), otroštvo (rojstvo–12 let), mladostništvo ali adolescenca (12–18 

let) in odraslost (18 let–smrt). V vsakem obdobju se človek razvija tako na telesnem, 

kognitivnem, čustvenem kot tudi na socialnem področju. V nadaljevanju bomo opisali le 

obdobji, ki nas bosta najbolj zanimali. (Curk, Dogša, Kompare, Stražišar, & Vec, 2006, 206–

213) 

 

2.2.1. Odraslost (srednja in pozna odraslost)  

  

Odraslost delimo na zgodnjo (18–40 let), srednjo (40–65 let) in pozno odraslost (65 let–smrt). 

(Kompare et al., 2006, 211)  

 

Generacija, ki nas bo nekoliko bolj zanimala, so starejši odrasli – srednja in pozna odraslost. 

Za začetek najprej definirajmo, kaj pomeni odraslost? Definicija odraslosti iz Slovarja 

slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000), pravi, da je odraslost »stanje odraslega človeka«, 

torej pomeni postati telesno in duševno zrel. Pri iskanju prave definicije pa ugotovimo, da je 

to le ena od mnogih pojmovanj stopnje odraslosti.  

 

Eden od avtorjev, ki je definiral pojem odraslosti in ga povezal s pojmom zrelosti, je bil 

Andrilović. Kot je zapisala Gaja Brulc v svoji diplomski nalogi (Brulc, 2011, 3), on razlikuje 
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štiri najpomembnejše vrste zrelosti. To so biološka (fizična zrelost človekovih organov), 

psihološka (optimalno delovanje motorike in psihomotorike, zmožnost presojanja, ustrezno 

odzivanje v konfliktnih položajih, primerno nadziranje čustev …), socialna (najbolj celostna, 

ki se izraža v odnosih z drugimi ljudmi) in poklicna zrelost (zmožnost za pravilno izbiro 

poklica in uspeh v poklicu). Kljub vsem je to le nekaj najsplošnejših značilnosti, ki se od 

posameznika do posameznika dopolnjujejo, vendar se moramo zavedati, da nekateri ljudje 

dosežejo le biološko zrelost, spet drugi psihološko, nikakor pa ne socialne in podobno. 

Dandanes na vsakem področju delujejo drugi elementi osebnostnega razvoja, medtem ko tudi 

starostna meja doseganja zrelosti ostaja vedno bolj nedoločljiva. (Jelenc, 1996, 17–18; 

Brečko, 1998, 43) 

 

O stopenjskem razvoju odraslih je razmišljal E. Erikson. Predlagal je osemstopenjski model 

osebnostnega razvoja od rojstva (otroštva) in vse do pozne starosti. Stopnji po Eriksonu, ki sta 

najbolj zanimivi za to obdobje, sta zadnji dve – generativnost ali zagledanost vase 

(posameznik doseže cilje v zakonskem življenju, vidi odraščati svoje otroke, uspeva v 

poklicnem življenju, zato lahko svojo osredotočenost usmeri le nase – stagnira, nasprotje 

temu je generativnost, ki pomeni biti koristen drugim in obenem poskrbeti za naslednje 

generacije) in integracija osebnosti ali življenjski obup (integracija pomeni, da posameznik 

svoje življenje vidi kot plodno in ustvarjalno, v nasprotju pa je življenjski obup, ko se 

posameznik počuti razočaranega, jeznega in vidi svoje življenje kot splet napačnih odločitev). 

(Brečko, 1998, 24, 29)            

 

Tu sta tudi H. Bee in B. Bjorklund, ki odraslost opredeljujeta na podlagi značilnosti osebe, kot 

že marsikateri drugi. Obdobje odraslosti razdelita na pet časovnih obdobij, vsako zaznamujejo 

fizične ter kognitivne spremembe, spremembe delovnih, družinskih vlog, odnosi z drugimi, 

razvoj osebnosti ter ključne naloge, ki naj bi jih opravil posameznik v posameznih obdobjih. 

Za nas so trenutno najbolj zanimive opazne fizične ter kognitivne spremembe v zadnjih treh 

obdobjih – srednja odrasla doba (40–65 let), pozna odraslost (»mladi stari«, 65–75 let) in 

pozna odraslost (»stari stari«, več kot 75 let). V srednji odrasli dobi se že opazi upad fizičnih 

moči, ki se le še stopnjuje in povečuje proti pozni odraslosti nad 75 let. Ravno tako pa se 

opazi upad kognitivnih sprememb, ki se kaže z izgubo kognitivnih spodobnosti, navsezadnje z 

izgubo spomina. (Brulc, 2011, 3; Kump, & Jelenc Krašovec, 2010, 16–17)  
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Če povzamemo, ugotovimo, da o odraslosti in starosti lahko govorimo kot o obdobju, ki je 

razdeljeno na več razvojnih fazah, skozi katere postopoma prehajamo in pridobivamo različne 

značilnosti. Zavedati se moramo, da odraslost, kot tudi starost lahko definiramo le v odnosu 

do nekih pričakovanj, vrednot, s katerimi se sooča vsak posameznik. (Kump et al., 2010, 15) 

 

2.2.2. Otroštvo (pozno otroštvo)  

 

Otroštvo delimo na zgodnje (0–2 leti), srednje (2–6 let) in pozno otroštvo (6–12 let). 

(Kompare et al., 2006, 208)  

 

Obdobje, ki nas bo tu najbolj zanimalo, je pozno otroštvo. Najprej pa si zopet oglejmo 

definicijo, ki jo najdemo v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000). Ta pravi, da 

je otroštvo »doba v človeškem življenju od prvih let do mladostne dobe.«  

 

Nadja Kovač je v svojem diplomskem delu (Kovač, 2009, 33) zapisala, da je otroštvo neko 

obdobje, ki enostavno mora miniti, preden človek odraste in vstopi v svet pravic, s katerimi 

mu je dodeljena možnost sprejemanja lastnih odločitev in dejanj, za katere mora subjektivno 

odgovarjati.  

 

Tu je tudi Erikson in njegov osemstopenjski model osebnostnega razvoja. Za to obdobje je 

najbolj zanimiva četrta stopnja, ki jo je poimenoval produktivnost ali občutek manjvrednosti 

(produktivnost označuje učenje dejavnosti v smislu dovršenosti in zadanosti cilja, nasprotna 

situacija se pojavi v primeru nedosežene ustrezne stopnje produktivnosti – podrejenost, 

manjvrednost). Na tej stopnji otrok raziskuje svoje širše socialno obdobje in se izogiba 

družinskega varnega okolja. (Brečko, 1998, 26)          

 

Nazadnje je tu še S. Freud, ki je izoblikoval teorijo o otrokovem psihičnem razvoju. Razdelil 

jo je na pet faz. Za naše obdobje je najpomembnejša četrta faza, imenovana latenca. Otrok v 

tej fazi izoblikuje svoj nadjaz (ponotranji norme in vrednote družbe; opravlja funkcije, ki so 

jih prej opravljale osebe v zunanjem svetu) in se usmerja k družbeno sprejemljivim in 

zaželenim dejavnostim. (Kompare et al., 2006, 160–161)  

 

To obdobje je obdobje nekaterih sprememb. Glavna sprememba se zgodi na socialno-

čustvenem področju, ko otok razvije poleg odnosa, ki ga tvori s svojo družino, še odnose z 
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vrstniki, ki jih spozna v osnovnošolskem okolju. Razvija se tudi na zaznavnem, motoričnem, 

kognitivnem in drugih področjih, vendar vse poteka zelo počasi.  

   

2.3. (Računalniško) opismenjevanje 

 

Opismenjevanje, kot so zapisali v zborniku Zgodnje opismenjevanje – opismenjevanje od 

vrtca do univerze (2005, 1), je »proces, ki se začne z rojstvom in nadaljuje s pomočjo družine, 

okolja, vrtca in šole v vseh razvojnih obdobjih vse do zrelosti, odraslosti.« Je torej proces, ki 

se razvija in poteka celo življenje ter je del celotnega vzgojno-izobraževalnega sistema, 

predvsem pa kulturne družbe, ki sprejema različne novosti. Opismenjevanje se iz tega razloga 

nikoli ne konča, saj se vedno odpirajo nova področja, nove teorije, kot tudi novi kriteriji 

ugotavljanja, preverjanja, pridobivanja in ocenjevanja pismenosti (računalniške, medijske, 

državljanske …).   

 

Pravzaprav je to neke vrste proces, ki posameznika usmeri v spoznanje, da ne le obstaja kot 

bitje, ampak je zmožen tudi razmišljati, izoblikovati svoje ideje ter raziskati svoj svet, ki ga 

obdaja na vsakem koraku. (Novak, Primerjava med člankoma) 

 

Če se je prejšnja definicija nekoliko bolj navezovala na splošno razlago pojma 

opismenjevanja, pa opredelimo sedaj še definicijo, ki se nekoliko bolj približa naši tematiki – 

računalništvo. Kaj torej pomeni računalniško opismenjevanje? Boris Volarič (2006, 4)  je v 

svoji diplomski nalogi zapisal, da je računalniško opismenjevanje definirano kot množica 

različnih ponujenih tečajev, kjer se naučimo uporabe osebnega računalnika in razne 

programske opreme zanj. Tu je torej poudarek na izobraževanjih, ki nudijo tečaje različnih 

oblik, kakovosti in cen, s katerimi pomagajo zviševati stopnjo računalniške pismenosti.  

 

Pojem računalniška pismenost je morda bolj znan, a zavedati se moramo, da sta obe besedni 

zvezi med seboj tesno povezani, saj ravno z računalniškem opismenjevanjem dvigujemo 

stopnjo računalniške pismenosti. V prosti enciklopediji Wikipediji je pojem računalniška 

pismenost opredeljen kot zmožnost učinkovite uporabe računalnikov, njihove tehnologije vse 

od osnovne uporabe do naprednih zapletenih postopkov reševanj. (Wikipedija: Computer 

literacy, 2001) 
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Med drugimi je pojem računalniška pismenost definirala tudi Darja Lavtar (2003, 18) v svoji 

diplomski nalogi. Zapisala je, da pojem opisuje zmožnost, sposobnost ter informacijsko 

tehnološko spretnost uporabe računalnikov, različnih programskih paketov s splošnimi 

pristopi. Dodala je še, da pojem lahko definiramo tudi kot razumevanje in spodobnost za 

delovanje v okolju, kjer je potreben računalnik, poleg vsega pa naj bi pojem opisoval vse, kar 

posameznik potrebuje za delo z računalnikom in delovanje v družbi. Pomembno je, da vsak 

posameznik zaupa vase in ve, kakšne zmogljivosti ima računalnik tako s stališča programske 

kot tudi strojne opreme.  

 

Računalniška pismenost je torej pojem, ki opisuje temeljna splošna znanja iz računalništva. 

Vsekakor je to pojem, ki opisuje celotno razumevanje, veščine in navade, ki jih nekdo 

potrebuje za učinkovito delovanje znotraj določene družbene skupine. (Toplišek, 1996) 

 

2.4. Informacijsko-komunikacijska tehnologija 

 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija ali s krajšavo IKT je danes vse bolj povezan z 

vsemi področji našega bivanja. Z vsakim dnem postaja vedno bolj nepogrešljiva 

spremljevalka v vseh fazah vzgojno-izobraževalnega procesa in vse bolj pomemben sestavni 

element sodobne informacijske družbe.  

 

Kot za marsikateri drugi pojem tudi za pojem IKT ne obstaja enotna definicija. V prosti 

enciklopediji Wikipediji so zapisali, da je to pojem, ki zajema širši nabor izdelkov s področja 

telefonije, računalniške industrije, ki se uporabljajo za shranjevanje, zapisovanje in druge 

vrste obdelav informacij. (Wikipedija: Informacijsko-komunikacijska tehnologija, 2002) 

 

Ob iskanju še bolj natančne definicije srečamo še en zelo podoben pojem, to je informacijska 

tehnologija oziroma s krajšavo IT. Pojma sta si sorodna in zelo podobna, a vendar med njima 

obstajajo določene razlike. IT opisuje tehnologije, ki omogočajo zbiranje, obdelovanje, 

shranjevanje, razpošiljanje, varovanje in nazadnje tudi uporabo podatkov. Vključuje strojno in 

programsko opremo, torej vse naprave in programe, ki omogočajo celotno obdelavo 

informacij (od zbiranja do prenosa). IKT pa zajema vsa tehnična sredstva, ki omogočajo 

ravnanje z informacijami, hkrati pa tudi komunikacijo, kjer moramo vključiti vse potrebne 

elemente (računalnik, omrežno, strojno, programsko opremo, komunikacijske linije). IKT 
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torej označuje združevanje informacijske in telekomunikacijske tehnologije, ki omogoča vse 

vrste obdelave, predvsem pa vedno hitrejši prenos zbranih informacij (avdio ali video 

signalov) preko tehnologije omrežja in znotraj različnih sistemov. (Čelebić, & Ilija Rendulić, 

2012, 1, 19–24)  

 

Če smo še nekoliko konkretnejši – IKT označujejo vse komunikacijske naprave, kot so na 

primer radio, telefon, telefaks, modem, avdio in video naprave, računalnike, itd. v povezavi s 

tem pa vse programe in storitve (internetne storitve; E-učenje; elektronsko pošto; zvočno-

video komunikacijo preko različnih multimedijskih programov – VoIP, Skype; socialna 

omrežja itd.), ki omogočajo prenos informacij.  

 

2.5. Didaktične težave 

 

Pri vsakem vzgojno-izobraževalnem procesu se vedno pojavijo raznovrstne didaktične težave, 

ki nikakor niso zaželene. Definicijo pojma didaktika, smo si že dodobra pogledali v poglavju 

2.1., zato se tu ne bomo ponavljali. Pač pa bomo pogledali, kakšna je definicija pojma težava.  

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) je težava definirana kot »neugoden 

telesni ali duševni občutek zaradi nepravilnega delovanja organizma« oziroma kot nekaj »kar 

povzroča, da je komu v življenju bolj težko in mu kaj otežuje zlasti zaradi nezadostne 

izurjenosti, sposobnosti.« 

 

Če pojma povežemo, govorimo o neugodnih čustvih, situacijah posameznih udeležencev ter 

predavateljev, ki se pojavljajo tekom vzgojno-izobraževalnega procesa, tako pri pripravi učne 

vsebine, načrtovanju učnega dela kot tudi pri ureditvi učnih pogojev in ne nazadnje pri izbiri 

učnih oblik ter metod dela. Pa se dotaknimo najpomembnejših sestavin učnega procesa, pri 

katerih se zelo pogosto pojavljajo različne težave.  

 

 Učna vsebina  

 

Glavno vlogo zagotovo nosi izbira učne snovi. Zavedati se moramo, da se 

posamezniki med seboj zelo razlikujemo, zato je s strani predavateljev pomembno, da 

izbirajo premišljeno in poskušajo ustreči čim večjemu številu poslušalcev. Težave se 
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pojavijo tudi s strani udeležencev, ki včasih ne razumejo določenih vsebin in 

potrebujejo nekoliko več časa in potrpežljivosti, da dosežejo to, kar si želijo. Večkrat 

se zgodi, da udeleženci obupajo in izgubijo voljo za vztrajanje, saj menijo, da niso 

dovolj izurjeni in sposobni, da osvojijo določeno vsebino.   

 

 Učne metode 

 

Ena od pomembnih sestavin učnega procesa, na katero morajo biti predavatelji tudi 

pozorni, pa je izbira učnih metod. Tudi pri tem se lahko pojavijo različne težave – kot 

so nelagodje, šibkost udeležencev pri nekaterih izbranih metodah. Spet je potrebno 

poudariti, da smo si posamezniki zelo različni in nikakor ne morajo ustrezati vse 

metode prav vsakemu. Vsak ima svoje želje in potrebe, ki jih je potrebno vedno 

spoštovati in se na ta način izogniti težavam, ki lahko ob tem nastanejo. 

 

 Organizacija pouka 

 

Najpomembnejša sestavina učnega procesa je gotovo organizacija pouka. Če 

organizacija ni dobra, sledijo same težave, ki se ena z drugo prepletajo. Pri 

organizaciji je potrebno paziti na različne vidike. Največ težav se pojavi, če pogoji ne 

ustrezajo našim kriterijem, ki jih potrebujemo za čim boljše osvajanje snovi. Nekatere 

od težav, ki se lahko hitro pripetijo so: neurejenost prostora, nepravilna izbira 

aktivnosti (nezmožnost sodelovanja vseh udeležencev), nepripravljen predavatelj 

(pozabljeni material, pripomočki, ki onemogočijo delo), neustrezno sestavljene učne 

skupine (zaviranje mlajših, počasnejših udeležencev), itd. Če je organizacija na 

najvišji stopnji, nas nima kaj skrbeti, v kolikor pa naletimo na oviro, jo poskušamo 

čim manj opazno ter čim bolj elegantno prepreči in nadaljevati z učno uro.   
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3 OD EVROPSKEGA RAČUNALNIŠKEGA STANDARDA DO 

ORGANIZACIJ ZA NUDENJE RAČUNALNIŠKEGA 

OPISMENJEVANJA 

 

3.1. ECDL – European Computer Driving Licence1  

 

3.1.1. Opis  

 

Evropsko računalniško vozniško dovoljenje, angleško European Computer Driving Licence 

ali s krajšavo ECDL oziroma ICDL (International  Computer Driving Licence) je mednarodno 

priznano računalniško spričevalo o poznavanju informacijske tehnologije, ki dokazuje 

posameznikovo računalniško znanje in usposobljenost v računalniški pismenosti po vsem 

svetu.  

 

Če pogledamo daleč nazaj v zgodovino, opazimo, da se je ideja o ECDL razvila na Finskem, 

v letu 1994, kot del priprav države ob vstopu v Evropsko skupnost. Finski model je bil leta 

1996 uporabljen in preizkušen na Švedskem. V letu 2009 pa je bil uveden že v 29 evropskih 

državah in kot ICDL v več kot 130 državah po celem svetu.  

 

ECDL spričevalo je namenjeno prav vsem, ki iščejo nova boljša delovna mesta in se želijo  

nadpovprečno dokazati v zmožnosti samostojne uporabe osebnih računalnikov, v poznanju 

osnov delovanja računalniških sistemov in različnih splošnih ali specifičnih računalniških 

aplikacijah ter programih. To spričevalo po drugi strani nudi potrditev vsem vodstvenim 

delavcem, da je njihova delovna sila učinkovita pri svojem delu z računalnikom.   

Potrdilo ECDL pridobimo z nizom opravljenih izpitov ob uporabi računalnika in z ročnim 

ocenjevanjem. Ročno opravljanje izpita je delovno usmerjeno, zato je potrebno biti spreten pri 

praktičnem znanju, saj se za uspešno opravljen izpit pričakuje 70 % do 80 % pravilnih 

odgovorov. 

                                                 
1
 Celotno poglavje povzeto po: http://www.ecdl.si/strani/ecdl-1.htm; 

http://www.microteam.si/nekaj_besed_o_ecdl.html. 

http://www.ecdl.si/strani/ecdl-1.htm
http://www.microteam.si/nekaj_besed_o_ecdl.html
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Standard ECDL temelji na enotnem učnem načrtu, izpitnih zahtevah, ki zagotavljajo skupen 

standard znanja, kjer so standardizirani izpiti ter natančno opredeljeni postopki izpraševanja 

in načini opravljanja izpitov v različnih državah ter njihovih centrih. Medtem pa se načini 

pridobivanja znanja lahko razlikujejo. ECDL je torej potrdilo, ki zagotovi isti standard ne 

glede na izobrazbo, spol, starost še manj pa glede na narodnost. Zato je ECDL potrdilo, ki je 

priznan tudi v vseh drugih državah. 

 

3.1.2. Poslanstvo in vizija  

 

Poslanstvo, ki se ga držijo in jih vodi h koristnosti in uspešnosti, je, da bi preko ustrezne 

promocije razširili ECDL in ga vpeljali kot globalno sprejet program, ki bi omogočal 

potrjevanje informacijsko-tehnoloških veščin, hkrati pa ustrezno pripravil vse več ljudi, da bi 

se vključevali v informacijsko priznano družbo.   

 

ECDL uvaja, koordinira in nadzoruje Ustanova ECDL (European Computer Driving Licence 

Foundation, ECDL-F), ki sledi viziji, s katero bi bilo državljanom vsega sveta moč dvigniti 

nivo znanja o različnih informacijskih tehnologijah, obseg pristojnosti pri uporabi osebnih 

računalnikov in vseh splošno uporabnih računalniških aplikacij. 

 

3.1.3. Programi ECDL 

 

Programi ECDL so plačljivi programi. Za opravljanje izpitov moramo najprej kupiti indeks, 

kamor se vpisujejo opravljeni izpiti. Za pridobitev enega od certifikatov ECDL pa lahko nato 

izbiramo med več programi:  

- ECDL start – obsega opravljene izpite iz štirih modulov po lastni želji, ki temeljijo na 

osnovnem izobraževanju; 

- ECDL certifikat – obsega opravljene izpite iz vseh sedmih modulov iz osnovnega 

izobraževanja; 

- ECDL expert – obsega opravljene vse štiri izpite iz naprednega izobraževanja; 

- ECDL CAD – obsega opravljene izpite iz izobraževanja CAD; 

- Naziv e-državljan – obsega opravljen izpit iz izobraževanja E-citizen. 
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Posameznik, ki se želi vključiti v eno od izobraževanj, mora zato odšteti nekaj denarja, ki pa 

mu kljub vsemu odpre veliko možnosti za napredovanje. Za lažjo predstavo je tu cenik 

izpitnega centra AGORA, ki vključuje izključno le cene opravljanja izpitov najbolj iskanih 

izobraževanj in ne cene usposabljanj, ki so še nekoliko višje.  

NAZIV CENA** brez DDV CENA** z DDV 

INDEKS – osnovni 

program 

60,00 € 72,00 € 

OPRAVLJANJE ENEGA 

IZPITA – osnovni program 

30,00 € 36,00 € 

INDEKS – napredni 

program 

40,00 € 48,00 € 

OPRAVLJANJE ENEGA 

IZPITA – napredni 

program 

40,00 € 48,00 € 

INDEKS – CAD 90,00 € 108,00 € 

OPRAVLJANJE ENEGA 

IZPITA – CAD 

50,00 € 60,00 € 

Tabela 1: Cenik ECDL izpitnega centra AGORA 

Program ECDL je torej razdeljen na štiri različna izobraževanja (programe), od najbolj 

osnovnega do nekoliko bolj zahtevnega.  

 

 ECDL osnovni 

 

Osnovni program je sestavljen iz sedmih modulov, ki so namenjeni uporabnikom 

računalnika, ki si želijo osvojiti poznavanje najosnovnejših konceptov računalniškega 

sistema in njegovega delovanja. Moduli so naslednji:  

 

Modul 1: Osnovni koncepti informacijske tehnologije (zgradba računalnika, pomen 

pomnilnika, računalniških aplikacij …) 

 

Modul 2: Uporaba računalnika in upravljanje datotek (organiziranje, kopiranje, 

premikanje, brisanje datotek ter map, opravljanje z okni …) 
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Modul 3: Obdelava besedil (Microsoft Office Word – ustvarjanje, oblikovanje 

dokumenta, ustvarjanje tabel, vključevanje slik …) 

 

Modul 4: Preglednice (Microsoft Office Excel – nastavljanje, uporaba preglednic, 

uporaba osnovnih funkcij ter formul, ustvarjanje grafikonov …) 

 

Modul 5: Podatkovne baze (Microsoft Office Access – načrtovanje preproste 

podatkovne baze, pridobivanje podatkov iz obstoječe podatkovne baze …)  

 

Modul 6: Predstavitve (Microsoft Office PowerPoint – ustvarjanje, priprava 

predstavitve, uporaba različnih predstavitvenih učinkov za različne situacije …)  

 

Modul 7: Spletno brskanje in komunikacije (Internet Explorer in Outlook Express – 

iskanje v omrežju preko aplikacije za omrežno iskanje, pošiljanje ter prejemanje 

sporočil …) 

 

 ECDL nadaljevalni 

 

Po pridobitvi temeljnega spričevala, postanejo ljudje vedno bolj željni napredovanja, 

temu pa je namenjen nadaljevalni program ECDL. S pomočjo tega lahko posamezniki 

nadgradijo in izpopolnijo spretnosti, ki so jih dosegli pri osnovnem programu. Tu se 

srečajo z naslednjimi moduli: 

 

Modul 3: Obdelava zahtevnejših dokumentov 

Modul 4: Zahtevnejše delo s preglednicami 

Modul 5: Zahtevnejše delo s podatkovnimi bazami 

Modul 6: Izdelovanje zahtevnejših predstavitev 

 

Medtem ko se na osnovnem nivoju posvečajo urejanju krajših dokumentov, rutinske 

funkcionalnosti in vsakodnevnih opravil na računalniku, pa se na naprednem nivoju 

spopadejo z nekoliko daljšimi ter zahtevnejšimi izdelki, bogatejšo funkcionalnostjo in 

kompleksnejšimi opravili.  
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 ECDL CAD 

 

Program ECDL CAD je podprto 2D računalniško risanje in je namenjeno vsem, ki si 

želijo priznane kvalifikacije za svoje CAD veščine. Pridobljeno spričevalo iz tega 

programa zagotavlja temelje za nadaljnji študij in strokovni razvoj na tem področju. 

Hkrati je to dokaz usposobljenosti pri CAD aplikacijah za različna dela z objekti – 

spreminjanje lastnosti objektov, vstavljanje objektov iz drugih aplikacij … 

 

 E-Citizen 

 

Je program, namenjen vsem, ki želijo poglobiti svoja znanja uporabe interneta in 

elektronske pošte ter si zagotoviti uporabo razpoložljivih spletnih informacij ter 

storitev. Spričevalo je mednarodno priznano in mu nudi naslednje ugodnosti: 

poznavanje virov informacij in razpoložljivih spletnih storitev, znanje brskanja ter 

zbiranja koristnih informacij s spleta, iskanje informacij iz najrazličnejših virov, 

uporabljanje storitev e-uprave ter komercialnih spletnih storitev in transakcij, 

uporabljanje elektronske pošte. 

 

3.1.4. Cilji 

 

S svojimi programi, skušajo uresničevati naslednje cilje: 

 

 Širiti in spodbujati splošno računalniško pismenost. 

 Povečati nivo usposobljenosti za uporabo osebnih računalnikov, splošnih 

računalniških programih, znanja o informacijskih tehnologijah na območju celotnega 

prebivalstva Evrope in zunaj nje.  

 Omogočiti vsem uporabnikom uporabo osebnih računalnikov in razumevanje 

prednosti za njihove uporabe. 

 Povečati produktivnost na delovnih mestih pri delu z računalnikom. 

 Ponuditi osnovno usposabljanje, ki bo vsem ne glede na stopnjo izobrazbe omogočilo 

aktivno vlogo v informacijski družbi. 
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3.1.5. Prihodnost 

 

ECDL v prihodnosti strmi k razvijanju in uvajanju novih programov, ki bodo potrebni s strani 

trga in vseh zainteresiranih skupin z vsega sveta, med katerimi se stalno odvijajo nepretrgani 

svetovalni procesi. Nove načrte in programe bodo oblikovali tudi na podlagi povratnih 

informacij dosedanji udeležencev. 

 

Ob uvajanju novih produktov se nameravajo strogo držati standardiziranih postopkov in 

poskušajo širiti programe ter produkte za različne specializirane ciljne skupine, hkrati pa 

prenoviti informativna gradiva v kratka in lahko razumljiva.  

 

3.2. SIMBIOZ@2 

 

 3.2.1. O projektu 

 

Preden se lotimo opisovanja projekta Simbioz@, poglejmo, kakšna je definicija pojma 

simbioza. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) dobimo zanimivo razlago. 

Simbioza je »dejstvo, da kdo živi s kom tako, da med njima ne prihaja do nesoglasij.«  

 

To razlago sedaj prenesimo na projekt Simbioz@, ki je vseslovenski prostovoljski projekt in 

se je začel izvajati leta 2011. Nastal je iz treh poglavitnih, a hkrati različnih idej:  

 

 Starejša generacija v Sloveniji je slabo računalniško pismena. 

 Kako spodbuditi mlade k nesebični pomoči?  

 Medgeneracijsko sodelovanje. 

 

Tako je nastala končna ideja – povezati tisoče mladih in starejših ter dokazati starejši 

generaciji, da jih cenimo, da nam ni vseeno, da znamo pomagati drug drugemu, se razumeti in 

si prisluhniti. S projektom so ustanovitelji želeli dokazati, da tudi mlajše generacije cenijo 

modrost, izkušnje in znanje starejših. Zavedati se moramo, da na mladih svet stoji in da prav 

oni ostajajo generacija, ki zna kaj novega naučiti starejšo generacijo. 

 

                                                 
2
 Celotno poglavje povzeto po: http://simbioza.eu/.  

http://simbioza.eu/
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In nastal je projekt Simbioz@, ki združuje štiri družbeno-politične tematike (e-veščine, 

prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost, družbene participacije), ki so 

pomembne tako za Slovenijo kot tudi za širše področje Evropske unije.   

 

To je torej projekt, ki preko medgeneracijskega sodelovanja poskrbi za dvig računalniške 

pismenosti starejših. Gre torej za prostovoljno druženje, sodelovanje ter vzajemno 

spoštovanje dveh generacij – mlajše in starejše, pri čemer se odrasli s pomočjo mladostnikov 

učijo računalniških veščin ter pismenosti in na ta način sledijo novostim iz področja 

računalništva, ki so veliko bližje mlajšim generacijam. Posledično se na ta način starejši 

približajo mlajši generaciji in poskrbijo, da ostanejo v koraku s časom ter se izognejo 

nekaterih nesoglasij, ki se lahko pojavijo v današnjem času, polnem novih tehnologij, orodij 

in pristopov. 

 

Govorimo torej o največjem prostovoljskem projektu, ki poteka po vsej Sloveniji. Organiziran 

je s strani Zavoda Ypsilon, ki temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in 

spodbujanju vseživljenjskega učenja. Projekt se izvede enkrat letno in traja pet dni. Vsakokrat 

pa mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah navdušujejo starejše generacije nad uporabo 

računalnika in z njim povezanimi aplikacijam.  

 

 3.2.2. Namen in cilji  

 

Glavni namen projekta je osveščati starejše odrasle in jim omogočiti pozitivno izkušnjo z 

računalnikom. Hkrati pa vzbuditi, okrepiti njihovo samozavest, jih v največji meri motivirati, 

spodbuditi za nadaljnje vseživljenjsko učenje in sprejetje računalnikov v njihov svet 

sprememb, s katerim lahko dvignejo raven kakovosti svojega življenja. V nasprotju s tem pa 

dati poudarek tudi mladim in njihovem prostovoljstvu ter omogočiti sodelovanje vsem, ki so 

željni novih izkušenj s pedagoškega področja in si prizadevajo pokazati starejšim, da tudi oni 

premorejo solidarnost ter družbeno odgovornost.  

 

Obenem je namen projekta tudi ta, da prispevajo k višji ravni računalniške pismenosti v 

Sloveniji, saj je tu še veliko prebivalcev, starejših od 65 let, ki še prav nikoli niso uporabili 

računalnika.  
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Cilj je bil v dveh letih uspešno izpolnjen in prepričani smo lahko, da bo tako tudi v prihodnje. 

S projektom Simbioz@ sta se uspešno povezali dve generaciji, ki potrebujeta druga drugo, 

medsebojno druženje, predvsem pa izmenjavo idej in znanja. Starejši so se vključili v 

vseživljenjsko učenje, mladi pa v poučevanje starejših ter v prostovoljstvo.  

 

 3.2.3. Delavnice  

 

Program, po dveh (do sedaj izpeljanih) delavnicah je sestavljen iz petih različnih modulov:  

 

 Modul 1: Računalnik, moj prijatelj 

 

Udeleženci spoznajo osnovne informacije ter zgradbo računalnika in njegovo 

uporabnost. Naučijo se navigacije z miško, uporabe tipkovnice, zagnati računalnik, 

nekaj aktivnosti z datotekami in mapami na namizju, pisati, urediti ter osnovno 

oblikovati besedilo v programu Word, označevati, izrezovati, kopirati, prilepiti, 

shraniti in nazadnje tudi natisniti besedilo ter ugasniti računalnik.   

 

 Modul 2: Klik v svet  

 

Udeleženci spoznajo internet, njegovo »nevarnost« in uporabnost v vsakdanjem 

življenju. Izvejo, kako uporabljati iskalnik in kako priti do želenih informacij. Naučijo 

se shranjevati zaznamke, izvejo tudi nekaj o brezplačnih komunikacijah preko 

interneta in še mnogo drugih vsakodnevnih uporabnih stvari.   

 

 Modul 3: Brez elektronske pošte ne gre  

 

V tem modulu udeleženci spoznajo spletno etiko, pridobijo nasvete za varno rabo 

elektronske pošte in izvejo, na kakšen način deluje elektronska pošta. Pri tem so tudi 

opozorjeni na pazljivo posredovanje osebnih podatkov. Vsak udeleženec pridobi svoj 

elektronski naslov. Nauči se pisati, pošiljati, prejemati, pregledovati, posredovati 

sporočila, dodajati priloge ter odgovarjati pošiljatelju.  
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 Modul 4: Povežimo se!  

 

Tu se udeleženci spoznajo z družbenimi omrežji (Facebook) – kako delujejo in čemu 

so namenjeni. Kreirajo si svoj lasten Facebook profil in se ga naučijo uporabljati 

(ureditev osebnih podatkov, iskanje in dodajanje prijateljev, dodajanje fotografij, 

všečkanje strani, pisanje na svoj in prijateljev zid …). Ob tem so tudi opozorjeni na 

varnost ob posredovanju svojih osebnih podatkov.  

 

 Modul 5: Svet mobilne telefonije 

 

Udeleženci se naučijo uporabljati svoje mobilne telefone. Delo poteka postopoma od 

spoznanja osnovnih gumbov (vklop, izklop) do bolj zahtevnih postopkov 

(fotografiranje) in nastavitev. Naučijo se vstaviti SIM kartico v telefon, pregledovati 

imenik, dodajati nove osebe v imenik, klicati, sprejemati klice, pregledovati ter 

pošiljati SMS sporočila, uporabljati fotoaparat, pošiljati fotografijo preko MMS 

sporočila, uporabljati druga dodatna orodja (štoparica, snemalnik zvoka, računalo, igre 

…).  

 

 3.2.4. Prihodnost 

 

Tu je potrebno omeniti, da je bil projekt Simbioz@ zamišljen kot enkratni projekt, ki naj bi v 

enem samem tednu spodbudil starejšo generacijo k spoznavanju računalniških osnov in njenih 

uporabnih vrednosti v vsakdanjem življenju.  

 

Ker je bil projekt prvič odlično sprejet in so bili odzivi izjemno pozitivni, so se odločili, da 

projekt ponovijo. Projekt so vsebinsko nadgradili in ga ponovno izvedli. Obakrat je bil projekt 

zelo uspešen, saj se je preko medgeneracijskega sodelovanja povezalo ogromno udeležencev 

in prostovoljcev, ki so se skupaj trudili dvigniti raven računalniške pismenosti pri starejši 

generaciji.  
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V prihodnosti imajo veliko načrtov: 

 

 Obdržali bodo prvotno idejo ter koncept projekta Simbioz@, ki poteka v obsegu enega 

tedna po celi Sloveniji in združuje mlajšo ter starejšo generacijo, e-pismenost in 

prostovoljstvo. Razmišljajo pa o dodatni izpopolnitvi projekta – projekt naj bi izvedli 

v dveh različnih nivojih izobraževanja, saj se zavedajo, da so se nekateri udeleženci 

udeležili že obeh izvedenih projektov in so prav gotovo napredovali v tolikšni meri, da 

bi jim bilo mogoče ponuditi nekoliko zahtevnejše naloge. Tako naj bi delavnice 

potekale v dveh nivojih in bi udeleženci lahko izbirali med začetniškim in 

naprednejšim tečajem. 

 

 Razmišljajo o širitvi v tujino, kjer naj bi se povezali z ostalimi državami in prenesli 

našo prakso preko meja ter tako pripravili »mednarodno Simbioz@.« 

 

 Najpomembnejši steber h katerem stremijo ustanovitelji projekta Simbioz@, pa 

zagotovo predstavljajo Simbioz@ mojstri. To naj bi bili tisti mladi, ki nimajo 

izobrazbe in iščejo priložnosti za zaposlitev. Ravno oni, ki so rojeni v času digitalne 

družbe in ne potrebujejo posebne izobrazbe, bi tako dobili priložnost, da razvijejo 

svoje znanje in pomagajo starejši generaciji pri osnovah računalništva. Vse, kar bodo 

morali storiti, je, da opravijo dvomesečno izobraževanje s področij, ki jih bo obsegala 

ponudba projekta. Tako naj bi bile na voljo triurne delavnice, kjer naj bi jih učili 

različnih znanj – osnove računalnika, program Word, Excel, internet, elektronska 

pošta, Facebook, Skype, mobilna telefonija, obdelave slik. Izbrali bi si lahko tudi svoj 

program ali pa zaprosili za svetovanje na domu, kar bi bilo plačljivo.  

 

 Vzpostaviti nameravajo tudi brezplačno Mobilno Simbioz@, ki bi potovala po vseh 

krajih po Sloveniji, in bi na tak način dali možnost vsem starejšim, da se prvič srečajo 

z računalnikom.  

 

 Tu je še sistem »second-use« uporabe računalnikov. Pregledovali in popravljali naj bi 

rabljene računalnike, nato pa naj bi jih prodali po nizki ceni ali celo podarili vsem 

starejšim, ki si računalnika ne morejo privoščiti.  
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 Zadnji zelo pomemben steber pa naj bi predstavljal tako imenovani medgeneracijski 

center, kjer naj bi se srečevali tako mladi kot stari ljudje. Na voljo naj bi bila 

»računalniška učilnica«, kjer bodo potekale Simbioz@ delavnice, hkrati pa naj bi tu 

potekale tudi druge dejavnosti medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. 

 

Ob vsem tem obljubljajo sproščenost, enostavnost, prilagojenost, družbeno naravnanost, 

delavnost skozi cele tedne, odlično odzivnost na morebitna vprašanja in vsekakor dobro 

popotnico za življenje v času sprememb.  

 

3.3. DRUGI TEČAJI na Ljudski univerzi Jesenice (LUJ) ter Ljudski 

univerzi Radovljica (LUR)3 

 

 3.3.1. Predstavitev LUJ in LUR 

 

Ljudska univerza Jesenice s krajšavo LUJ in Ljudska univerza Radovljica s krajšavo LUR sta 

javna vzgojno-izobraževalna zavoda. Ustanovljena sta bila leta 1959 s strani svojih občin. S 

svojo dejavnostjo LUJ pokriva območja Jesenice, Kranjske Gore in Žirovnice, LUR pa 

področja občin Radovljica, Bled, Gorje in Bohinj.  

 

Njun namen je, da ljudem zagotovita možnost svetovanja, informiranja, pridobivanja, 

obnavljanja ali pa nadgrajevanja znanja. V njune oblike izobraževanja se lahko zato vključijo 

vsi od šoloobveznih otrok, srednješolcev, odraslih pa vse do starejših, ki imajo željo 

napredovati.  

 

Ponujajo bogato ponudbo zanimivih ter privlačnih programov (osnovnošolske splošne, 

srednješolske poklicne, strokovne, jezikovne, računalniške programe …) formalnega ter 

neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino, ki se izvajajo v odlično opremljenem 

učnem okolju z nadvse prijetnimi predavatelji. Svojim udeležencem zagotavljajo kakovostno 

znanje, strokovnost, prijaznost, poštenost, inovativnost, delavnost in prilagodljivost. Aktivno 

sodelujejo tudi pri lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju 

izobraževanja. 

 

                                                 
3
 Celotno poglavje povzeto po: http://lu-jesenice.net/; http://www.lu-r.si/.  

http://lu-jesenice.net/
http://www.lu-r.si/
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3.3.2. Poslanstvo in vizija 

 

Poslanstvo, ki usmerja LUJ, je, da bi odraslim prebivalcem Gorenjske omogočili kakovostno 

vseživljenjsko učenje, jim nudili vse potrebne informacije, svetovanje in vsestransko podporo 

na vsakem koraku izobraževanja. Želijo poskrbeti za zvišanje ravni izobrazbe, spodbuditi 

razvoj novih znanj, vzporedno s tem pa pomagati odraslim pri razvoju njihovih računalniških 

spretnosti in aktivnega vključevanja v družbo.    

Nekoliko drugačno, a hkrati podobno poslanstvo, pa imajo tudi na LUR. Zagovarjajo in 

stremijo k uresničevanju strategije vseživljenjskega učenja. Pri tem poudarjajo učenje kot 

pridobivanje znanja, kot usposabljanje za delo, učenje za bivanje v skupnosti ter učenje za 

osebnostno rast.   

 

Vizija LUJ, ki jih vodi vsepovsod, je povsem logična. Na prvem mestu želijo postati Center 

vseživljenjskega učenja Gorenjske, nato pa tudi utrditi svoj položaj na nacionalni ravni in se s 

kakovostnimi storitvami in novostmi še bolj uveljaviti v širnem evropskem prostoru.  

Spet malo drugačno vizijo pa zagovarjajo na LUR, ki si želijo postati prepoznavna in 

kakovostna izobraževalna ustanova, namenjena izobraževanju odraslih, ki temelji na 

ustvarjalnosti, sodobnih oblikah in metodah dela. Njihov glavni namen je osveščati javnost o 

potrebah, pomembnosti učenja prav v vseh starostnih fazah in na vseh področjih življenja.   

 

3.3.3. Računalniški tečaji 

 

Računalniški tečaji, ki jih v celoti izvajajo na LUJ in nekatere izmed njih tudi na LUR, so 

razdeljeni v tri sklope: začetni, nadaljevalni in specializirani tečaji. 

 

Posamezni sklopi so še nekoliko razdrobljeni z različnimi tečaji oziroma programi: 

 

- Začetni tečaji 

 

Računalniška pismenost za odrasle: 60-urni brezplačni program, namenjen vsem 

odraslim, starim nad 55 let, ki računalnika še niso veliko uporabljali in si želijo 

pridobiti osnovno znanje za delo z njim.  
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Vsebina: spoznavanje računalnika in dela z njim, uporaba namizja, delo s podatki, 

osnovno urejanje in oblikovanje besedila ter datotek, spoznavanje z internetom, 

svetovnim brskanjem po spletu, seznanitev z elektronsko pošto in osnovna uporaba 

njenih možnosti. 

 

Osnove računalništva: 50-urni brezplačni program, namenjen vsem, ki nimajo 

izkušenj z uporabo računalniške in digitalne tehnologije ali pa so ob samostojnem 

spoznavanju te naleteli na ovire.  

Vsebina: prvi stiki z računalnikom, okoljem Windows, urejevalnikom besedil, 

digitalno fotografijo, svetovnim spletom ter brskanjem, elektronsko pošto. 

 

Svet skozi ekran računalništva: 50-urni brezplačni program, namenjen vsem 

odraslim osebam s primanjkljaji na nekaterih področjih učenja oziroma osebam, ki 

imajo različne težave (slepi, gluhi, dolgotrajno bolni, gibalno ovirani, z govornimi 

motnjami …) in so prekinile izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem ter 

dodatno strokovno pomočjo.  

Vsebina: spoznavanje računalnika kot stroja, interneta kot omrežje, uporabnost 

programa za urejanje besedila Word, shranjevanje datotek, oblikovanje mape, 

ustvarjanje in pošiljanje e-pošte. 

 

- Nadaljevalni tečaji 

 

Računalniško in digitalno opismenjevanje: 50-urni brezplačni program, namenjen 

vsem odraslim, ki so že pridobili osnovno ali nižjo poklicno izobrazbo, vendar nimajo 

izkušenj z računalniško ter digitalno tehnologijo, ki pa jo potrebujejo v svojem 

vsakdanjem življenju.  

Vsebina: svetovni splet, komunikacija, zaposlitev, e-storitve (e-izobraževanje, e-

uprava, e-zdravje, e-banka, e-zavarovalnica, poštne storitve, e-potrošništvo, turizem, 

mobilnost in navigacija, podjetništvo, prosti čas in ustvarjalnost, ekologija, mediji …). 

 

Tudi starejši samostojno uporabljamo računalnik: 50-urni brezplačni program, 

namenjen vsem starejšim osebam, ki so že pridobili izkušnje pri uporabi računalniške 

in digitalne tehnologije, vendar pa imajo pri samostojnem delu težave, ki onemogočijo 

učinkovito delo.  
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Vsebina: napredna uporaba operacijskega sistema, spoznavanje protivirusne zaščite in 

zaščite pred spletnimi prevarami, učinkovita uporaba uporabniških vmesnikov, 

primerjava, izbiranje ter nameščanje strojne in programske opreme, uporaba 

preglednic in računalniških predstavitev, spoznavanje digitalne fotografije.  

 

Uporabno računalništvo – pot do varnejše zaposlitve: 50-urni brezplačni program, 

namenjen vsem zaposlenim osebam, katerih delovno mesto je ogroženo zaradi 

napredka, ki se kaže v informacijsko-komunikacijski tehnologiji.  

Vsebina: uporaba preglednic, računalniških predstavitev, seznanitev z zaščito pred  

spletnimi zlorabami, spoznavanje pomembnosti podjetništva, organizacije časa in 

aktivnosti.   

 

Digitalno medkulturno povezovanje: 50-urni brezplačni program, namenjen vsem 

starejšim, ki jih zanima kulturna dediščina lastne in drugih držav, poleg tega pa bi radi 

navezali stike s predstavniki teh držav.  

Vsebina: spoznavanje spletnega brskalnika, načinov iskanja informacij, e-pošte, 

socialnih omrežij, pripomočkov za lažje sporazumevanje v tujem jeziku, seznanitev s 

ključnimi informacijami o Evropski uniji, Sloveniji in njenih sosednjih državah.  

 

- Specializirani tečaji 

 

So plačljivi programi, namenjeni različnim naročnikom, običajno podjetjem. Vsebine 

in trajanje posameznih programov so prilagojeni potrebam naročnika ali podjetja. 

Vsebine so torej zelo različne – lahko gre za urejanje baz podatkov, iskanje spletnih 

rešitev, spoznavanje Excel-a, delo z vrtilnimi tabelami in še mnogo drugih zanimivih 

vsebin, ki si jih zaželijo naročniki.  

 

3.4. PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED ECDL, SIMBIOZ@-O in 

DRUGIMI TEČAJI na LUJ in LUR 

 

V tem delu sledi primerjava zgoraj podrobneje opisanih programov. Osredotočili se bomo na 

njihove podobnosti, razlike in nekoliko kritično ocenili pomanjkljivosti ter prednosti enih 

pred drugimi.  



Od Evropskega rač. standarda do organizacij za nudenje rač. opismenjevanja 

 

33 

 

Začnimo z ECDL. Vsi ostali programi in delavnice, ki jih organizirajo na LUJ, LUR ter 

Simbioz@-i se zelo navezujejo prav na standard ECDL. Očitno je, da se prav vsi zgledujejo 

po Evropsko priznanem standardu, ki je veljaven tudi v tujih državah, kar je tudi prav, saj na 

tak način udeleženci željni računalniškega znanja, prav gotovo prihranijo. Ugotovili smo 

namreč, da so usposabljanja za pridobitev ECDL certifikata plačljivi, medtem ko so 

izobraževanja pri projektu Simbioz@, na LUJ in LUR brezplačna. Če pogledamo s tega 

zornega kota, je to velika prednost za vse, ki se udeležijo brezplačnega izobraževanja, vendar 

pa si vseeno želijo doseči neko priznano spričevalo, ki ga na LUJ, LUR in Simbioz@-i ni moč 

doseči. Posamezniki torej na ta način pridobijo brezplačno osnovno računalniško znanje, nato 

pa se prijavijo na izpit ECDL in na ta način plačajo le opravljanje izpita, ne pa tudi 

usposabljanja. Prihranek je v današnji družbi zelo pomemben, ravno zato je zelo dobrodošlo, 

da se podobni programi izvajajo pri različnih organizacijah.   

 

Prednost v podobnih programih opazimo tudi z drugega stališča. Zavedati se moramo, da je 

prisotnost večine udeležencev vseživljenjskega izobraževanja odvisna od različnih pogojev. 

Med drugimi sta najpomembnejša dejavnika čas in oddaljenost od kraja izobraževanja. Zato je 

zelo ugodno, da se podobni programi izvajajo na različnih lokacijah, v različnih časovnih 

obdobjih, kljub temu da jih izvajajo različne organizacije. Na ta način ima prebivalstvo več 

možnosti za izbiro najugodnejših pogojev, ki ustrezajo vsakemu posamezniku.  

 

Pomanjkljivost, ki jo opazimo pri projektu Simbioz@, pa je v trajanju samega izobraževanja. 

Usposabljanje traja enkrat letno, točno določen teden (5 dni), kar je veliko premalo, predvsem 

za starejše računalniške začetnike. Slabost projekta lahko opazimo tudi v strjenosti 

izobraževanja – udeleženci tako v enem slabem tednu pridobijo ogromno novih informacij, ki 

jih lahko kaj hitro zmedejo in usmerijo k obupu. Programi, ki jih organizirajo na LUJ in LUR 

so zato veliko bolj prijaznejši za vse udeležence. Potekajo več tednov, vmes pa so prosti 

dnevi, ki nudijo udeležencem počitek, hkrati pa samostojno treniranje možganov in 

postopkov, ki so se jih naučili na preteklem srečanju. Tako udeleženci niso preobremenjeni in 

spremljajo novosti korak za korakom. Na ta način prav gotovo več pridobijo in se naučijo.  

 

Izrazita razlika je tudi v samem načinu izvajanja izobraževanja. Simbioz@ je namreč 

poskrbela za medgeneracijsko druženje, kar je zelo pozitivno zasnovano in poudari tudi to, da 

je na določenem izobraževanju prisotnih več posameznikov, ki pomagajo udeležencem in jim 

nudijo podporo. Pri ostalih izobraževanjih je prisoten le en predavatelj, ki se trudi in poskuša 
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približati računalniško pismenost svojim poslušalcem. To je včasih zelo težko, predvsem v 

primerih, kjer gre za večjo skupino ljudi, saj na tak način en sam zastavljenega programa ne 

zmore izpeljati tako, kot si je zamislil, saj svoje pozornosti ne more nameniti vsem enako. 

Vemo pa, da predvsem starejši odrasli potrebujejo veliko pomoči, podpore in potrpežljivosti s 

strani predavateljev.  

 

Če povzamemo, ugotovimo, da ima vsako od izobraževanj nekaj slabosti oziroma 

pomanjkljivosti, ki pa jih uspešno uravnavajo prednosti. Zavedati se moramo, da vse ne more 

biti tako, kot si želimo, zato je včasih bolje, da se prilagodimo, pretehtamo možnosti in se 

odločimo za najugodnejšo. V spodnji tabeli pa si vseeno še enkrat poglejmo izpostavljene 

največje prednosti oziroma slabosti posameznih izobraževanj.  

 

 Največja prednost Največja slabost 

ECDL Pridobitev mednarodno 

priznanega spričevala. 

Plačljivo usposabljanje in 

opravljanje izpitov. 

Simbioz@ Medgeneracijsko 

sodelovanje. 

Prekratek časovni interval 

trajanja izobraževanja. 

LUJ in LUR Brezplačni programi, 

prilagojeni različni 

populaciji. 

Nezmožnost pridobitve 

mednarodno priznanega 

spričevala. 

Tabela 2: Največje prednosti in slabosti izobraževanj 
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4 TEORETIČNI DEL O DIDAKTIČNIH PROBLEMIH 

STAREJŠE in MLAJŠE GENERACIJE 

 

Pogledali in definirali smo že vse glavne pojme. Opredelili smo tudi generaciji, ki jima skozi 

celotno delo posvečamo največ pozornosti. Preden nadaljujemo, si poglejmo še nekaj 

osnovnih značilnosti, ki so pomembne v izobraževanju posamezne skupine in na katere bomo 

pozorni tudi v zaključnem delu – primerjalni raziskavi.  

 

4.1. ZNAČILNOSTI, POMEMBNE ZA IZOBRAŽEVANJE 

 

4.1.1. Starejša generacija 

 

V sedanji družbi sprememb se tudi odrasli vedno več odločajo za izpopolnjevanje svojega 

znanja. Njihovo življenje teče počasi in navadno ob upokojitvi spoznajo, da imajo dovolj 

časa, da se priključijo raznim izobraževanjem, ki jim bodo v pomoč pri sledenju novostim. 

 

Izobraževanje odraslih torej pomeni »celota organiziranih izobraževalnih procesov katere koli 

vsebine, stopnje in uporabljenih metod.« Odrasli na ta način razvijajo svoje zmožnosti, 

bogatijo svoje znanje ali pa izboljšujejo svoje strokovno usposobljenost. (Jelenc, 1996, 13) 

 

Vemo, da ima vsako obdobje odraslosti svoje značilnosti, želje in potrebe, ki se jim je 

potrebno prilagoditi in jim zagotoviti ustrezno doseganje želenih ciljev. Tako lahko 

poudarimo nekatere izrazite značilnosti starejših odraslih, ki se lahko pojavljajo v 

izobraževanju:  

 

- slabše fizično stanje, počutje za udeležbo izobraževanj (razne bolezni), 

- slabše senzorične lastnosti – upadanje stanja čutil (slabšanje sluha, vida), splošnega 

nivoja telesne energije ter vzdržljivosti pri umskem delu (upadanje moči), 

funkcioniranja živčnega sistema, hormonskega ravnovesja, 

- slabšanje motoričnih sposobnosti, 

- daljšanje reakcijskega časa (odzivnosti),  

- slabše intelektualno-spoznavne lastnosti – upadanje sposobnosti, hitrosti ter kakovosti 

učenja, inteligentnosti, miselnih procesov, spomina, sklepanja, pozornosti, 
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- interesov je manj, vendar pa so intenzivnejši in usmerjeni k dejavnostim, ki so 

pomembne za njihovo starostno skupino, 

- večje psihične lastnosti – večja previdnost, preudarnost pri delu,  

- upad motivacije, usmerjene v spoznavanje novosti, 

- jasno zastavljeni cilji, ki jih želijo doseči v izobraževanju, hkrati pa tudi večja 

potrpežljivost ter pripravljenost za dosego posameznega cilja (namenijo več časa 

reševanju določenih nalog), 

- stremijo k uporabnosti znanja, učenja pa se lotevajo problemsko (postavljajo si izzive),  

- neprisiljenost v učenje oziroma vseživljenjsko učenje (notranja motivacija). 

 

(Jelenc, 1996, 21–24; Kompare et al., 2006, 211–213; Brečko, 1998, 133–134) 

 

Posamezne značilnosti so prav gotovo odvisne od vsakega posameznika, njegove stopnje 

izobrazbe, stalnosti miselne dejavnosti, pristopa k učenju, načina življenja kot nenazadnje tudi 

od raznih bolezni, ki jih na žalost nekateri posamezniki v tej starostni skupini imajo. Odrasli 

si zapomnijo predvsem tistih vsebin, ki se jim zdijo logične in smiselne. Predvsem pa se 

zatekajo k svojim dolgoletnim izkušnjam, ki jih prenašajo v učne situacije in vsako nalogo 

primerjajo z že doseženimi miselnimi vzorci. (Jelenc, 1996, 22) 

 

 4.1.2. Mlajša generacija 

 

Mlajša generacija je tista generacija, ki pravzaprav šele začenja s spoznavanjem raznih 

pomembnih načel in znanj, ki spremljajo vsakdanje življenje. Ravno zato je njim toliko lažje 

sprejeti in živeti z novostim, ki nas dan danes obdajajo na vsakem koraku. Ta generacija torej 

komaj začenja svojo izobraževalno pot z vstopom v osnovnošolske klopi.  

 

V primerjavi s prej opisano generacijo obstajajo kar velike razlike v starosti in prav tako tudi  

nekatere razlike v značilnostih. Pomembno je vedeti, da je mlajša generacija šele pričela 

spoznavati svoje zmožnosti, dojemati nekatera znanja, praktično spoznavati celoten smisel 

izobraževalnega procesa. Poudarimo lahko naslednje pomembne značilnosti mlajše generacije 

ob izobraževanju:  

 

- dobro fizično stanje,  

- dobre senzorične lastnosti oziroma stanje čutil (odličen sluh, vid), 
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- naraščanje vzdržljivosti pri umskem delu, 

- razvijanje možganov (logično mišljenje), 

- izpopolnjevanje motoričnih sposobnosti z izkušnjami, 

- izpopolnjevanje reakcijskega časa (odzivnosti) – postaja vedno krajši, 

- izboljševanje intelektualno-spoznavnih lastnosti – večanje sposobnosti, hitrosti ter 

kakovosti učenja, inteligentnosti, miselnih procesov, spomina, sklepanja, pozornosti, 

- slabše psihične lastnosti – manjša previdnost, preudarnost pri delu, 

- cilji včasih nejasni, motivacija večkrat zunanja, 

- učenja se lotevajo zelo subjektivno, 

- nepotrpežljivost ter nepripravljenost za reševanje problemov, 

- zmožnost reševanja težjih miselnih nalog, 

- zainteresirani v veliko stvari, kar se ob neuspehu prevesi v obratno smer. 

 

(Kompare et al., 2006, 207–208; Brečko, 1998, 133–134) 

 

Značilnosti, ki opišejo mlajše v procesu izobraževanja, so prav gotovo odvisne od vsakega 

posameznika, predvsem pa v veliki meri tudi od družine, ki v določeni meri prav tako vpliva 

na razvoj otrokovih sposobnosti in jim pomaga pridobivati vse več izkušenj, ki jih bodo 

potrebovali v življenju.  

 

4.2. VSEBINSKE TEŽAVE OB IZOBRAŽEVANJU 

 

Ob izobraževanju se pojavljajo tudi nesoglasja glede vsebin. Težave so lahko podobne in 

hkrati različne pri eni in drugi generaciji, nikoli pa ne moramo trditi, da se ista težava ne more 

pojaviti pri obeh generacijah. Kljub temu pa izpostavimo največje vsebinske težave ene in 

druge skupine.  

 

Vsebinske težave, ki se največkrat pojavljajo ob izobraževanjih starejše generacije, so 

predvsem nezainteresiranost do nekaterih vsebin s strani udeležencev in pretirana težavnost 

določenih tematik. Odrasla generacija je zelo natančna, kar se tiče vsebine, saj se želijo 

izpopolniti na točno določenih področjih, ki jih obdajajo in jim v vsakdanjem življenju 

koristijo. V kolikor temu ni tako, udeleženci izgubijo voljo do učenja in vključevanja v razna 

izobraževanja. Težave se pojavljajo tudi pri učenju težjih vsebin. Zavedati se moramo, da 
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nekatere stvari povzročajo zmedenost in so težje dojemljive za starejše, zato mora biti 

predavatelj zelo pozoren na izbiro vsebine in predvsem pa na način podajanja, s katerim se 

mora čim bolje približati populaciji, ki jo poučuje. S tem povezana je tudi priprava gradiva. 

Vemo, da si starejši ne uspejo zapisovati vseh informacij ter postopkov, poleg tega pa še 

spremljati razlage in sodelovati pri učni uri, zato je potrebno poskrbeti, da dobijo v roke 

primerno sestavljeno gradivo. Pri tem je zelo pomembna ustreznost zapisa, velikost tiska in 

vključitev slikovnega materiala za lažjo predstavo.  

 

Mlajša generacija ima nekoliko drugačne težave. Vse manj je vsebin, ki bi otroke navdušile 

ter notranje motivirale, zato je zelo pomembno, da učitelji poiščejo prave aktivnosti, s 

katerimi uspejo prebuditi interes tudi najbolj ravnodušnih učencev. Učenci niso tako natančni, 

kar se tiče izbire vsebine, saj šele spoznavajo določene tematike in se niti ne zavedajo ter 

vsebin ne povezujejo z vsakdanjim dogajanjem. Kljub vsemu je pomembno, da učitelj pred 

podajanem snovi oceni, kako bo le-ta sprejeta glede na že prejete izkušnje. Ko ugotovi 

stopnjo priljubljenosti določene teme, pa poskrbi, da najmanj zaželene tematike predstavi na 

čim zanimivejši način in jo približa učencem. Če tega ne stori, navadno sledi pasivnost, 

nezainteresiranost do snovi, mogoče celo do predmeta, slab odnos med učiteljem in učencem, 

klepetanje ter motenje pouka in nazadnje slabo znanje. Če povzamemo, ima skoraj 

najpomembnejšo vlogo tu učitelj, ki podaja snov. Vedno mora stremeti k temu, da snov poda 

na zanimiv način, jo pokaže kot uporabno v realnem svetu in se tako izogne težavam, ki lahko 

ob tem nastanejo.  

 

4.3. NAJUSTREZNEJŠE METODE ZA IZOBRAŽEVANJE 

 

Na izbiro metod najbolj vpliva skupina udeležencev. Dober učitelj mora poznati več različnih 

metod in oblik dela, da se prilagaja poslušalcem in jim pomaga do samostojnosti.  

 

Poudarimo lahko, da je pri starejših udeležencih ena pomembnejših metod spodbujanje. S to 

metodo predavatelj uspe usmeriti starejše, da se zavejo svojih učnih potreb, se seznanijo s 

problemi ter tudi načini, s katerimi lahko pridobijo želeno znanje. Pomembno je, da učitelj 

dobro pozna svoje udeležence in njihove sposobnosti, potrebe in izkušnje, saj jih le tako lahko 

spodbuja na primeren način k oblikovanju učne akcije. (Jelenc, 1996, 56) 
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Prav gotovo lahko trdimo, da so za delo z starejšimi odraslimi primerne skoraj vse učne 

metode. Vsekakor pa je pomembno, da so ustrezno izbrane glede na vsebino in potrebe 

posamezne skupine. (Jelenc, 1996, 67) 

 

Pri mlajši generaciji bi kot eno najustreznejših metod lahko izpostavili metodo praktičnega 

dela in metodo igre vlog. Ob uporabi teh dveh metod učenci aktivno sodelujejo pri pouku, 

razvijajo svoje spretnosti, veščine, se izražajo ter pokažejo, kar jih pozitivno motivira in 

spodbuja k spoznavanju novih vsebin. Vsekakor so tudi za to generacijo primerne prav vse 

učne metode, ki jih je potrebno kombinirati, saj so le na ta način zagotovljene enake možnosti 

vsem prisotnim. 

 

Vemo, da ni samo ene metode, ki bi ustrezala posameznim udeležencem. Pa vendar nas 

zanima, katere od osnovnih metod najbolj ustrezajo eni in drugi generaciji pri računalniškem 

izobraževanju. Ta rezultat bomo pridobili s končno raziskavo, v kateri so svoja mnenja izrazili 

udeleženci obeh generacij in predavatelji izobraževanj.  

 

4.4. TEŽAVE OB ORGANIZACIJI IZOBRAŽEVANJA 

 

Ob izobraževanju se dotaknimo tudi težav, ki nastanejo ob organizaciji, pripravi 

izobraževanja in prav gotovo zelo vplivajo na vse udeležence. Kot lahko sklepamo, te težave 

vplivajo zaviralno in negativno, kar lahko povzroča različne odločitve posameznikov, med 

najslabšimi je nedvomno odpor do nadaljnjega usposabljanja. Pa izpostavimo naslednje:  

 

- slabši fizikalni pogoji (svetloba, hrup, temperatura, zračnost …), 

- neprimerna izbira prostora, ki je namenjena drugim dejavnostim, 

- neprivlačnost prostora,  

- premajhen prostor (nezmožnost sodelovanja v različnih dejavnostih), 

- neurejenost prostora (slaba vidljivost na tablo, slišnost predavatelja, udobnost sedežev, 

delovna površina za pisanje, slaba razporeditev vseh učnih pripomočkov, opreme …), 

- nedostopnost prostora (višja nadstropja, zaklenjen prostor), 

- uporaba neprimernih, neprivlačnih učnih pripomočkov, 

- prevelike izobraževalne skupine (izgubljen nadzor s strani predavatelja), 

- neprimerno sestavljene učne skupine (različne sposobnosti posameznikov), 
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- neprimerna izbira učnih oblik,  

- neprimerna izbira časa izvajanja,  

- neprimerni odnosi med udeleženci in predavatelji, 

- slabo organiziran potek ure, dela, 

- netočnost in nepripravljenost predavatelja. 

 

(Mohorčič Špolar, 2004, 84–110) 

 

Vsaka navedena slabost vpliva tako na starejšo kot tudi mlajšo generacijo, vendar pa so 

nekatere težave izrazitejše pri eni, spet druge pri drugi generaciji.  

 

Kot nekoliko izrazitejšo težavo, ki se pojavlja pri starejši skupini, lahko izpostavimo 

neugodne fizikalne lastnosti, saj vemo, da je potrebno starejšim še toliko bolj zagotoviti 

ustrezne pogoje, ki jih ne odvrnejo od nadaljnjega izobraževanja. V kolikor so v učilnici 

neprimerni pogoji (prevroče, slab zrak …), to vpliva na slabo fizično počutje starejših 

udeležencev, ki so vsekakor bolj občutljiva generacija v primerjavi z mlajšo. Predavatelj mora 

poskrbeti tudi za nekoliko večjo pisavo na projekcijskem platnu, udobnejše sedeže in zvišati 

jakost svojega glasu. Problem predstavlja tudi nedostopnost prostora. V kolikor je prostor v 

višjih nadstropjih to predstavlja za starejše poseben izziv, včasih pa celo oviro za vključitev v 

izobraževanje. Do starejše populacije se mora predavatelj vesti kar se da spoštljivo in 

potrpežljivo, saj vemo, da je njihov reakcijski čas nekoliko opešan.  

 

Pri mlajši generaciji je za predavatelja glavni izziv organizacija ure, načrtovanje poteka dela. 

V kolikor učitelj ne pripravi zanimive ure, dejavnosti ter ne uporabi primernih, hkrati pa 

privlačnih pripomočkov, učenci postanejo nezainteresirani in nemirni. Učna ura zato ne 

poteka tako, kot si je zamislil učitelj, saj v razredu vlada odpor do poslušanja in sodelovanja. 

Pomembno je tudi, da je prostor dovolj privlačen, kar učence dodatno motivira in se v 

prostoru dobro počutijo. Učenci so nekoliko bolj sposobni hitrega dojemanja postopkov, 

snovi, logičnega razmišljanja in sklepanja, zato je pomembno, da učitelj dobro pozna 

sposobnosti vsakega učenca posebej in jih pri učenju novih vsebin ne zavira, ampak spodbuja 

ter jim nudi možnosti, da od določene ure odnesejo največ kar lahko.  

 

Vsekakor mora biti organizacija izobraževanja pripravljena kar se da dobro, saj je le tako 

udeležencem zagotovljena učna učinkovitost.  
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5 RAZISKAVA  

 

5.1. Opredelitev problema in ciljev raziskave  

 

Glavni cilj raziskovalnega dela je bil ugotoviti razlike med mlajšo in starejšo generacijo pri 

računalniškem opismenjevanju. Želela sem se nekoliko bolj osredotočiti na didaktičen vidik 

in proučiti najustreznejše pristope in težave, ki se pojavljajo znotraj vzgojno-izobraževalnega 

procesa. Tako sem si postavila glavno vprašanje, ki me je vodilo pri pisanju naloge:  

 

Kako pripraviti računalniška izobraževanja, da še bolj spodbudimo obe proučevani 

generaciji k tovrstnemu opismenjevanju in sprejemanju novosti, ki so vsakodnevno vse bolj 

očitne in potrebne?  

 

Želela sem ugotoviti čim ustreznejše okolje tako za eno kot drugo generacijo, po naslednjih 

kriterijih: 

 

- ustreznost učnih vsebin (zanimanje, nezanimanje),  

- ustreznost posameznih učnih oblik in metod, 

- učinkovitost, privlačnost celotne organizacije izobraževanja. 

 

Glede na nekatere izkušnje, ki sem jih dobila s poučevanjem obeh generacij, sem opredelila 

naslednje hipoteze:  

  

- Odrasli so za izobraževanja notranje, mlajši pa zunanje motivirani.  

- Ob izobraževanju moramo odraslim nuditi uporabne, smiselne učne vsebine, drugačne 

metode in oblike dela kot mlajšim učencem.  

- Odrasle je potrebno bolj spodbujati pri računalniškem izobraževanju.  

- Odrasli so zahtevnejši kar se tiče priprave, organizacije izobraževanja. 
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5.2. Metode dela  

 

Glavna naloga raziskovanja je vsekakor čim boljša organizacija, zato sem strmela k 

učinkovitem zbiranju vzorca, da bi bilo število čim večje in s tem tud rezultat natančnejši. 

Uporabila sem kvalitativno in hkrati kvantitativno metodo raziskave.   

 

Podatke sem zbrala s tehniko anketiranja in intervjuvanja po zaključnih računalniških 

izobraževanjih. Pri tem sem uporabila anketni vprašalnik in intervju. Z uporabo anketnega 

vprašalnika sem izvedla kvantitativno metodo raziskave, ki je temeljila na številčnejšem 

vzorcu in numeričnih podatkih. Z intervjujem pa sem pridobila podatke, ki so temeljili na 

besedah in majhnem vzorcu populacije. V tem primeru sem torej uporabila kvalitativno 

metodo raziskovanja. 

 

Anketni vprašalnik obsega 14 vprašanj in je kombinirani tip vprašalnika, saj zajema tako 

vprašanja odprtega kot tudi zaprtega tipa. Intervju sem izvedla ustno in je standardiziranega 

tipa s petimi glavnimi vprašanji. Ta vprašanja so bila pripravljena vnaprej in za vse 

intervjuvance enaka, seveda pa sem jih po potrebi dodatno usmerjala z raznimi podvprašanji. 

Z uporabo opisanih instrumentov sem preverjala didaktični pogled na računalniško 

izobraževanje.  

 

5.3. Opis vzorca 

 

V anketni raziskavi so sodelovali nekateri udeleženci računalniških izobraževanj, kot so 

Simbioz@, drugi tečaji organizirani s strani LUJ, LUR in krožkov na osnovnih šolah. 

Vključeni so bili pripadniki obeh spolov starejše (stari več kot 40 let) in mlajše generacije 

(stari od 6 do 12 let), ki smo jih opredelili že v poglavju 2.2.  

 

Pri intervjuju pa so sodelovali predavatelji računalništva, ki so imeli vpogled tako na 

izobraževanje mlajše kot tudi na izobraževanje starejše generacije. Zaradi vseh izkušenj, ki so 

jih pridobili s poučevanjem obeh skupin, so lahko opredelili posebnosti vsake izmed skupin.  
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Vzorec je bil torej neslučajnostni, saj so bili anketiranci kot tudi intervjuvanci nenaključno 

izbrani. Sestavljali so namenski vzorec, saj sem vključila posameznike s točno določenim 

namenom in zaradi izkušenj, ki so jih imeli z računalniškimi izobraževanji.  

 

V intervjuju je sodelovalo 6 pripadnic ženskega spola, stare med 30 in 50 leti. Vse so 

zaposlene v osnovni šoli, po poklicu učiteljice različnih predmetov in imajo 7. stopnjo 

izobrazbe.  

 

V anketno raziskavo pa se je vključilo 200 udeležencev računalniški izobraževanj, ki so 

pravilno izpolnili anketni vprašalnik. Od tega je bilo 106 pripadnikov starejše generacije in 94 

mlajše generacije. Odstotek udeležencev po spolu je predstavljen s pomočjo spodnjih grafov.  

 

Graf 1: Struktura starejših udeležencev po spolu Graf 2: Struktura mlajših udeležencev po spolu 

 

Največji odstotek udeležencev je bilo starih od 6 do 12 let (47 %), kar niti ni tako 

presenetljivo, saj sem se pri mlajši generaciji osredotočila le na ta starostni razred. Pri starejši 

generaciji pa sem izpostavila dva starostna razreda. Udeležencev starih od 40 do 65 let je bilo 

31 %, starejših od 65 let pa 22 %. 

 

Graf 3: Starostna struktura vseh udeležencev 

 

Pri razvršanju udeležencev glede na njihovo izobrazbo sem uporabila obstoječe stopnje 

izobrazbe v Sloveniji. Iz spodnjega grafa je moč razbrati stopnjo izobrazbe starejše 
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generacije, kjer opazimo, da ima največ udeležencev 5. stopnjo (31 %), nekaj manj 4. stopnjo 

(25 %) in 6. stopnjo (21 %). Nekateri imajo tudi le 1., 2. stopnjo (6 %), 3. stopnjo (3 %) in 

celo 7. stopnjo (14 %), prav nobeden pa nima 8. stopnje izobrazbe. Kar se tiče anketirancev 

mlajše generacije, so prav vsi še v procesu osnovne šole, zato vsi sodijo v 1., 2. stopnjo (100 

%). 

 

 

Graf 4: Struktura starejših udeležencev po stopnji izobrazbe 

 

Sodelujoči pripadniki mlajše generacije so bili torej v celoti osnovnošolci, medtem, ko so bili 

pripadniki starejše generacije v večini upokojenci (90 %), nekaj jih je bilo zaposlenih (7 %), 

nekaj pa tudi brezposelnih (2 %).  

 

 

Graf 5: Struktura starejših udeležencev glede na zaposlitveni status 
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5.4. Postopek zbiranja podatkov  

 

Moj namen je bil, da v anketo vključim čim več udeležencev, ki so sodelovali pri različnih 

računalniških izobraževanjih. Zato sem se lotila iskati primerne anketirance, tako mlajše kot 

starejše generacije, ki so se udeležili računalniškega izobraževanja in so z njim tudi zaključili. 

Želela pa sem poiskati tudi predavatelje oziroma učitelje, ki so imeli stik z obema 

generacijama in s tem pridobiti še njihova mnenja.  

 

Najprej sem pomislila na vseslovenski projekt Simbioz@, s katero bi bilo moč pridobiti 

starejšo populacijo. Ker je raziskava potekala že po zaključenem projektu, sem imela z 

zbiranjem podatkov kar nekaj težav. Vendar mi je z uspešno taktiko uspelo pridobiti del 

populacije, ki se je udeležila tega znanega projekta. Ker sem se zavedala, da bo pridobljen 

vzorec premajhen, sem v raziskavo vključila tudi nekaj starejših udeležencev računalniških 

izobraževanj, ki jih zanje pripravljajo na LUJ in LUR. Vzorec je postopoma naraščal in 

postajal vedno bolj reprezentativen. Mlajšo generacijo je bilo nekoliko lažje poiskati. 

Povezala sem se z nekaterimi osnovnimi šolami, ki izvajajo interesno dejavnost računalništvo 

in jih prosila za sodelovanje pri raziskavi. Kar nekaj osnovnošolcev se je odzvalo in tako je 

število anketirancev vsakodnevno uspešno naraščalo. Še najmanj težav mi je povzročalo 

iskanje predavateljev, ki so imeli izkušnje z obema generacijama. Intervjuvanke osebno 

poznam in zaradi dobrih odnosov so takoj privolile k sodelovanju.  

 

Anketo sem izvedla s pomočjo spletne strani mojaanketa.si. Nekaterim anketirancem sem 

posredovala povezavo do spletne ankete kar po elektronski pošti, spet drugim sem anketo 

poslala po pošti, oni pa so mi vrnili izpolnjene obrazce (to velja predvsem za udeležence 

Simbioz@). Nekaj skupin anketirancev sem obiskala osebno na njihovih izobraževanjih in 

skupaj smo izpolnili anketne vprašalnike. Posebno pomoč sem nudila učencem nižjih 

razredov, ki sem jim sem dodatno obrazložila nekatera vprašanja iz ankete. Nazadnje je tu še 

intervju, ki sem ga izvedla v šolskih prostorih na isti dan z vsemi intervjuvankam in na ta 

način vsem zagotovila enake pogoje.  
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5.5. Postopek obdelave podatkov  

  

Ker se je večina anketirancev udeležila raziskave prek spletne strani mojaanketa.si, nisem 

imela posebnih težav z obdelavo podatkov. Ta spletna stran že dodobra obdela podatke in ti 

omogoča prikaz rezultatov na različne načine. Del anketnih vprašalnikov, predvsem 

intervjuje, pa sem obdelala ročno, za kar sem porabila nekaj več časa. Ob celotni obdelavi pa 

mi je bil v veliko pomoč program Microsoft Excel, s katerim sem oblikovala grafikone.   

  

5.6. Obdelava podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom s strani 

udeležencev 

 

5.6.1. Razlogi za vključitev v izobraževanje 

 

Anketirance sem najprej vprašala po razlogih za vključitev v izobraževanje. Odgovori so se 

po generacijah razlikovali. Iz grafov razberemo, da je predvsem starejša generacija na prvo 

mesto postavila uporabnost računalniškega znanja (40 %), s katerim bi poskušala doseči 

boljšo informiranost in stopiti v korak s časom. Medtem ko je mlajšo generacijo na prvem 

mestu vodila želja, radovednost po nečem novem (34 %), kar pa so starejši pripadniki 

postavili na drugo mesto (21 %). Prav nič presenetljivo ni, da se mlajša generacija udeležuje 

tovrstnih izobraževanj velikokrat tudi zaradi družbe (30 %), kar so postavili na drugo mesto, 

medtem ko na starejše sama družba ne vpliva tako močno (8 %). Ne smemo pa prezreti še 

enega od  podatkov – opazimo namreč, da se starejši vključujejo izobraževanj tudi zaradi 

ugodne izobraževalne ponudbe (kar 19 %), medtem, ko se mlajši na to ne ozirajo.   

 

 

Graf 6: Razlogi za udeležbo izobraževanj starejše (levi graf) in mlajše (desni graf) generacije 
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5.6.2. Učne vsebine – interes, težave, odvečne vsebine  

 

Želela sem preveriti, kaj udeležence izobraževanj zanima, česa se želijo naučiti, torej kakšne 

vsebine bi jih najbolj pritegnile. Spet so bili odgovori različni. Starejši, nekoliko izkušenejši, 

ki dobro vedo, kaj zahteva življenje, so si najbolj želeli znati uporabljati internet (24 %), 

skoraj enak pa je bil interes tudi pri želji po spoznavanju in uporabi elektronske pošte (22 %). 

Kazali so še zanimanje za urejanje besedila s primernimi programi (18 %), najmanj pa jih 

privlači igranje igric, kar se je izkazalo pri mlajši generaciji kor najprivlačnejša vsebina (kar 

30 %). Pri mlajših je na drugem mestu spoznavanje omrežja Facebook (16 %) in šele nato kot 

svoj interes izrazijo tudi vsebine, ki v prvi vrsti zanimajo starejše. Pod drugo so nekateri 

zapisali tudi uporaba tabličnega računalnika, kar me je malo presenetilo, pa vendar le 

pozitivno, da tudi starejši udeleženci želijo spoznati ta tip računalnika.  

 

Graf 7: Vsebine, ki zanimajo starejšo (zgornji graf) in mlajšo (spodnji graf) generacijo 
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večji odstotek tudi pri spoznavanju uporabe mobilnega telefona (22 %), kar je povsem jasno, 

saj danes že najmlajši obvladajo tovrstne pripomočke.  

 

Graf 8: Vsebine, ki ne zanimajo starejše (zgornji graf) in mlajše (spodnji graf) generacije 
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Graf 9: Vsebine, ki povzročajo težave starejši (zgornji graf) in mlajši (spodnji graf) generaciji 

 

5.6.3. Ustreznost posameznih učnih oblik in metod 
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računalniških izobraževanj. Tudi tu opazimo razlike, predvsem v tistih, ki generacijam 

najmanj ustrezajo. Razlike med posameznimi oblikami sicer niso tako izrazite, vendar 

obstajajo. Opazimo, da obema generacijama najbolj ustreza kombinacija frontalne in 

individualne oblike. Nastane pa razlika pri najmanj ustrezni obliki – starejšim najmanj ustreza 

skupinska oblika (15 %), mlajšim pa frontalna oblika (13 %), ki je pri starejših po ustreznosti 

na drugem mestu.  

  

Graf 10: Učne oblike po ustreznosti starejši (levi graf) in mlajši (desni graf) generaciji 
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Kako pa je z učnimi metodami? - Tudi to sem jih povprašala in prav tako dobila zanimive 

rezultate. Seveda so se malo razlikovali, pa vendar so si bili na določenih točkah kar podobni. 

Obe generaciji na prvem mestu zagovarjata kombinacijo treh metod (razlaga, razgovor in 

prikazovanje) in praktično delo z računalnikom. Najprej si želijo znanja pridobiti,  potem pa 

le-ta tudi preveriti s praktičnim delom in treniranjem postopkov. Ravno tako pa jima je 

skupna tudi najmanj ustrezna metoda – delo z besedilom. Že na naslednje mesto po 

ustreznosti, pripadniki starejše generacije uvrščajo spodbujanje (16 %), potem razlago (14 %) 

in nato še razgovor (12 %). Mlajši pa prednost dajejo razgovoru (17 %), nato prikazovanju 

(15 %) in šele potem razlagi (12 %).  

 

  

 

Graf 11: Učne metode po ustreznosti starejši (levi graf) in mlajši (desni graf) generaciji 
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%), v največji meri pa bi na njih negativno vplivalo nerazumljivo podajanje snovi (77 %), 

torej prehitro, nerazločno in preveč potiho.  

Če bi bil prostor neprivlačen, da recimo ne bi bil polepljen s ustreznimi plakati, slikami, bi jih 

najmanj motilo oziroma sploh ne bi vplivalo na njihovo počutje (61 %).  

 

 

Graf 12: Vplivi neustrezne organizacije izobraževanja na starejše udeležence 
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Graf 13: Vplivi neustrezne organizacije izobraževanja na mlajše udeležence 

 

Če primerjamo zgornja grafa lahko opazimo nekaj izrazitih odstopanj med generacijama pri 

vplivih nekaterih proučevanih dejavnikov. Nekoliko večje razlike lahko opazimo pri vplivih 

neprimernega, neprivlačnega, premalo svetlega prostora in problemu slabe vidljivosti na 

tablo. Z izjemo neprivlačnosti prostora, ki nekoliko bolj negativno vpliva na mlajšo 

generacijo, pa ostali trije dejavniki povzročajo najbolj negativen vpliv na starejšo populacijo, 

medtem, ko mlajših ne motijo tako izrazito. Največje in najbolj izrazite razlike med 

generacijama pa se pojavijo pri vplivu neurejenega, nezračnega prostora, pomanjkanja 

odmorov med učnimi urami in neprisotnosti dodatnega asistenta. Situacija je pri nekaterih 

dejavnikih glede na generaciji ravno obratna (če na starejše vpliva določen dejavnik najbolj 

negativno, je obratno pri mlajši generaciji, ki je negativnost dejavnika ne moti). Te najbolj 

izrazite razlike še nekoliko natančneje prikažejo spodnji grafi.   
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Graf 14: Vplivi neurejenega prostora na obe 

generaciji 

Graf 15: Vplivi nezračnega prostora na obe 

generaciji 

 

    

Graf 16: Vplivi odmorov med učnimi urami na 

obe generaciji 

Graf 17: Vplivi neprisotnosti dodatnega asistenta 

na obe generaciji 

 

 

5.6.5. Zaključna mnenja, počutje udeležencev po izobraževanju 

 

Na koncu sem jih povprašala še po njihovih mnenjih, počutju po uspešno zaključenem 

računalniškem izobraževanju. 

 

Najprej me je zanimalo, kaj jim je ob izobraževanju povzročalo največ težav, odgovori pa so 

bili različni. Starejšim udeležencem je največ težav povzročalo sledenje novim pojmom in 

izrazom (38 %), temu pa kar hitro sledi razumevanje nekaterih postopkov ter delovanje 
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sistema (34 %). Najmanj težav imajo pri spremljanju navodil predavatelja (2 %), kar bi lahko 

obrazložili z njihovo notranjo motivacijo za delo in pozornost, ki jo namenjajo dojemanju 

novih znanj. Pod drugo (4 %) so navedli tudi, da jim je največ težav povzročalo prehitro 

podajanje snovi. Drugače je pri mlajši generaciji. Ti udeleženci so imeli največ težav s 

spremljanjem navodil predavatelja (29 %). Tu lahko predvidevamo, da so učenci nekoliko 

manj pozorni, saj menijo, da že vse znajo in zato večkrat niti ne poslušajo učitelja. Druga 

najbolj izrazita težava je bila enaka kot pri starejših, sledenje novim pojmom in izrazom (22 

%), kar ni niti tako presenetljivega, saj je v vsaki stroki kakšen izraz, ki ga pozna ozek krog 

ljudi. Nekoliko večji odstotek je dosegel tudi odgovor drugo (13 %), kjer so učenci večkrat 

zapisali, da posebnih težav niso imeli.  

 

 

Graf 18: Največje težave ob izobraževanju starejše (levi graf) in mlajše (desni graf) generacije 

 

Počutje po izobraževanju je pri obeh generacijah enako. Kot prikazujeta spodnja grafa sta 

prav obe generaciji ob izobraževanju pridobili veliko novega znanja ali pa postali bolj 

samozavestni. Nekoliko večji odstotek je pri mlajši generaciji tudi ob odgovoru, da niso 

izvedeli nič novega (15 %). Ta odstotek lahko pripišemo temu, da učenci odraščajo z 

računalnikom in si nekateri izmed njih že pridobijo osnove, ki se izvajajo na začetnih krožkih 

računalništva.  
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Graf 19: Počutje po izobraževanju starejše (levi graf) in mlajše (desni graf) generacije 

 

Na koncu sem jih vprašala tudi, ali bi se ponovno udeležili računalniškega krožka. Tu so bili 

udeleženci zelo enotni. Večina je odgovorila, da bi se izobraževanja prav gotovo udeležila (84 

%). Nekaj je bilo neodločenih (8 %), nekateri pa so jasno odgovorili, da se izobraževanja ne 

bi več udeležili (8 %).  

 

 

Graf 20: Udeležba na prihajajočih novih izobraževanjih vseh udeležencev 

 

Razlogi, ki so jih navedli posamezniki za takšne odgovore so se med seboj in tudi 

generacijsko kar razlikovali. Zapisala bom nekaj najpogostejših razlogov, ki sta jih navedli 

anketirani generaciji.  

 

Starejši, ki so odgovorili z da, so mnenja, da se je potrebno stalno učiti, širiti znanje iz 

računalništva, če želijo napredovati, okrepiti svoje znanje in postati samostojni. Vedo, da je 

vedno kaj novega, kar še ne znajo, jim ni jasno in potrebujejo dodatne razlage ter pojasnila. 

Zavedajo se uporabnosti, učinkovitosti računalnika v vse hitrejšem razvoju znanosti in vedo, 

da znanja s tega področja vedno primanjkuje, zato se želijo čim bolj izpopolniti.  
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Tisti, ki so odgovorili z ne vem, niso prepričani v svoje zdravje, ne vedo, če bodo imeli čas in 

pravijo, da je veliko odvisno tudi od lokacije, kjer bo potekalo izobraževanje.  

Nekaj pa je bilo tudi tistih, ki so odločno rekli ne, saj menijo, da so za svoje potrebe pridobili 

dovolj znanja, predvsem osnov in si želijo le še nadaljevalnih, bolj specifično usmerjenih 

izobraževanj.  

 

Mlajši, ki so prepričani, da se bodo tovrstnih tečajev zagotovo še udeležili, so rekli, da si 

želijo pridobiti še kakšna nova znanja, ki jih bodo lahko uporabljali tudi kasneje. 

Računalništvo jim je všeč, zabavno, celo najljubše, ker so lahko na računalnikih in lahko 

marsikaj ustvarijo, predvsem pa lahko igrajo igrice.  

Tisti, ki niso bili prepričani so odgovorili ne vem. Eni od njih se sprašujejo, če bo tudi 

naslednje leto tako dobro, drugi pa pravijo, da je bila snov pretežka.  

Z odločnim ne so učenci povedali, da jim primanjkuje časa za vse interesne dejavnosti in da 

se ravno zaradi tega ne bodo mogli udeležiti računalniškega krožka. 

 

5.7. Strnjena mnenja, pridobljena z intervjujem s strani predavateljic  

 

Enako vodilo, kot sem ga imela pri anketiranju udeležencev me je usmerjalo tudi pri 

intervjujih, ki sem jih izvedla z učiteljicami. Želela sem zbrati še mnenja s popolnoma 

drugega zornega kota. Zanimalo me je, kako na izobraževanje starejše in mlajše generacije 

gledajo izvajalci. V tem delu bom povzela odgovore na vprašanja, ki sem jih zastavila vsaki 

izmed njih. Odgovarjale so na podlagi izkušenj in  lastnih mnenj, prepričanj.  

 

Glede vsebin, ki so najbolj pritegnile posamezno generacijo, so bile predavateljice dokaj 

usklajene. Starejše naj bi najbolj zanimalo brskanje po internetu, spoznavanje elektronske 

pošte, E-banke, programa Word za urejanje besedila in ne nazadnje tudi urejanje in 

spoznavanje digitalne fotografije. Mlajši, ki veliko bolj sledijo novostim, se najbolj zanimajo 

za socialna omrežja, ki so danes zelo moderna. Seveda ne morejo iti mimo spletnih igric, 

raznih animacij, spoznavanja programa Slikar, kjer lahko prosto ustvarjajo in izražajo samega 

sebe. Sicer pa zelo radi tudi brskajo po spletu, saj se vedno bolj zavedajo, da je tam ogromno 

informacij, ki jih lahko uspešno izkoristijo. Tudi elektronska pošta jih vse bolj zanima, saj se 

lahko dopisujejo s prijatelji, si pošiljajo zanimivosti, slike in video posnetke, ki jih zabavajo.   
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Za obe generaciji so kot najmanj zanimivo vsebino učiteljice najpogosteje izpostavile 

program Excel. Menijo, da jih ta program ne zanima iz razloga, ker ga izpostavljeni 

generaciji, ne potrebujeta. Pravijo, da je ta program zanje prezahteven, saj mlajši še ne znajo 

logično razmišljati, predvsem pa nobena od generacij ne pozna dovolj dobro računalniškega 

logičnega delovanja. Prav gotovo je ta program bližji mladostnikom (12–18 let) in odraslim v 

zgodnji odrasli dobi (18–40 let), ki ga zagotovo učinkovito uporabljajo v svoje koristi – šola, 

služba.  

 

Po mnenju predavateljic je pri mlajši generaciji pomembno kombinirati različne učne oblike, 

saj tako pouk postane aktivnejši, pestrejši in privlačnejši za mlajše. Pri starejših pa so 

izpostavile najprej frontalni začetek, nato pa individualno delo ali delo v dvojicah. Pravijo, da 

je pri starejših zelo pomembno, da jim snov najprej razložijo, nato pa jih z ustrezno nalogo 

zaposlijo ter na tak način omogočijo, da udeleženci samostojno preverijo svoje znanje in 

trenirajo naučene postopke.  

 

Najprimernejše metode za starejšo populacijo se jim zdijo: razlaga, prikazovanje, spodbujanje 

in vsekakor tudi praktično delo na konkretnih primerih, saj brez njih prav gotovo ne gre. Za 

mlajšo populacijo so se vse strinjale, da je obvezna razlaga, predvsem pa prikazovanje in 

praktično delo, saj mlajši najbolj uživajo in sodelujejo, ko nekaj aktivno delajo.  

 

Največjo težavo oziroma največji izziv starejšim odraslim predstavlja spretnost oziroma 

navigacija pri uporabi miške. Po besedah intervjuvank začetniki potrebujejo kar nekaj ur 

treninga za dvoklik in premikanje miške, medtem ko s tipkovnico nimajo posebnih težav. Pri 

starejših je bil izpostavljen tudi strah pred računalniki. Predvsem ko se pojavi kakšno okno 

npr. posodobitev programa ali kaj podobnega, se ustrašijo in ne vedo, kaj bi storili. Poleg tega 

hitro obupajo, če se jim kaj ne posreči, vsekakor pa so tudi zelo nezaupljivi in neradi zaupajo 

svoje osebne podatke, v čemer ne vidim nič slabega, saj previdnost dandanes ni nikoli odveč. 

Pri mlajših so intervjuvanke izpostavile, da zelo neradi pišejo. Iskanje črk po tipkovnici in 

spoznavanje tipkovnice jim predstavlja izgubo časa in hkrati tudi največ težav. Z miško pa so 

v primerjavi s starejšimi dokaj spretni. Glavni in hkrati največji izziv zanje je doseči dober 

rezultat v igranju igric.  

Prav posebni težavi, ki ju je izpostavila ena od intervjuvank za obe skupini, pa bi tudi sama 

rada izpostavila. Pri mlajših in starejših lahko večkrat največ težav povzročijo programi, ki so 

v angleškem jeziku, sami pa vemo, da večina starejših ni vešča tujih jezikov, mlajši pa šele 
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začenjajo spoznavati le-te. Zato ne poznajo zahtevnejših izrazov, ki se pojavljajo v nekaterih 

programih. Obe skupini pa imata težave tudi s postopnostjo in večkrat niti ne preberejo 

navodil, ampak klikajo na slepo.   

 

Vse so bile mnenja, da je organizacija izobraževanja v veliki meri odvisna od njih, priprave 

vseh pripomočkov in predvsem dobro načrtovane učne ure. Zavedajo pa se tudi, da prav vse 

tudi ni odvisno od njih. Pri čem pa se jim je zapletlo? Zapleti so bili različni – od nedelujoče, 

stare, počasne tehnike do neprimerne programske opreme, kjer ima polovica računalnikov 

drugačen operacijski sistem, zato je težko prikazovati nekaj, kar tečajniki vidijo drugače, 

obenem pa se porabi veliko več časa, ker je vse potrebno razložiti dvakrat. Poseben izziv pri 

poučevanju starejših so videle tudi v velikosti skupine, pri kateri so izpostavile, da bi morala 

skupina obsegati maksimalno 12 oseb, saj starejši večkrat potrebujejo pomoč in popolno 

naklonjenost ene osebe. Pri tem so omenile, da bi bilo zanje veliko lažje, če bi imele za 

pomoč dodatnega asistenta, ki bi krožil po učilnici in pomagal starejšim ob možnih težavah. 

Delo bi bilo tako prav gotovo lažje, brez nepotrebnih postankov, starejši pa bi  lažje sledili in 

spremljali predavateljevo razlago in prikaz. Kot največjo težavo pa so izpostavile različno 

predznanje udeležencev, ki se še posebno odraža pri starejših. Vedno je težko učiti 

udeležence, ki imajo različna predznanja in sposobnosti, saj se vsem enako težko posvečaš, če 

si sam. Kot najbolj negativen dejavnik, ki vpliva na starejše, pa so izpostavile slabo 

pripravljen in neustrezen prostor, zaradi katerega udeleženci ne dobijo sproščujočih, 

primernih pogojev, ki bi jim olajšali delo. Ena od intervjuvank je še posebej poudarila 

vidljivost na tablo in glasnost predavatelja. Prav vse so se strinjale, da okolje mlajših učencev 

ne bi tako zelo motilo, bolj bi nanje vplivala slaba organizacija ure, v primeru, da jim ob tem 

ne bi bilo dovoljeno, da izrazijo sami sebe in pokažejo svojo ustvarjalnost.  

 

5.8. Primerjava kvantitativne in kvalitativne raziskave  

 

Če primerjamo obe izvedeni raziskavi in s tem odgovore udeležencev in izvajalk 

računalniških izobraževanj, opazimo podobnosti in hkrati tudi drobne razlike. Zakaj je temu 

tako, ne moremo zagotovo trditi, lahko pa si ustvarjamo razne teorije, ki nas morda usmerijo 

na pravo pot, k večji usklajenosti udeležencev in izvajalcev na prihodnjih izobraževanjih. 

Težko je uskladiti mnenja, želje, interese, zahteve vseh udeležencev in izvajalcev. Včasih so 

ovire neizogibne in jih je zelo težko premagati. Pot do uspeha je dolga in včasih zelo naporna, 
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a s trudom in dobro voljo, predvsem pa z vzajemno pomočjo se vse da. Pomembno je, da se 

prilagodimo in se poskušamo čim bolj medsebojno usklajevati in dopolnjevati.  

 

Vsebine so področje, pri katerem so bili prisotni v raziskavah vsi enakega mnenja. 

Izpostavljali so povsem enake vsebine, ki privlačijo udeležene v izobraževanju ali pa jim po 

drugi strani povzročajo največ težav. Tudi predavateljice so dobro podale svoje ocene. 

Vsekakor o tej usklajenosti pričajo dolgoletne izkušnje, ki jih imajo na področju poučevanja 

in jim pomagajo dobro oceniti interese skupin, ki jo poučujejo. Mogoče so zato bile še 

natančnejše in dodale še nekaj vsebin, ki jih mlajši ter starejši posebej niso izpostavili, pa 

vendar so učiteljice opazile posebno zanimanje ali v nasprotnem primeru odpor v njihovih 

očeh. Če vse skupaj povzamemo, bi lahko rekli, da mlajše pritegne ustvarjalnost, razne 

vsebine, kjer je poudarek na animacijskih ter zanimivih, novih vložkih, medtem ko starejši 

stremijo k uporabnosti ter smiselnosti vsebin.  

 

Že prve drobne razlike pa so nastale pri izbiri oziroma ustreznosti učnih oblik in metod pri 

posamezni generaciji. Medtem ko so predavateljice izpostavljale delo v dvojicah za starejšo 

populacijo, so udeleženci ocenili, da jim ta oblika ne ustreza preveč, saj se nočejo preizkusiti 

v vlogi opazovalca, ki le spremlja delo svojega partnerja. Razlike so tudi v izbiri metod za 

mlajšo generacijo – mlajši so odgovarjali, da jim razlaga ne ustreza najbolje, rajši imajo 

sproščen razgovor, ki jih prav tako pripelje do ustreznih rešitev. Res je prišlo do majhnih  

razlik, pa vendar ne smemo biti tako natančni, saj se moramo zavedati, da je od vsake 

skupine, pravzaprav od vsakega posameznika odvisno, katera učna oblika ter metoda mu bolj 

ustreza v določeni situaciji. Morda bi bil rezultat drugačen, če bi bil vzorec anketirancev večji.  

 

Kar se tiče organizacije so bili spet zelo enotni. Vsi so izpostavili bistvene negativne vplive, 

ki so se po generacijah povsem ujemali. S kvalitativno metodo so intervjuvanke poudarile še 

nekaj pomembnosti (npr. nedelujoča, neustrezna programska oprema, predznanje udeležencev 

...), na katere se v anketnem vprašalniku nismo posebej osredotočali, pa so kljub temu zelo 

pomembne. Tako se je potrdilo, da je včasih dobro uporabiti različne metode raziskave in tako 

pridobiti čim več pomembnih ugotovitev. 

 

Največje razlike so nastale pri ugotavljanju, kaj je posameznima generacijama delalo največ 

težav skozi celotno izobraževanje. Tu so odgovori povsem različni, kar me je nekoliko 

presenetilo. Pa vendar, če pogledamo z drugega stališča, odgovori spet niso tako zelo 
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presenetljivi. Predavateljice so pač podale svoje mnenje, glede na to kar so lahko opazile z 

metodo opazovanja, udeleženci pa so lahko delili tudi vse svoje občutke, ki so jih zaznali v 

svoji notranjosti in se odločili za tisto največjo težavo, ki so jo vsak pri sebi zaznali kot 

najbolj motečo. Kljub vsem pa so intervjuvanke izpostavile še nekaj več težav, ki jih je 

vredno še enkrat omeniti. To so: strah pred računalniki, nezaupljivost predvsem starejših 

udeležencev in pa težave, ki se pojavljajo s strani obeh generacij – nerazumevanje angleško 

zasnovanih programov ter postopnost pri uporabi računalniške logike.   

 

5.9. Povzetek celotne raziskave 

 

Ob koncu lahko trdimo, da so starejši odrasli vsekakor notranje motivirani. Z željo, da bi se 

naučili novih uporabnih snovi, osebnostno napredovali ter se uveljavili vse bolj iščejo, se 

soočajo z novostmi in se vključujejo v različna izobraževanja, ki bi jim pomagala uresničiti 

zastavljene cilje. Ker je njihova želja tako velika, se večkrat spopadejo z različnimi ovirami, 

ki se jim postavijo na poti do napredovanja. Te ovire so večkrat zdravje, družinske 

obveznosti, oddaljenost od lokacije izobraževanja, pozabljivost, ki je s starostjo vse 

pogostejša, občutek nezmožnosti sledenju skupini in še bi lahko naštevali. Sami dobro vedo, 

zakaj si tega želijo, saj ta želja prihaja iz njih samih, zato ob tem ne potrebujejo zunanje 

nagrade za uspeh kot to marsikdaj pričakujejo mlajši. Starejši pogledujejo po uporabnosti 

računalniškega znanja, saj si želijo napredovati in olajšati vsakdanje življenje. Ob tem pa 

vedno pazijo na svoje denarne zmožnosti, saj se spopadajo z recesijo in se držijo svojega 

sistema varčevanja. Medtem pa so tu mlajši, ki ne gledajo na denar, saj zanje skrbijo starši. 

Ker pa so različne interesne dejavnosti, med drugimi tudi računalniški krožek, organizirane s 

strani šole, ki ji starši popolnoma zaupajo in vedo, da so njihovi otroci v varnih rokah, jim ne 

branijo vključevanja v različne aktivnosti. Želijo si, da bi se njihovi otroci zabavali, obenem 

pa tudi kaj naučili. Mlajša populacija velja za »male radovedneže«, ki jih pritegnejo in 

zanimajo razne novosti. Le kako jih ne bi pritegnil tudi računalnik, ki je dandanes vse bolj 

pomemben člen v vsakdanjem življenju? Večkrat pa se zgodi, da se otroci zgledujejo po 

svojih prijateljih ter iščejo družbo, zato se določenim dejavnostim priključijo zgolj zaradi teh 

razlogov. Prav to pa se je izkazalo tudi v raziskavi. Otroci ponavljajo eden za drugim in 

večkrat lahko slišimo izjave, kot je: »Mami, jaz bi tudi hodil na ta krožek. Vsi moji sošolci 

bodo šli in prav gotovo se bodo zabavali.«, ipd. Vsekakor se ob tem izkaže zunanja motivacija 

in vplivi s strani družbe.    
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Rezultati ankete tudi jasno pričajo o interesu posameznih generacij do določenih vsebin, ki se 

seveda razlikujejo. S tem se nadaljuje tudi ugotovitev o vrsti motivacije, ki opisuje vsako od 

generacij. Odrasli si vsekakor želijo uporabnih, smiselnih učnih vsebin, ki jim bodo pomagale 

in nudile oporo pri razvoju tehnologij ter novosti, ki nas čedalje bolj obdajajo. Ker odrasli 

strmijo k razumevanju različnih uporabnih postopkov, so vsekakor notranje motivirani, imajo 

voljo za učenje, pozornost usmerjajo v zanimive situacije in se vključujejo v takšna 

izobraževanja, ki jih pritegnejo. Predvsem pa poskušajo ostati zbrani in spremljati vsako 

besedo predavatelja ter jo čim bolj memorizirati. Mlajši iščejo zabavo, sledijo trendom in 

novostim, ki jih je vsak dan več. To jih notranje motivira in zanima. Do ostalih, malo 

resnejših vsebin pa ostajajo zadržani. Večkrat so mnenja, da jih ne bodo potrebovali, zato jim 

morajo predavatelji večkrat ponuditi zunanjo nagrado, ki jih pritegne in tako rekoč prisili, da 

obdelajo določene vsebine. Po navadi je pri računalniškem krožku dovolj dobra nagrada 

igranje računalniških iger.  

Če osvetlimo še težave ob sprejemanju določenih vsebin, ugotovimo, da moramo z obema 

vzorcema generacij obdelovati vsebine postopno – od najenostavnejših do vedno bolj 

zahtevnih. Tako prisotni v izobraževalnem postopku najprej pridobijo osnove, ki jih nato še 

nadgradijo. Na to moramo biti še nekoliko bolj pozorni pri starejši generaciji, saj je njihov 

reakcijski čas nekoliko opešan in niso več tako spretni, predvsem pri delu z miško.  

 

Drži tudi izjava, da moramo ob izobraževanju odraslim nuditi drugačne metode in oblike dela 

kot mlajšim. To je seveda povsem sprejemljivo, saj se prav gotovo zavedamo, da se ljudje z 

odraščanjem in staranjem telesno in osebnostno spreminjamo, s tem pa se spreminja tudi 

razmišljanje in kritično ocenjevanje primernih načinov dojemanja novosti, ki nam pomagajo 

zviševati nivo izobraženosti ter dajejo občutek, da smo nekaj pridobili. Pri izbiri učnih oblik 

in metod so udeleženci v obeh raziskavah dokaj, a ne povsem, enotni. Ravno zato ne moramo 

izpostaviti jasnih ugotovitev. Lahko trdimo le, da s kombinacijo različnih učnih oblik najmanj 

izgubimo, saj je tako večja verjetnost, da posamezniku zagotovimo ustrezno obliko. Podobno 

bi lahko trdili za metode dela. Če uporabimo več učnih metod, naredimo pouk pestrejši in 

vsekakor bolj prilagodljiv različnim tipom udeležencev, ki ne ustreza povsem enaka metoda. 

Tu pa lahko izpostavimo še metodo prikazovanja, praktičnega dela, razlage in spodbujanja, ki 

so jih tako izvajalci kot udeleženci poudarili pri računalniškem opismenjevanju v obeh 

raziskavah. Metoda spodbujanja je sicer bistvena pri starejši populaciji, za katero velja, da jo 

je potrebno v večji meri spodbujati za delo z računalnikom, s katerim niso odraščali tako kot 
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mlajši, ki zato kažejo nekoliko večji interes. Starejši odrasli računalništvo spoznavajo z 

določeno mero previdnosti. Nekako ne zaupajo in ne verjamejo v razne sisteme, ki nas 

obdajajo, zato jim moramo pomagati, da premagajo ta strah. Moramo jih spodbuditi in 

prepričati, da pričnejo zaupati nam in novostim, ki so namenjene lažjemu delovanju v družbi.  

 

Zadnji poudarek pa je namenjen organizaciji izobraževanja. Sem sodi celotna priprava učne 

ure – od izbire vsebine, metod, oblik, prostora, pripomočkov, dejavnosti, poteka celotne ure in 

še marsikaj bi lahko našteli. Ob raziskavi ugotovimo, da so odrasli res zahtevnejši, 

občutljivejši in natančnejši kar se tiče celotne priprave. Starejši so preživeli že veliko več in 

imajo za seboj razne izkušnje, ki jih vodijo v življenju. Dobro vedo, kaj si želijo, in od tega ne 

odstopijo kar tako brez dobrega razloga. Mlajši pa so bolj naivni, še vedno v procesu 

odraščanja in sprejemanja nekaterih težkih vendar spet ne najtežjih odločitev, ki jih bodo 

vodile in spremljale skozi življenje. Pri tem ne postavljajo na prvo mesto nekaterih 

pomembnosti, katerim dajejo prednost starejši. Mlajši se tako lažje prilagodijo vsem pogojem, 

saj si še vedno ustvarjajo predvsem pa raziskujejo svojo podobo o idealnem okolju zase. Še 

vedno je kar nekaj težav, ki obdajajo tako vse udeležence, kot tudi predavateljice 

izobraževanja. Pomembno je, da se tako eni kot drugi z njimi spopadejo in jih poskušajo 

uspešno rešiti. Če se s težavami ne spopadejo in si ne priznajo svojih napak oziroma težav, 

bodo le težko napredovali oziroma izpeljali izobraževanje v polni meri. Pomembno je, da si 

tako eni kot drugi svoje težave medsebojno zaupajo in skupaj poiščejo ustrezne rešitve.   
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6 ZAKLJUČEK 
 

 

V diplomskem delu sem želela nekoliko podrobneje preučiti ter poudariti razlike pri 

računalniškem izobraževanju med mlajšo in starejšo generacijo. Glavno vodilo je bilo 

preveriti didaktični pogled na računalniško opismenjevanje iz strani udeležencev in izvajalcev 

izobraževanj. Ob tem mi je misel večkrat ušla k razmišljanju, da se moramo vse bolj zavedati, 

da računalništvo postaja področje, ki se vsakodnevno razvija in vedno bolj vpliva na družbo 

ter družbene navade. Že sedaj ga srečujemo skoraj na vsakem koraku, kar se bo v prihodnje 

zagotovo le še povečevalo, saj tudi kot država vedno bolj stremimo k iskanju novih, še boljših 

pristopov k napredovanju. Zato se bodo z njim morali prej ali slej srečati prav vsi; tako mlajše 

kot tudi starejše generacije. Tu pa se težava pokaže predvsem pri starejših, ki so odrasli v 

drugačnem okolju. Ravno zato pa je potrebno poudariti nekatere drugačne pristope in načine, 

ki pomagajo starejšim prestopiti to mejo ter sprejeti novo tehnologijo.  

 

Svoja mnenja glede izobraževanj so podali udeleženci različnih računalniških tečajev, tako 

starejše kot tudi mlajše generacije – le kdo bi bil še bolj primeren od njih samih? Menim, da 

oni najbolje vedo, kaj jim ustreza, česa si želijo, zato sem v zadnjem delu diplomskega dela, 

povzela njihova mnenja, ki pokažejo, da so računalniška izobraževanja v odličnem teku in da 

se bodo razvijala, saj si udeleženci še naprej želijo tovrstnega usposabljanja. Če se sklicujemo 

na napovedi za prihodnost, ki jih navajajo ene izmed organizacij in smo se jih dotaknili v 

osrednjem delu diplomske naloge, mislim, da jim bo to tudi omogočeno. Sklepi raziskave 

dovolj jasno povedo, da je bilo glede ustreznosti računalniških izobraževanj že ogromno 

postorjeno, a vendar je tu še nekaj pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno izboljšati. Iz 

raziskave lahko izluščimo bistvene poudarke, na katere morajo biti še posebej pozorni 

izvajalci oziroma organizatorji ob pripravi računalniških izobraževanj. Predvsem morajo 

nekaj več časa nakloniti pripravi ustreznega prostora in se posvetiti celotni organizaciji 

izobraževanja, saj je po raziskavi sodeč, očitno to kar najpomembnejši sklop in vključuje 

največ dejavnikov, na katere je potrebno usmeriti pozornost. Če so osnovne priprave dobre, je 

vse ostale tehnične ali pedagoške težave veliko lažje rešiti. To se tiče tudi metod in oblik, za 

katere sicer velja, da jih je potrebno izbirati premišljeno ter ustrezno glede na posamezne 

vsebine, obenem pa kombinirati različne vrste ter se sproti prilagajati posameznikom. 

Upoštevati je potrebno tudi mnenja, ki so jih izrazili udeleženci glede vsebin, in se jim 

poskušati čim bolj prilagoditi, saj bo tako izobraževanje zasijalo v popolni luči uspešnosti.  
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Vprašanje, ki ga ob koncu zastavljam sebi, pa se glasi – kaj lahko svetujem organizacijam 

računalniških izobraževanj? Kako bi izboljšali pogoje? 

  

Najprej bi predavateljem svetovala, naj upoštevajo rezultate moje raziskave, nato pa gredo še 

korak naprej. Spoznajo in prisluhnejo naj udeležencem, se z njimi pogovorijo in jim dajo 

možnost, da izrazijo svoja mnenja, želje. Ko bodo vzpostavili pristen odnos, pa jim bo vse 

veliko lažje in izobraževanje bo steklo samo od sebe. Organizatorjem izobraževanj pa 

svetujem, da poiščejo prostovoljce, ki bi ob poučevanju priskočili na pomoč predavateljem in 

jim na ta način olajšali delo ter hkrati skrbeli za boljše vzdušje in prijaznejšo medsebojno 

pomoč. Vedno se da narediti še več, kot se zdi, in temu bi morali slediti vsi. Pomembno je, da 

se vsak potrudi, kolikor se lahko in ob delu sledi svojemu srcu.  

 

 

 

 

 

  



Viri in literatura 

 

65 

 

7 VIRI IN LITERATURA 

 

[1.] Brečko, D. (1998). Kako se odrasli spreminjamo?: socialna komunikacija in 

osebnostni razvoj. Radovljica: Didakta. 

[2.] Brulc, G. (2011). Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT. Diplomsko delo, 

Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

[3.] Čelebić, G., & Ilija Rendulić, D. (2012). ITdesk.info – načrtovanje računalniškega 

e-izobraževanja s prostim dostopom – Priročnik za digitalne pismenosti: Osnovni 

pojmi informacijske in komunikacijske tehnologije. Zagreb: Otvoreno društvo za 

razmjenu ideja (ODRAZI). Pridobljeno 21. 2. 2013 s svetovnega spleta: 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehno

logije.pdf 

[4.] Didaktika. (1999/2000). Pridobljeno 28. 1. 2013 s svetovnega spleta: 

http://sl.pdfsb.com/readonline/5946424c66416c2f584856374333566a56413d3d-

2254953 

[5.] Fröhlich, M. (2000). Zapiski prof. Martina Kramarja – Didaktika. Pridobljeno 23. 

1. 2013 s svetovnega spleta: http://slo.slohost.net/cgi-

bin/stran.pl?id=14&izris=izpisiNovico&st_pod=2&jezik=slo&templ=3 

[6.] Ivanuš Grmek, M. (1999). Načrtovanje podrobnih učnih načrtov. Sodobna 

pedagogika [spletna revija]. Pridobljeno 25. 1. 2013 s svetovnega spleta: 

http://www.sodobna-

pedagogika.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=24 

[7.] Jelenc, S. (1996). ABC izobraževanje odraslih. Ljubljana: Andragoški center 

Republike Slovenije.  

[8.] Kompare, A., Curk, J., Dogša, I., Stražišar, M., & Vec, T. (2006). Psihologija: 

spoznanja in dileme: učbenik za psihologijo v 4. letniku gimnazijskega 

izobraževanja. Ljubljana: DZS.  

[9.] Kovač, N. (2009). Sociološke razsežnosti fenomena otrokocentričnosti. Diplomsko 

delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno 10. 

2. 2013 s svetovnega spleta: http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kovac-nadja.pdf 

[10.] Kump, S., & Jelenc Krašovec, S. (2010). Prestari za učenje?: vzorci izobraževanja 

in učenja starejših. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Znanstvena založba Filozofske 

fakultete. 

http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
http://www.itdesk.info/slo/prirocnik/prirocnik_osnovni_pojmi_informacijske_tehnologije.pdf
http://sl.pdfsb.com/readonline/5946424c66416c2f584856374333566a56413d3d-2254953
http://sl.pdfsb.com/readonline/5946424c66416c2f584856374333566a56413d3d-2254953
http://slo.slohost.net/cgi-bin/stran.pl?id=14&izris=izpisiNovico&st_pod=2&jezik=slo&templ=3
http://slo.slohost.net/cgi-bin/stran.pl?id=14&izris=izpisiNovico&st_pod=2&jezik=slo&templ=3
http://www.sodobna-pedagogika.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=24
http://www.sodobna-pedagogika.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=24
http://dk.fdv.uni-lj.si/diplomska/pdfs/kovac-nadja.pdf


Viri in literatura 

 

66 

 

[11.] Lavtar, D. (2003). Informacijska pismenost. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Fakulteta za družbene vede. Pridobljeno 18. 2. 2013 s svetovnega spleta: 

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lavtar-Darja.PDF 

[12.] Mohorčič Špolar, V. (2004). Odrasli v učnem procesu – Modul 1. Ljubljana: 

Andragoški center Republike Slovenije. Pridobljeno 9. 3. 2013 s svetovnega spleta: 

http://arhiv.acs.si/publikacije/Odrasli_v_ucnem_procesu-Modul_1.pdf 

[13.] Novak, A. Primerjava med člankoma: »Vpliv računalniške pismenosti na skupnost 

šolskih učiteljev v Južni Afriki« in »Pismenost in računalniška pismenost 

(definicija in primerjava).« Pridobljeno 18. 2. 2013 s svetovnega spleta: http://splet-

stari.fnm.uni-mb.si/pefmb_old/didgradiva/projekti/didrac2/andreja1.htm 

[14.] Resnik Planinc, T. Učne oblike in učne metode. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta. Pridobljeno 30. 1. 2013 s svetovnega spleta: 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/Ucne_oblike_in_ucne_metod

e.pdf 

[15.] SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika. (2000). Ljubljana: Inštitut za 

slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Pridobljeno 23. 1. 2013 (didaktika), 

25. 1. 2013 (vsebina), 30. 1. 2013 (učne metode), 8. 2. 2013 (odraslost), 10. 2. 2013 

(otroštvo), 23. 2. 2013 (težava), 25. 2. 2012 (simbioza) s svetovnega spleta: 

http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html 

[16.] Strmčnik, F. (1997). Učna vsebina. V: Zbornik prispevkov – Programska prenova 

naše osnovne in srednje šole. Ljubljana: Zveza društev v pedagoških delavcev 

Slovenije.   

[17.] Strmčnik, F. (2001). Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana: Znanstveni 

inštitut Filozofske fakultete. 

[18.] Šilih, G. (1961). Očrt splošne didaktike. Ljubljana: DZS. 

[19.] Tomić, A. (1999). Izbrana poglavja iz didaktike. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 

Center za pedagoško izobraževanje. 

[20.] Toplišek, J. (1996). Informatika in informacijska tehnologija v študijskih programih 

pravnih fakultet (primerjalni pogled) – poglavje 11. Pridobljeno 18. 2. 2013 s 

svetovnega spleta: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/slo/PFIT11.htm 

[21.] Valenčič Zuljan, M. (2009). Didaktika (za udeležence pedagoško – andragoškega 

izobraževanja). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.  

[22.] Volarič, B. (2006). Koncept informacijskega opismenjevanja na primarni ravni 

izobraževanja. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za 

http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Lavtar-Darja.PDF
http://arhiv.acs.si/publikacije/Odrasli_v_ucnem_procesu-Modul_1.pdf
http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/pefmb_old/didgradiva/projekti/didrac2/andreja1.htm
http://splet-stari.fnm.uni-mb.si/pefmb_old/didgradiva/projekti/didrac2/andreja1.htm
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/Ucne_oblike_in_ucne_metode.pdf
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/TrajnostniRazvoj/Ucne_oblike_in_ucne_metode.pdf
http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html
http://www2.arnes.si/~rzjtopl/slo/PFIT11.htm


Viri in literatura 

 

67 

 

elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Pridobljeno 18. 2. 2013 s svetovnega 

spleta: http://adoc.osbp.si/gams/docs/www/diploma/diploma.pdf 

[23.] Wikipedija: Computer literacy. (2001). Pridobljeno 18. 2. 2013 s svetovnega spleta: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_literacy 

[24.] Wikipedija: Didaktika. (2002). Pridobljeno 23. 1. 2013 s svetovnega spleta: 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Didaktika 

[25.] Wikipedija: Informacijsko-komunikacijska tehnologija. (2002). Pridobljeno 21. 2. 

2013 s svetovnega spleta: http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacijsko-

komunikacijska_tehnologija 

[26.] Zgodnje opismenjevanje – opismenjevanje od vrtca do univerze. (2005). Ljubljana: 

Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.  

[27.] Žnidaršič, A. (2006/2007). Didaktika. Pridobljeno 6. 2. 2013 s svetovnega spleta: 

http://www.germanistika.net/wp-content/uploads/2008/05/didaktika06_07.pdf 

http://adoc.osbp.si/gams/docs/www/diploma/diploma.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_literacy
http://sl.wikipedia.org/wiki/Didaktika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacijsko-komunikacijska_tehnologija
http://sl.wikipedia.org/wiki/Informacijsko-komunikacijska_tehnologija
http://www.germanistika.net/wp-content/uploads/2008/05/didaktika06_07.pdf


Priloge 

 

I 

 

8 PRILOGE  
 

8.1. ANKETNI VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE RAČUNALNIŠKIH 

IZOBRAŽEVANJ 
 

 

ANKETNI VPRAŠLNIK ZA UDELEŽENCE RAČUNALNIŠKEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

(Simbioze, Računalniškega krožka/tečajev) 

 

Spoštovani! 

 

Naj se vam najprej prav lepo zahvalim za čas, ki si ga boste vzeli za reševanje tega anketnega 

vprašalnika. Sem študentka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Matematika – 

računalništvo in vas prosim za pomoč. V okviru diplomskega dela z naslovom  

»Generacijske razlike pri računalniškem opismenjevanju« opravljam primerjalno raziskavo 

o opismenjevanju starejših odraslih z mlajšimi začetniki.  

 

Za vas sem pripravila kratek vprašalnik, z vašimi odgovori pa si bom pomagala pri 

nadaljnjem oblikovanju diplomskega dela. Vaša mnenja bodo pripomogla tudi k boljši in za 

vas prijaznejši pripravi tovrstnih računalniških tečajev/delavnic.   

 

Vprašalnik je anonimen. Pod vsakim vprašanjem izberite enega od odgovorov in pred njim 

obkrožite črko. Pri nekaterih vprašanjih (ob katerih je to dovoljeno) lahko obkrožite več 

odgovorov. Vprašanja ob katerih je zvezdica morate nujno izpolniti. 

 

Najlepša hvala za sodelovanje in pomoč, ki mi jo na tak način izkazujete!  

 

1. Spol:* 

a) Moški 

b) Ženski 

 

2. Starost:* 

a) 6–12 let 

b) do 40 let 

c) 40–65 let 

d) nad 65 let 

3. Stopnja izobrazbe:* 

a) Osnovna šola ali manj (1., 2. stopnja) 

b) Nižje 2-letno poklicno izobraževanje (3. stopnja) 

c) Srednje 3-letno poklicno izobraževanje (4. stopnja) 

d) Srednje 4-letno poklicno-tehniško, strokovno ali gimnazijsko izobraževanje (5. stopnja) 

e) Višje strokovno izobraževanje (6. stopnja) 

f) Visoko strokovno izobraževanje, univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, magisterij (7. 

stopnja) 

g) Doktorat (8. stopnja) 
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4. Zaposlitveni status ali položaj:* 

a) Osnovnošolec/-ka 

b) Zaposlen/-a 

c) Brezposeln/-a 

d) Upokojenec/-ka 

e) Podjetnik/-ca 

f) Drugo: ________________ 

 

5. Računalniškega izobraževanja (projekta Simbioza, tečaja, krožka…) sem se udeležil/-a 

zaradi (več možnih odgovorov):* 

 

a) Druženja z drugimi udeleženci 

b) Želje, radovednosti poskusiti nekaj novega 

c) Vpliva prijateljev, družine 

d) Pozitivne izkušnje na prejšnjih tovrstnih izobraževanjih  

e) Uporabnosti računalniškega znanja (doseči boljšo informiranost in stopiti v korak s 

časom) 

f) Ugodne izobraževalne ponudbe 

g) Drugo: ________________ 

 

6. Katere vsebine iz računalništva so vas pred prijavo najbolj privlačile (več možnih 

odgovorov)?*  

 

a) Splošna znanja o računalnikih (deli računalnika, uporaba miške, vklop, izklop …)  

b) Urejanje besedila v programu Word (tipkanje, oblikovanje besedila, vstavljanje slik …) 

c) Uporaba interneta za vsakodnevno brskanje pomembnih in uporabnih informacij 

d) Seznanitev z elektronsko pošto in njena uporaba (pošiljanje, prejemanje pošte s priponko 

…)  

e) Spoznavanje družabnega omrežja Facebook (oblikovanje lastnega profila, pisanje na zid 

…)  

f) Uporaba mobilnega telefona (spoznavanje osnovnih gumbov, imenika, klicanje, SMS 

sporočila  …)  

g) Zahtevnejše vsebine, kot so na primer oblikovanje slik, filmov… 

h) Igranje računalniških iger 

i) Drugo: ________________ 

 

7. Katere vsebine na računalniškem izobraževanju so vam bile ali pa vam bi bile odveč (več 

možnih odgovorov)? 

  

a) Splošna znanja o računalnikih (deli računalnika, uporaba miške, vklop, izklop …)  

b) Urejanje besedila v programu Word (tipkanje, oblikovanje besedila, vstavljanje slik …) 

c) Uporaba interneta za vsakodnevno brskanje pomembnih in uporabnih informacij 

d) Seznanitev z elektronsko pošto in njena uporaba (pošiljanje, prejemanje pošte s priponko 

…)  

e) Spoznavanje družabnega omrežja Facebook (oblikovanje lastnega profila, pisanje na zid 

…)  
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f) Uporaba mobilnega telefona (spoznavanje osnovnih gumbov, imenika, klicanje, SMS 

sporočila …)  

g) Zahtevnejše vsebine, kot so na primer oblikovanje slik, filmov … 

h) Igranje računalniških iger 

i) Drugo: ________________ 

 

8. Katere vsebine, ki ste jih spoznali na računalniškem izobraževanju so vam povzročale 

največ težav (več možnih odgovorov)?  

 

a) Splošna znanja o računalnikih (deli računalnika, uporaba miške, vklop, izklop …)  

b) Urejanje besedila v programu Word (tipkanje, oblikovanje besedila, vstavljanje slik …) 

c) Uporaba interneta za vsakodnevno brskanje pomembnih in uporabnih informacij 

d) Seznanitev z elektronsko pošto in njena uporaba (pošiljanje, prejemanje pošte s priponko 

…)  

e) Spoznavanje družabnega omrežja Facebook (oblikovanje lastnega profila, pisanje na zid 

…)  

f) Uporaba mobilnega telefona (spoznavanje osnovnih gumbov, imenika, klicanje, SMS 

sporočila …)  

g) Zahtevnejše vsebine, kot so na primer oblikovanje slik, filmov … 

h) Igranje računalniških iger 

i) Drugo: ________________ 

 

9. Kaj pa kar se tiče celotne organizacije izobraževanja – kaj od naštetega je oziroma bi 

negativno vplivalo na vas in vaše počutje pri izobraževanju? Ob ustrezni oceni naredite 

križec (X)!  (1 – najbolj negativen vpliv, 2 – negativen vpliv, 3 – me ne bi motilo/vplivalo 

name)?* 

 1 2 3 

a) Neurejen prostor     

b) Nezračen prostor    

c) Neprimeren prostor (velikost, namen …)     

d) Premalo svetel prostor (naravna svetloba)    

e) Neprivlačnost prostora (ni primernih slik, plakatov …)    

f) Nedostopnost prostora (prostor je zaklenjen, se nahaja v višjih 

nadstropjih)  

   

g) Slaba razporeditev vseh komponent računalniške opreme in ostalih 

pripomočkov za delo 

   

h) Pomanjkanje delovne površine namenjene udeležencem     

i) Prevelika izobraževalna skupina     

j) Neorganizirana učna ura (ni motivacije, dobre razlage, odmora, 

slabe aktivnosti …) 

   

k) Neuporaba projekcije (snov in postopki niso prikazani)     

l) Slaba vidljivost na tablo – ovire, premajhna pisava!     

m) Preobširno in predolgo trajanje izobraževanja    

n) Med učnimi urami ni odmorov    

o) Ne vključevanje konkretnih, življenjskih primerov    

p) Nerazumljivo podajanje  snovi (prehitro, nerazločno, preveč potiho 

…)  

   

r) Neprisotnost dodatnega asistenta     
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10. Po vašem mnenju logično razvrstite učne oblike pri računalniškem izobraževanju od 

najmanj ustrezne (1) do najbolj ustrezne (5)! Številke od 1 do 5 zapišite na črtico ob 

vsaki obliki, tako, da se vsaka številka pojavi le enkrat.* 

 

____ Frontalna (predavatelj podaja učno snov, usmerja udeležence, udeleženci pa poslušajo in 

sledijo navodilom)  

____ Skupinska (udeleženci znotraj skupin samostojno opravljajo določene naloge, predavatelj pa 

jih spodbuja) 

____ Delo v dvojicah (udeleženci so razdeljeni v pare in samostojno opravljajo določene naloge, 

predavatelj pa jih spodbuja) 

____ Individualna (udeleženci samostojno rešujejo določene naloge, predavatelj pa jih spodbuja)  

____ Kombinacija frontalne in individualne učne oblike   

 

11. Metode, ki se uporabljajo pri računalniškem izobraževanju razvrstite po ustreznosti od 

najmanj ustrezne (1) do najbolj ustrezne (7)! Številke od 1 do 7 zapišite na črtico ob 

vsaki obliki, tako, da se vsaka številka pojavi le enkrat.*  

 

____ Razlaga (predavatelj razlaga učno snov, udeleženci pa samo poslušajo)  

____ Razgovor/pogovor (dvosmerna komunikacija predavatelja in udeležencev – izmenjevanje 

vprašanj in odgovorov) 

____ Delo z besedilom (uporaba spretnosti branja navodil, informacij na projekcijskem platnu …) 

____ Prikazovanje (predavatelj prikazuje informacij, postopke, udeleženci spremljajo, opazujejo 

in pridobivajo nova znanja) 

____ Spodbujanje (predavatelj ustrezno spodbuja, motivira udeležence, ki zato ustrezno 

napredujejo) 

____ Praktično delo (udeleženci aktivno razvijajo svoje spretnosti na konkretnih primerih)  

____ Kombinacija razlage, razgovora in prikazovanja  

 

12. Če pogledate nazaj, kaj vam je ob izobraževanju povzročalo največ težav?* 

 

a) Spremljanje navodil predavatelja 

b) Uporaba nekaterih programov 

c) Osnovne funkcije – premikanje miške, tipkanje 

d) Razumevanje nekaterih postopkov, delovanje sistema  

e) Slediti vsem novim pojmom in izrazom 

f) Drugo: ________________ 

 

13. Kako se počutite po izobraževanju?*  

 

a) Pridobil/-a sem veliko novega znanja  

b) Bolj sem samozavesten/-a, kot pred izobraževanjem 

c) Izvedel/-a nisem nič novega 

d) Drugo: ________________ 

 

14. V kolikor bodo še možnosti, ali se boste znova udeležili tovrstnih računalniških 

izobraževanj? Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8.2. VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ  
 

 

1. Katere vsebine, ki ste jih obravnavali na računalniškem izobraževanju, so 

posamezno generacijo (mlajšo oziroma starejšo) najbolj oziroma najmanj 

zanimale, navdušile? Katere vsebine pa so posamezni skupini povzročale največ 

težav? Primerjajte! 

 

 

2. Po vašem mnenju sedaj logično primerjajte učne oblike – katere oblike mislite, 

da so najprimernejše pri učenju mlajše, katere pa pri učenju starejše generacije? 

(Namig: frontalna, skupinska, delo v dvojica, individualna, kombinacija različnih) 

 

 

3. Kaj pa metode – katere najbolj ustrezajo enim, katere drugim udeležencem? 

(Namig: razlaga, razgovor, delo z besedilom, prikazovanje, spodbujanje, praktično 

delo, kombinacija različnih …) 

 

 

4. Razmislite, kaj oziroma česa se odrasli najtežje naučijo, kaj jim predstavlja 

poseben izziv? Kaj pa mlajši?  

 

 

5. Če pogledate s svoje strani – s katerimi problemi ste se srečali pri izpeljavi 

(organizaciji) izobraževanja? Kaj vam je povzročalo največ težav? Kateri 

dejavniki naj bi po vašem mnenju najbolj negativno vplivali na posamezni 

generaciji?  

 

 


