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POVZETEK 

 

V preteklosti so imeli stari starši pomembno vlogo pri vzgoji in izobraževanju vnukov; danes 

se pomembnost njihove vloge zmanjšuje, velikokrat pa so tudi prostorsko ločeni od drugih 

starostnih skupin. Število starejših je vedno večje, zato se posledično spreminjajo tudi 

razmere v družbi. Multikulturno in večjezično okolje danes v Evropi mladim ne povzroča 

težav, starejši pa se morajo za delovanje in preživetje v tej družbi naučiti novih spretnosti. 

Mišljenje, da se ne morejo ničesar več naučiti, je zmotno. Za učenje namreč nismo nikoli 

prestari. Podobno velja za učenje tujega jezika angleščine. Res je, da imajo mlajši učenci pri 

učenju angleščine prednost dlje trajajočega in postopnega vnosa jezika in da v primerjavi z 

odraslimi učenci lažje usvojijo naravno izgovarjavo, vendar imajo odrasli pri učenju prednosti 

v že pridobljenih učnih strategijah, izurjenosti v namernem učenju in v večjem obsegu 

predznanja. Medgeneracijski programi učenja so v Sloveniji za zdaj še na začetku svojega 

razvoja, vendar so pomembni za razvijanje sožitja med generacijami. Starejši v takih oblikah 

izobraževanja vzpostavljajo socialne odnose z drugimi generacijami, izobraževanje samo pa 

prispeva k njihovemu boljšemu počutju in ohranja njihove umske spretnosti. Otroci se v 

medgeneracijskem okolju navajajo na predstavnike starejših ljudi in se znebijo predsodkov 

oziroma teh do njih ne razvijejo. Stari starši mlajše poučujejo o preteklosti, vnuki pa stare 

starše seznanjajo s sodobnimi iznajdbami. Učitelj tujega jezika mora poučevati tako, da se 

udeleženci zabavajo, teme morajo biti znane, uporabne in zanimive, dejavnosti pa 

motivacijske. Mlajši učenci naj bi vzpostavili dober odnos do učenja in tujega jezika, medtem 

ko ga starejši, če imajo slabega, spremenijo. Učenje tujega jezika pripomore k lažjemu 

sprejemanju drugih kultur, kar je v času pogostih migracij zelo pomembna lastnost.  

 

Študija primera, v katero je bilo vključenih 16 učencev 1. triletja osnovne šole in 14 starih 

staršev, je pokazala, da se stari starši v izobraževanje vključujejo z namenom pridobivanja 

znanja (svojega ali vnukovega), šele na drugo mesto pa postavljajo druženje. Oboji, stari 

starši in vnuki, so med tečajem angleščine, ki je v sklopu raziskave trajal 12 tednov, 

napredovali v znanju angleščine, kar se je opazilo pri usvojenem besedišču ter govornih in 

slušnih zmožnostih. Raziskava je pokazala, da ima večina učencev in starih staršev že 

pozitivno mnenje o učenju angleščine, saj menijo, da je učenje zabavno. Odnos se med 

starimi starši in vnuki glede na raziskavo ni statistično občutno spremenil, je pa raziskava 

pokazala, da so se učenci radi učili skupaj s starimi starši in stari starši skupaj z vnuki. Učna 

samopodoba se je od začetka do konca tečaja izboljšala pri učencih in starih starših. 

Raziskava je prav tako pokazala, da je bilo v povprečju predznanje angleščine starih staršev 

boljše kot predznanje učencev prvega triletja, boljše rezultate pa so dosegali stari starši tudi na 

preverjanju znanja na koncu tečaja.  

 

 

Ključne besede: poučevanje angleščine, stari starši, učenci 1. triletja osnovne šole, 

medgeneracijsko poučevanje, simbioza 
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ABSTRACT 

 

In the past, grandparents had a significant role in their grandchildren's upbringing and 

education. Nowadays, the importance of their role is decreasing. Furthermore, many older 

people are physically separated from other generations. The number of older people is rising 

and the society conditions are changing. Multicultural and multilingual environment in 

Europe presents no barriers to younger generations. On the other hand, the elderly will have 

to learn new skills to function in this society. The common misconception that older people 

are not able to learn anything new, is wrong. We are never too old to learn. The same applies 

to learning a foreign language. Younger students do have the advantage of gradual and long-

lasting learning and they can acquire native-like pronunciation, but older students have the 

advantage of previously acquired learning strategies and skills to moderate learning. 

Intergenerational educational programs in Slovenia are at the beginning of their development 

and they are crucial for developing coexistence between generations. In this kind of setting, 

older generations establish social relationships with younger generations. The process of 

learning contributes to their well-being and maintaining mental skills. Intergenerational 

learning helps younger generations to overcome the prejudice about the old people. 

Grandparents teach their grandchildren about the past and grandchildren teach them about 

new inventions. English teacher needs to provide the environment, where participants have 

fun, topics are known and useful, and activities motivational. Younger students should 

establish a positive learning attitude during the course of the learning process and older 

students should change their attitude if it is negative. Learning a foreign language contributes 

to acceptance of other cultures which is important in time of mass migrations.  

 

The case study, involving 16 first triad primary school students (aged 6–8) and 14 

grandparents showed that grandparents participate in educational process for the purpose of 

obtaining knowledge (theirs or that of their grandchildren's). They put socializing on the 

second place. Both, grandparents and grandchildren showed progress in knowledge of English 

(oral and auditory skills and vocabulary) during the course that lasted for 12 weeks. The study 

showed that most of the grandparents and grandchildren already have a positive attitude 

towards learning English as a foreign language and they think it is fun. According to the 

research, the relationship between grandparents and grandchildren hasn't significantly 

changed. Still, both generations liked learning together. Both, grandparents' and 

grandchildrens' learning self-esteem has improved during the course. The research has also 

shown that on average grandparents' initial and final knowledge of English during the course 

was better than their grandchildrens'. 

 

 

Keywords: teaching English, grandparents, 1
st
 triad primary school learners, intergenerational 

teaching, symbiosis 
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I UVOD 

Medgeneracijsko učenje je v družinah stoletja predstavljajo priložnostni način za prenos 

znanja starejših na mlajše člane družine. Stari starši so prenašali svoje izkušnje in modrosti na 

vnuke, ti pa so jih spoštovali zaradi njihovih vrednot in kulture. V sodobni družbi se 

medgeneracijsko učenje ne odvija več samo znotraj družine, ampak tudi v širšem socialnem 

okolju. Zaradi demografskih smernic načrtovalci modelov blaginje opozarjajo na potrebo po 

»ponovnem razmisleku o našem razumevanju staranja in starih ljudi« (Kump in Jelenc 

Krašovec, 2009).  

V dejavnostih, ki jih v okviru medgeneracijskih programov načrtujemo z namenom 

povezovanja generacij, udeleženci delijo svoje izkušnje in imajo od tega obojestransko korist 

(Newman in Hatton - Yeo, 2008). Medgeneracijsko učenje vključuje »izmenjavo informacij, 

razmišljanj, občutenj in izkušenj med dvema generacijama« (Intergenerational directory, 

2008). Dejavnosti so namenske in vzajemno koristne, spodbujajo večje razumevanje in 

spoštovanje med generacijami, hkrati pa se krepi samopodoba obeh generacij (Hatton - Yeo, 

2007).  

V čedalje bolj povezanem svetu je učenje jezikov zelo pomembno. Razdalje med narodi se 

zmanjšujejo, mobilnost ljudi se povečuje, vse več pa je političnega in gospodarskega 

mednarodnega sodelovanja. Ključna zmožnost, ki jo morajo pridobiti vsi ljudje, je torej 

sposobnost jezikovnega in medkulturnega sporazumevanja (Pižorn in Pevec Semec, 2010).  

Večina držav znižuje začetno starost poučevanja tujih jezikov in s tem zagotovi prebivalcem 

več časa za učenje in možnost, da jezikovne zmožnosti dosežejo na višji ravni (prav tam). To 

pa ne pomeni, da se tujega jezika ne moremo učiti tudi pozneje. V nasprotju s stereotipi so 

lahko tudi starejši uspešni učenci tujih jezikov. Težave, s katerimi se srečujeta učitelj in 

starejši učenec pri učenju tujega jezika, lahko premostimo s prilagoditvami okolja in 

prilagojenimi načini učenja starejših (Schleppegrell, 1987).  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

10 
 

II TEORETIČNI DEL 

1 DEMOGRAFSKE SPREMEMBE IN NJIHOV VPLIV 

Demografske spremembe (upadanje rodnosti, naraščanje trajanja življenja ljudi) danes 

korenito spreminjajo svet (prebivalstvene, gospodarske in socialne razmere). Sestave družb se 

spreminjajo (Vertot, 2008). Ena izmed izrazitih posledic demografskih sprememb je 

naraščanje deleža starejšega prebivalstva (nizka stopnja rodnosti in smrtnosti). Prebivalstvo se 

bo v prihodnjih 30 letih občutno postaralo (Letnar in Širok, 2014). Po predvidevanjih naj bi 

bilo do leta 2050 večje število starejših ljudi kot mladih. Najhitreje narašča skupina 

najstarejšega prebivalstva, starega 80 let in več. Ti predstavljajo več kot desetino vseh 

prebivalcev sveta, do sredine 21. stoletja pa naj bi predstavljali petino vseh ljudi (Vertot, 

2008).  

Poleg demografskih sprememb na trg dela vplivajo tudi nedemografske spremembe. 

Kombinacija podaljševanja življenjske dobe in skrajševanja obdobja delovne aktivnosti 

(zgodnje zapuščanje delovnega trga oz. zgodnje upokojevanje) vodi k spreminjanju razmerja 

med upokojenimi in delovno aktivnimi. Do zdaj se je razmerje ohranjalo razmeroma na enaki 

ravni, zaradi sprememb pa se povečuje. Družba se spoprijema s pritiskom na državno 

blagajno in počasnejšo rastjo gospodarstva (Letnar in Širok, 2014). Zaradi  staranja 

prebivalstva bo sčasoma začelo primanjkovati delovne sile, mladih delavcev (Vertot, 2008). 

Pojavlja se potreba po daljšanju delovno aktivne dobe posameznikov, ohranjanju in 

zviševanju zaposlenosti delovno aktivnih starejših. Sloveniji je to nalogo prednostno 

priporočila tudi Evropska komisija (Letnar in Širok, 2014). Zaradi vedno boljših razmer in 

zdravja je delež  aktivnih starejših večji že danes. Uporabljene sposobnosti starejših ljudi so 

lahko trdna podlaga za prihodnji razvoj, zato bi morali starejšim dati možnost, da delo 

opravljajo, dokler želijo in lahko. Prav tako bi jim moral biti omogočen dostop do programov 

izobraževanja in usposabljanja (Vertot, 2008). Boljše zdravje starejših prispeva k temu, da se 

ne počutijo stare. Ageizem  oz. sistematično stereotipiziranje in diskriminacija ljudi samo 

zato, ker so stari, je pogosto močno prisotna pri zaposlovanju in je pomemben razlog za 

zgodnje ali predčasno upokojevanje starejših delavcev. Ageizem je prisoten v delovanju 

medijev, zdravstvenega varstva, izobraževanja, oglaševanja in zaposlovanja. Starostne 

diskriminacije se pogosto ne doživlja kot kršitve človekovih pravic, ampak kot ekonomski 

problem (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

Stalno naraščanje starejših starostnih skupin vpliva na medgeneracijska in znotrajgeneracijska 

razmerja z vidikov pravičnosti in solidarnosti. Generacijski prepad med mladimi in starimi se 

povečuje (Boström, 2011). Vedno bolj bo treba vlagati v socialno in zdravstveno varnost 

starejših (Vertot, 2008). Starejši so danes redko kdaj del sodobnega sveta, novih odkritij, 

elektronskih naprav idr. Starost je tabu tema in označena kot obdobje pred smrtjo. Stari ljudje 

predstavljajo breme družbi (Findeisen, 2002). Večajo se izdatki iz pokojninskega 

zavarovanja, saj ga koristi vse več ljudi vse daljši čas, manjši priliv mladih generacij pa 

zmanjšuje priliv sredstev v državno blagajno (Čelebič idr., 2011). Raziskave Eurobarometer 

(Čelebič idr. 2011) kažejo, da skoraj četrtina Slovencev meni, da so starejši družbeno breme.  

Zaradi demografskih smernic je potreben ponoven premislek o našem razumevanju staranja in 

starih ljudi. Ti lahko postanejo pomembno bogastvo skupnosti. Načrtovalci javnih politik bi 

morali zagotoviti okvire, znotraj katerih bi promovirali dejavno staranje. Ob podaljševanju 

delovne dobe in naraščanju pomena izobraževanja za uspešno in vzdržljivo gospodarstvo 

lahko starejši delavci igrajo pomembno vlogo kot mentorji, svetovalci mladim pri doseganju 

boljših rezultatov in oblikovanju pozitivne samopodobe. Pomembno je okrepiti vlogo 

starejših kot prenašalcev kulture na mlajše generacije (Gamliel, Reichental in Ayal, 2007). 
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1.1 DRUŽBENI OKVIR UČENJA IN POUČEVANJA DODATNIH JEZIKOV 

Razdalje med narodi in državami se zmanjšujejo in mobilnost ljudi se bistveno povečuje 

(Pižorn in Pevec Semec, 2010). Migracija narašča in bo v prihodnosti postala nujnost vseh 

bogatih držav. Hitro se bodo porušile današnje tradicionalne usmeritve (Vertot, 2008). K 

miroljubnemu življenju v Evropi lahko vodi le medsebojna komunikacija (Brumen, 2003). 

Svet se spreminja in posameznik srečuje člane drugih etničnih skupin, ki ne govorijo le 

njegovega maternega jezika. Pripraviti se moramo na taka srečanja. Medkulturne 

komunikacijske spretnosti zahtevajo znanje vsaj enega tujega jezika in tudi znanje o tujih 

kulturah (prav tam). To nas pripravi na sprejemanje drugače mislečih in drugih kultur (Trim, 

1994). 

Zaradi različnih zgodovinskih, političnih in ekonomskih razlogov se je angleščina pojavila kot 

glavni jezik za komunikacijo (Rich, 2014). Ravno zaradi tega je vse pomembnejša kot 

temeljna spretnost in je pomemben del šolskega oziroma izobraževalnega učnega načrta. S 

tem pripravljamo učence na življenje in delo v globaliziranem svetu (Graddol, 2008).  

Neizogiben družbeni pojav staranja prebivalstva v globalni informacijsko-tehnološko odvisni 

družbi zahteva nenehno učenje. Povezanost in soodvisnost sveta zahtevata obvladovanje tujih 

jezikov od vsakega posameznika (Letnar in Širok, 2014). Večjezičnost je posledica širitve, 

večjega in enotnega trga, povečane mobilnosti znotraj EU, priseljevanja, globalizacije in 

drugih dejavnikov. Pospešuje medsebojno razumevanje, oblikuje družbo znanja, prispeva k 

izoblikovanju evropskega trga delovne sile in mobilnosti znotraj Evrope, k povezani politični 

skupnosti Evrope (Pižorn, 2009). 

Po letu 1998 se je učenje tujih jezikov zelo razširilo. Postaja vse pogostejše in večina staršev 

meni, da takšno učenje ni dodatna obremenitev za otroke oz. da ni odveč. Večina držav 

zmanjšuje začetno starost poučevanja tujih jezikov, s tem pa zagotavlja učencem več časa za 

učenje, daljše obdobje za doseganje jezikovnih zmožnosti in možnost dosežka višje ravni 

znanja tujega jezika (Pižorn, 2009). Mladini je tako danes multikulturno in večjezično okolje 

nekaj povsem vsakdanjega, starejšim pa ne. Za svoje delovanje in preživetje v tej družbi se 

morajo te spretnosti še naučiti (Letnar in Širok, 2014). 

 

2 STARI STARŠI 

2.1 KDO SO STAREJŠI ODRASLI? 

V andragogiki so starejši odrasli najpogosteje ciljna skupina, ki jo sestavljajo ljudje, starejši 

od 65 let, vendar različni avtorji starejše odrasle opredeljujejo različno (Kump in Jelenc 

Krašovec, 2009b). Neugarten (1976) razlikuje med mladimi starimi (55–65 let) in starimi 

starimi (75–85 let). Pečjak (1998) deli starejšo odraslost na pozno srednjo starost (50–60 let), 

mlajšo starost (60–70 let), srednjo starost (70–80 let) in visoko starost (80 let in več). 

Razlikuje tudi med kronološko, biološko (telesne in duševne zmožnosti) in psihološko 

(individualna človekova doživljanja) starostjo. A. Krajnc (1999) opozarja na izenačevanje 

kategorije starejši odrasli in upokojenci: ti nista enaki, saj so med upokojenci tudi mladi ljudje 

in med starejšimi niso vsi upokojenci. Izobraževanje starejših odraslih se pogosto povezuje 

tudi s pojmom »tretje življenjsko obdobje« (Kump in Jelenc Krašovec, 2009b).  
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Bee (1996) razdeli obdobja odraslosti na: 

 Srednja odrasla doba (40–65 let): začetek upada fizičnih moči, prvi znaki izgube 

kognitivnih sposobnosti, osamosvajanje otrok, skrb za ostarele starše, povečano 

zadovoljstvo v zakonu, tesnejše prijateljske zveze, zadovoljstvo v poklicu, vrh kariere. 

 Pozna odraslost, ki se deli na: 

 Mladi stari (65–75 let): opaznejši upad fizičnih moči, počasnejši 

reakcijski čas, počasen upad različnih sposobnosti, postanejo stari starši, 

manj pomembne družinske vloge, veliko zadovoljstvo v zakonu, 

nekateri ovdovijo, intimno prijateljstvo, pogosti stiki z otroki, upokojitev 

za večino, spopadanje s spremembami. 

 Stari stari (75 let in več): hitrejše upadanje telesnih in zdravstvenih 

funkcij, hitrejši upad kognitivnih funkcij – predvsem spomina, družinske 

vloge sorazmerno nepomembne, večina ovdovela, prijatelji ostanejo 

pomembni, za večino nepomembne delovne vloge (služba), 

spoprijemanje s približevanjem konca življenja, z možnostjo bolezni in 

zmanjšano sposobnostjo. 

 

2.2 VLOGA STARIH STARŠEV V PRETEKLOSTI 

Iz zapisov iz preteklosti je razvidno, da so imeli včasih stari starši, še posebej očetje, 

pomembno vlogo. Moški so bili na čelu družine, dokler niso omagali. Očetova veljava in 

vpliv sta ostajala tudi po tem, ko so njegovi otroci dobili svoje otroke. Zapise o tem najdemo 

v Svetem pismu, v katerem lahko zasledimo tudi pomembno samostojno vlogo starih mater. 

Tem se njihova vzgojna vloga ni končala pri lastnih otrocih, ampak so bile dolžne vzgajati 

tudi svoje vnuke. Podobne zapise najdemo v grški kulturi, islamskem svetu ter v kitajskih in 

indijskih starih spisih. Slovenska preteklost je bila podobna. Hišni gospodar je kmetijo predal 

svojim otrokom šele na smrtni postelji in ne, ko so odrasli ali so se poročili. Do takrat pa so 

bile vse odločitve v njegovih rokah (Žorž, 2006). 

Pri vlogi starih staršev v preteklosti ni šlo le za moč in oblast, ampak so imeli ti veliko 

vzgojno vlogo. Šol ni bilo, starši otrok so bili utrujeni in so imeli malo časa, več časa in 

izkušenj pa so imeli stari starši (prav tam). 

Z razvojem industrije se je pomembno spremenila tudi vloga starih staršev. Predvsem v 

mestih je povečano število delovnih mest prineslo ekonomsko neodvisne mlade, ki so si sami 

izbirali zakonske partnerje in po svoje vzgajali otroke. Slog dvogeneracijske družine, ki jo 

sestavljajo le starši in otroci, je bil vedno bolj prisoten. Mladi s podeželja so začeli odhajati v 

mesta, tisti, ki so ostali na kmetiji, pa so zavidali vrstnikom in tudi zase želeli več pravic. Stari 

starši so ostajali zaposleni tudi po tem, ko so že vzgojili svoje otroke. Z zaposlovanjem žensk 

je bilo zaposlenih vedno več babic. Izobraževanje in vzgojo so prevzele druge  ustanove zunaj 

doma, ki jih je ustanavljala država ali zasebni ustanovitelji (Čelebič idr., 2011). Z 

zagovarjanjem napredka se je širilo stališče, da so stari starši zastareli in neprimerni za vzgojo 

(Žorž, 2006). 

 

2.3 SPREMENJENA STRUKTURA DRUŽINE 

»Le redke so danes razširjene družine, v katerih živi v skupnem gospodinjstvu več generacij.« 

Večina mladih si po poroki uredi ločene stanovanjske prostore z lastnim gospodinjstvom 

(Žorž, 2006, str. 34). Spreminja se struktura družin. Veliko je družin z dvema zaposlenima 
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staršema, več je enostarševskih družin, manj je razširjenih družin (v istem gospodinjstvu ali 

soseski živi skupaj več generacij) (Kump in Jelenc Krašovec, 2010). 

Otrok je pogosto odvisen od ene same osebe, ki mu zaupa svoje skrbi, razpoloženje in jezo. 

Kaj pa ko so otrokove skrbi in jeza povezane s to osebo? Komu lahko zaupa takrat? Najbližji, 

ki otroka lahko potolažijo, razbremenijo, so stari starši. Priskočijo na pomoč v sili in 

zamenjajo starše, ko je to potrebno. Vnuki pri njih cenijo prav to, česar jim starši ne morejo 

nuditi. Ne živijo več v naglici in občasno pogledajo tudi skozi prste (Gürtler, 2013).  

Prostorska ločenost vpliva na zmanjšanje priložnosti za ustaljeno medgeneracijsko učenje. 

Otroci so prikrajšani opore pri odraščanju, za brezpogojno ljubezen in razumevanje, stari 

starši pa za neposredno seznanjanje s sodobnimi družbenimi dogajanji ali z novimi 

tehnologijami ter pripadnost, ki jim jo lahko nudijo mladi (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

 

2.4 DANAŠNJA VLOGA STARIH STARŠEV 

Stari starši se vidijo kot mentorji in imajo vlogo, da so vnukom modeli, s katerimi delijo 

vrednote, družinsko dediščino, delovno etiko in spoštovanje do drugih (Waldrop idr., 1999). 

Veliko zadovoljstvo jim daje to, da so vpleteni v vnukovo življenje in pri tem uživajo v vlogi 

učitelja, pri otroku pa vzbujajo zanimanje za družinske zgodbe (Waldrop in Weber, 2001). 

Veliko starih staršev se zaveda, da so svojo starševsko vlogo neuspešno opravili in želijo 

pomagati vsaj vnukom. Stari starši so danes pogosto ujeti med držo »nevmešavanja« in 

starševskim čutom. Na eni strani jih čustva silijo v nudenje pomoči, na drugi strani pa se 

nočejo vmešavati v družinske probleme svojih otrok (Žorž, 2006). 

 

2.4.1 ODNOS MED STARIMI STARŠI IN VNUKI 

Stari starši so neizčrpen vir dobrih in slabih izkušenj. Pogosto vidijo, kako mlade ljudi 

spravljajo ob živce stvari, za katere so že sami spoznali, da so popolnoma nepomembne. 

Vendar pa vsaka generacija sama pridobiva izkušnje in se iz njih nekaj nauči. Prav tako so se 

spremenile razmere in morajo mladi danes narediti marsikaj povsem drugače, kot pa bi to 

storili njihovi stari starši (Gürtler, 2013).  

Otroci včasih v čustvenih stiskah ne morejo računati na oporo svojih staršev, saj so lahko 

stiske posledica konflikta med otrokom in starši, lahko jo izzove krivica, ki so jo starši 

povzročili otroku, ali pa so posledica kaznovanja staršev zaradi neprimernega otrokovega 

obnašanja. Tu je otrok v stiski sam in jo potrebuje izraziti za to, da lahko oblikuje koristno in 

uporabno izkušnjo. Takrat lahko nastopijo stari starši. Ti otroku pokažejo, da ga razumejo, ne 

smejo pa obsojati dejanj staršev, ampak ta dejanja razumeti in razumevanje prenesti na vnuka 

(Žorž, 2006). Čeprav se stari starši večinoma ne vmešavajo v šolske zadeve, imajo v povezavi 

s šolo prav zato pomembno vlogo. Otroci so včasih obremenjeni z uspešnostjo v šoli in s 

pričakovanji staršev doma, zato potrebujejo zatočišče, v katerem jih nihče ne bo spraševal o 

šolskih dosežkih (Gürtler, 2013).  

Odnos med starimi starši in vnuki je poleg odnosa s starši drug najpomembnejši odnos, ki ga 

ima otrok. Vseeno pa ti odnosi pogosto ostajajo zanemarjeni (Kornhaber, 1985). Zaupljiv 

odnos do otrok in vnukov ne pade z neba. Treba ga je zgraditi. Včasih so lahko stari starši tudi 

nerazumevajoči, se obnašajo kot da vse vedo bolje, so užaljeni, če jih ne obiskujejo redno, 
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imajo malo razumevanja ali imajo najraje svoj mir. Pri takem odnosu odziva ne bo (Gürtler, 

2013).  

Otroci in vnuki za stare starše po smrti partnerja in v pokoju pogosto postanejo edini 

življenjski smisel. Tako sledijo razočaranja, ob katerih se počutijo nemočne. Če se stari starši 

preveč odrekajo za vnuke, so jim preveč vdani in hočejo pri vsem sodelovati, bo otrokom 

kmalu postalo odveč, oni pa bodo prizadeti, ker se bodo počutili odklanjani. Stari starši naj 

bodo dejavni v društvih, ohranjajo naj stike s prijatelji, se ukvarjajo s športom ali kakšno 

drugo prostočasno dejavnostjo. Tako svojim vnukom in otrokom lažje pustijo, da delajo stvari 

po svoje. Od vnukov ne morejo terjati, da preživljajo prosti čas z njimi. Vedno bodo obdobja, 

ko bodo raje s prijatelji. Čim manj od vnukov pričakujejo, tem bolj gotovo bo odnos z njimi 

nekega dne zacvetel (prav tam).  

 

2.4.2 ODNOS MED STARŠI IN STARIMI STARŠI 

Dobri stari starši morajo najprej sprejeti dejstvo, da idealni ne morejo biti. Potrebna je le 

odločitev, da bodo postali dobri stari starši. Pri tem ne smejo izrivati staršev otrok iz vzgojne 

vloge, ampak jim morajo dopustiti, da opravljajo svojo starševsko dolžnost. Dober stari starši 

se zavedajo svojih starševskih napak in dopuščajo tudi svojemu otroku, da dela napake. Ne 

smejo se prepustiti želji, da bi svoje napake popravljali na vnukih (Gürtler, 2013). 

Nekateri starši pripovedujejo o starih starših nekako takole: »Stari starši so blagoslov. Za 

otroke si vzamejo več časa. Časa, ki ga starši pogosto nimajo. S številnimi problemi ravnajo 

sproščeno, ker so od njih bolj oddaljeni. Otroke razvajajo, vendar jim tudi prisluhnejo, ko 

imajo čustvene težave, pri njih pa lahko tudi napolnijo svoje baterije. Radi priskočijo na 

pomoč, kadar je treba.« Drugi starši pa takole: »Stari starši so lahko nadloga. Ob nedeljah jih 

moramo obiskovati z otroki, čeprav jih to ne mika. Nobenega razumevanja nimajo za potrebe 

otrok. Vse vedo bolje in nenehno se poskušajo vmešavati v vzgojo« (prav tam). 

Čeprav bi stari starši lahko v težkih časih stiske vnukov precej ublažili, starši tako pomoč 

pogosto razumejo kot vmešavanje in nerazumevanje situacije. Jemljejo jih kot »nadležne 

obiskovalce«. Velikokrat namreč pridejo na obisk ob neprijetnem času, postavljajo 

neprimerna vprašanja, o katerih se mladi niso pripravljeni pogovarjati. Čeprav imajo stari 

starši dobre namene, jim ne uspeva vedno. Velikokrat je razlog za neprijetnost ravno v odnosu 

med generacijama. Starši velikokrat vidijo svoje starše kot posesivne in niso pripravljeni 

sprejeti, da so se spremenili. Vnuki vse to opazujejo in si mimogrede privzgojijo neprijazen 

odnos do starejših ljudi na splošno (Žorž, 2006). 

Pri druženju z vnuki si stari starši ne smejo naložiti več, kot jim je ljubo. Prošnjo staršev, da 

bi prevzeli vnuke, lahko (če ni kaj nujnega) zavrnejo brez slabe vesti. Upoštevati morajo tudi 

svoje lastne potrebe. Če se vedno pustijo pregovoriti za pomoč, tudi ko jim je to odveč, bo to 

prej ali slej pripeljalo do skritih zamer, ki so slabe za odnose v družini. Sami morajo zavrniti 

pomoč, ko jim ni do tega, in ne pričakovati, da bodo starši sami opazili. Prevzamejo naj samo 

tisto, kar v njih ne vzbuja občutka, da jih izkoriščajo. Če nalogo prevzamejo, pa pozneje ne 

smejo zbujati slabe vesti, saj potem to zbuja jezo v starših namesto hvaležnosti. Jasno morajo 

povedati vnukom in otrokom, česa ne marajo in ne zmorejo (Gürtler, 2013).  
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2.5 TIPI STARIH STARŠEV, KI SO POZABILI NA SVOJO VLOGO 

Žorž (2006) razčleni stare starše, ki so pozabili na svojo vlogo, na naslednje tipe: 

 Tujci: stari starši lahko svojega otroka pretirano nadzirajo, čeprav je otrok že odrasel. 

Tak otrok se bori za samostojnost, in ko to enkrat doseže, se stari starši odzovejo 

nezrelo in odnos z otrokom prekinejo. Taki starši imajo tudi na splošno težave v 

odnosih z ljudmi.  

 Posesivni stari starši: taki starši ne želijo, da bi njihovi otroci odrasli. Tudi ko dobijo 

vnuke, ne prevzamejo vloge starih staršev. Do vnukov se obnašajo, kot da je njihov 

otrok. Take odnose srečujemo pri razvajanju.  

 Prezahtevni stari starši: to so tisti, ki svoje otroke nenehno kritizirajo, se jezijo nanje in 

vidijo v njihovih dejanjih vsako najmanjšo vzgojno napako. Vidijo predvsem napake 

in slabosti in na to nenehno opozarjajo. To sicer delajo, ker mislijo, da je za otroke 

dobro, učinek pa je nasproten, obremenjujoč. Taki stari starši se enako obnašajo tudi 

do vnukov, hkrati pa z nenehnim kritiziranjem staršev pred vnuki rušijo starševsko 

avtoriteto.  

 Projekcija lastnih napak: nekateri stari starši so prezahtevni in kritizirajo zato, ker 

menijo, da svoje starševske vloge niso dovolj dobro opravili. O svojih napakah sicer 

ne razmišljajo, vseeno pa svoje napake prepoznavajo pri svojih otrocih in jim ob tem 

zbujajo občutke krivde.  

 Servilni stari starši: to so tisti, ki se svojih otrok bojijo in jim pustijo, da jim otroci 

zavladajo. Včasih so to starši, ki so bili do svojih otrok grobi in nasilni, za kar jim je 

bilo žal in so to »popravljali« s popuščanjem. Taki otroci v odraslosti prevzamejo 

način staršev in zavladajo zdaj nemočnim staršem. Včasih pa so to starši, ki so svoje 

otroke preveč razvajali in so otroci z leti postajali vedno zahtevnejši. Pred strahom, da 

bi se otroci odzvali nasilno, se stari starši umaknejo v ponižno stanje. Tudi do vnukov 

se potem stari starši obnašajo kot služabniki, vnuki pa prevzamejo vzorec svojih 

staršev.  

Vseh takih starih staršev ni treba izločiti iz življenja vnukov, ampak jim je treba pomagati, da 

svoj odnos spremenijo (prav tam). 

 

2.6 PRAVICE STARIH STARŠEV 

Stari starši v naši družinski zakonodaji in zakonodaji s področja šolstva, socialnega in 

otroškega varstva skoraj niso omenjeni (Žorž, 2006). V celotnem Zakonu o zakonski zvezi in 

družinskih razmerjih (2004) so omenjeni samo enkrat, in sicer v členu 106 a, ki določa, da 

ima »otrok pravico do stika s starimi starši«. Stari starši nimajo nikakršne zakonske podlage, 

da bi se vmešali, ko opazijo, da otroka zanemarjajo. Prav tako naj stari starši glede na naš 

zakonski položaj ne bi smeli hoditi po otroka v vrtec ali v šolo, ga peljati k zdravniku itn. V 

tem pogledu so izenačeni z drugimi državljani (Žorž, 2006). 

V Zahodni Virginiji so leta 1973 razglasili prvi »dan starih staršev«, pet let pozneje pa so ga 

razglasili za ameriški praznik. Cilj praznika je počastiti stare starše, jim dati priložnost, da še 

posebej pokažejo ljubezen do vnukov, in ponuditi priložnost zavedanja, kaj vse nam lahko 

stari starši nudijo. Podatki centra za starostarševstvo kažejo, da v ZDA za vsakega desetega 

otroka do 18. leta starosti v celoti skrbijo stari starši. V Angliji so leta 2001 ustanovili 

organizacijo Stari starši več (Grandparents Plus), ki opozarja na vlogo starih staršev, 
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povečuje ugled starega starševstva in želi vplivati na zakonske spremembe, ki bi izboljšale 

položaj starih staršev (prav tam). 

Porast življenjskega standarda, boljše zdravstveno varstvo in boljša izobrazbena struktura 

danes omogočajo starejšim aktivnejšo in kakovostno starost. Stari starši tako ne želijo biti le 

»varuške na poziv«, ampak hočejo svoje pravice (prav tam). 

 

2.7 VSEŽIVLJENJSKO UČENJE 

Vseživljenjsko učenje je učenje oz. izobraževanje skozi vse življenje – od rojstva do konca 

življenja. Enako pomembna so lahko vsa življenjska obdobja. Vsako življenjsko obdobje ima 

svoje razvojne naloge, katerih doseganje prispeva k osebnemu zadovoljstvu in doseganju 

drugih nalog. V različnih življenjskih obdobjih imajo ljudje različno motivacijo in pogled na 

vlogo izobraževanja (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007) v svojem prvem cilju določa, da je treba 

vsem ljudem omogočiti učenje in izobraževanje v vseh življenjskih obdobjih.  

Koncept vseživljenjskosti učenja, ki ga je opredelila Unescova komisija (Faure idr., 1972), je 

poudarila tri ključne elemente: 

 »Vertikalna integracija«: nadaljevanje učenja skozi celotno življenje, učenje 

pomembno za starejše odrasle in za druge starostne skupine. 

 »Horizontalna integracija«: priznavanje enakega statusa učenja, ne glede na to, ali 

izhaja iz formalnega, neformalnega ali iz priložnostnega učenja. 

 »Demokratizacija izobraževalnega sistema«: enake možnosti vključevanja v 

izobraževanje, ne glede na spol, starost, etnično ali versko pripadnost. 

 

Družbenokritični teoretiki opozarjajo na to, da je razumevanje koncepta vseživljenjskega 

učenja precej enoznačno in ekonomistično. Povezano je v glavnem s poklicnim 

izobraževanjem in z usposabljanjem, predvsem je namenjeno redno zaposlenim delavcem 

(Kump in Krašovec, 2009). Zanemarja se pomen skupnostnega izobraževanja, izobraževanja 

za enakopravnost in razvoj družbe (Crowther, 2004). Nobene pozornosti ni namenjene ciljni 

skupini starejših odraslih, z izjemo tistih, ki so še zaposleni (starejši delavci) (Kump in 

Krašovec, 2009).  

 

2.8 IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH 

Izobraževanje starejših odraslih je ena izmed sestavin vseživljenjskosti učenja (Kump in 

Jelenc Krašovec, 2009b). Za učenje tujih jezikov nismo nikoli prestari in se ga lahko naučimo 

vsi. Potrebe družbe težijo k čim večji uporabni vrednosti posameznika (Letnar in Širok, 

2014). 

Odrasli se s staranjem vse manj izobražujejo. Starejši odrasli se najpogosteje odločajo za 

izobraževanje, ki je povezano z njihovimi konjički ali zvišuje kakovost njihovega življenja 

(Kump in Jelenc Krašovec, 2009b). Učenje v poznejših letih ni tako ciljno usmerjeno kot v 

mladosti. Pogosto ga zaznamuje osebna notranja motivacija – brez prisile ali zunanjih 

pritiskov. Učijo se tisto, kar želijo vedeti, razumeti (Kump in Jelenc Krašovec, 2010). 
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Cilj izobraževanja starejših je, da jih naredi bolj optimistične glede prihodnosti, da izboljša 

njihovo duševno in fizično formo in da ohrani njihovo samostojnost (Findeisen, 2002). Tisti 

starejši, ki se izobražujejo, lažje premagajo ovire, so motivirani in si možnosti za 

izobraževanje tudi poiščejo (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

Večina starejših na izobraževanje gleda odklonilno, navaja veliko ovir in ni motivirana. 

Njihova odklonilna stališča so močno povezana s stereotipi o izobraževanju v starosti. 

Potrebne bi bile poglobljene raziskave te skupine, saj bi tako omogočili boljši pogled v 

dejansko pripravljenost starejših za izobraževanje, na podlagi tega pa bi lahko razmišljali o 

učnih dejavnostih kot možnostih za preživljanje prostega časa, druženja in osebnostno rast 

(prav tam).   

Na odločitev starejših za izobraževanje vpliva več dejavnikov (Van der Kamp, 1996): 

 sociološki (izkušnje z izobraževanjem v mladosti, izkušnje z učitelji in odnosi v 

skupini, občutki uspešnosti ali neuspešnosti v izobraževanju, prejšnja udeležba v 

izobraževanju odraslih, socialne vloge – delo in prosti čas, spol, starost); 

 psihološki (ovire za izobraževanje, kot so: pomanjkanje denarja, časa, vpliv družine in 

prijateljev, oddaljenost od izobraževalne organizacije, značilnosti izobraževalne 

ponudbe, pomanjkanje informacij, neustrezna vsebina, strah pred neuspehom, 

utrujenost, občutek, da so prestari, osebnostne značilnosti in kognitivne zmožnosti, 

motivacija, stališča, namere, cilji, osamljenost, iskanje prijateljev, umik od doma, 

osebna rast, lastni razvoj); 

 ekonomski dejavniki (stroški izobraževanja, udeležba v izobraževanju kot investicija).  

 

Premisliti je treba o pomenu izjemno visokega števila ljudi, ki so izolirani ali živijo izključno 

v družbi starejših ljudi. Za vzpostavljanje socialnih odnosov z ljudmi različnih starosti nimajo 

nobenih možnosti in nimajo normalnih družbenih mrež. Namesto da bi najprej pomislili na 

vključevanje (izoliranje) starejših prebivalcev v ustanove, domove, univerze za 3. življenjsko 

obdobje, lahko razmišljamo v smeri, da je mogoče take tipe izobraževanja izvajati v naravnem 

prostoru skupnosti (Fragoso, 2012). 

 

2.8.1 UČENJE PO UPOKOJITVI 

Za večino ljudi je upokojitev krizno obdobje (Findeisen v Rečnik, 2002). Po upokojitvi pri 

starejših nastopi sprememba identitete. Za tiste, ki po upokojitvi nadaljujejo iste vzorce 

delovanja, je ta minimalna, za druge pa je lahko dramatična zaradi zavedanja o izgubi 

družbenega in delovnega položaja (Kump in Jelenc Krašovec, 2010). Iščejo si novo identiteto, 

saj upokojitev pomeni, da niso več sposobni hoditi v službo. Izobraževanje v tej dobi je torej 

povezava med preteklostjo in potrebami v prihodnosti (Findeisen v Rečnik, 2002). 

Trije načini učenja po upokojitvi so (Kump in Jelenc Krašovec, 2009b): 

 »Modrijani« se zavedajo, da je še veliko tistega, o čemer se morajo učiti. Želijo 

nadaljevati učenje in izkoristijo vse priložnosti, da se vključijo v izobraževanje 

odraslih. Primer okolja, ki to spodbuja, je univerza za tretje življenjsko obdobje. 

 »Dejavneži« se osredinjajo na razvoj svojih spretnosti, angažirani so v široki množici 

dejavnosti, npr. ustvarjanje, vrtnarjenje, potovanja, športne aktivnosti itn. 

 »Iskalci harmonije« si prizadevajo živeti skladno z okoliščinami, želijo si omejiti 

svoje učenje in se izogibajo novim priložnostim za učenje, ki ni skladno z njihovo 

samopodobo. Pri njih še ne vemo natančno, ali se manj učijo zaradi omejitev 

(neugodne okoliščine, pomanjkanje priložnosti) ali si tega res ne želijo. 
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V tretjem življenjskem obdobju so starejši razbremenjeni obveznosti drugega življenjskega 

obdobja. Uživajo lahko v tistem, kar so si izbrali za novo dejavnost. V tem obdobju so lahko 

starejši polni moči in življenjske energije, lahko pa že razmišljajo o smrti (prav tam). 

 

2.8.2 IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH V SLOVENIJI 

Z izobraževanjem lahko pomembno spreminjamo odnos vseh do starosti, staranja in do starih 

ljudi. Starejši so socialno izključeni, finančno so prikrajšani zaradi minimalnih dohodkov, 

izključeni so iz ponudbe izobraževanja, država pa jih uvršča med »strukturno odvisne« 

(Kump in Jelenc Krašovec, 2010). Priti mora do premika v razumevanju teh pojmov od 

preostanka neaktivnega, družbeno izoliranega življenja do iskanja pozitivnih potez in pogojev 

dejavnega staranja, razvoja potencialov starejših odraslih, sodelovanja v ekonomskem, 

kulturnem, političnem in v družbenem življenju v skupnosti. Veliko razprav o izobraževanju 

starejših odraslih še vedno poudarja njihovo šibkost in odvisnost (Kump in Krašovec, 2009).  

Analiza ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji kaže, da je starejšim odraslim in 

upokojencem namenjenih 19 % skupne izobraževalne ponudbe za odrasle (Brenk, 2012). Gre 

za splošno neformalno izobraževanje (tečaji tujih jezikov, računalništva, ročnih spretnosti, 

študijski krožki ...). Najbogatejšo ponudbo ima Univerza za tretje življenjsko obdobje, ki 

deluje v okviru društev, splošnih knjižnic ali ljudskih univerz. Večina udeležencev ima višjo, 

visoko izobrazbo ali magisterij, doktorat. Večina udeležencev je žensk (več kot 90 %). Največ 

se jih vključuje v programe humanistike, družboslovja, umetnosti ali jezikovnega 

izobraževanja (več kot 35 %) (Kump in Jelenc Krašovec, 2012). Za veliko starejših je prvotni 

cilj učenje, socialni učinki udeležbe pa so drugotnega pomena (Withnall, 2010). Podatki 

kažejo, da ponudba zajema le del populacije starejših, zlasti izobražene ženske (Formosa, 

2005).  

V Sloveniji želijo starejši z izobraževanjem povečati uspešnost svojega delovanja, zelo 

pomembni motivi pa so tudi veselje pri učenju, osebna rast, druženje in lažje spoprijemanje s 

spremembami in z novostmi. Večina učno dejavnih starejših je notranje motivirana, vodijo jih 

ekspresivni cilji, vendar pa je – v celoti gledano – to manjšina starejših. Za razloge 

neudeležbe so slovenski starejši navajali: prezaposlenost, bolehnost, pozabljivost, 

nezainteresiranost, stroške izobraževanja in neustrezno ponudbo. Starejši se vključujejo 

predvsem v programe neformalnega izobraževanja, ki jih organizirajo različne ustanove 

(Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

 

2.8.3 UČINKI IZOBRAŽEVANJA 

Pri prehajanju skozi življenjske prelomnice sta učenje in izobraževanje sredstvo za lažje 

obvladovanje novih izzivov, prilagajanje in spoprijemanje s spremembami (Kump in Jelenc 

Krašovec, 2010). Količina formalne izobrazbe, ki jo ljudje dokončajo, vpliva na riziko 

Alzheimerjeve bolezni (Strom in Strom, 2016). Raziskave so pokazale, da imajo tisti, ki niso 

bili deležni nobene formalne oblike izobraževanja, večjo možnost demence v primerjavi s 

tistimi, ki so dokončali osnovno ali srednjo šolo. Demenca je lahko poznejša za 7–10 let 

zaradi varovalnih učinkov izobraževanja (Barnes in Yaffe, 2011). Z učenjem oziroma 

uporabljanjem dveh jezikov lahko upočasnimo demenco pri staranju možganov (Strom in 

Strom, 2016). Raziskave so pokazale, da so bili dvojezični ljudje diagnosticirani z 

Alzheimerjevo boleznijo v povprečju štiri leta pozneje kot enojezični bolniki. Glede na to, da 

z učenjem tujih jezikov vadimo in »razgibavamo« možgane, ni nikoli prepozno za začetek 
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učenja (Dell'Amore, 2011). Učenje jezika in njegova redna uporaba lahko izboljšata 

kognitivne funkcije in zapoznita nastop demence. To ne pomeni, da se Alzheimerjeva bolezen 

ne bo pojavila, vendar pa je spoprijemanje z njo veliko lažje (Jha, 2011).  

Socialni stik, ki je prisoten pri izobraževanju, motivira ljudi, da komunicirajo z drugimi. 

Različnost odnosov je pomembna, saj ena močna vez z ljubljeno osebo (otrok, eden od 

staršev, partner) ni dovolj. Manj možnosti demence imajo tisti, ki imajo močne odnose v 

različnih okoljih. Ljudje s stalno urejenimi socialnimi aktivnostmi imajo tudi boljše 

kognitivne funkcije (Strom in Strom, 2016).  

Starejši odrasli svojo bolezen in bolezen družinskih članov ter občutek, da so stari, pogosto 

navajajo kot dejavnik, ki jih odvrača od različnih dejavnosti (tudi izobraževanja) (Kump in 

Jelenc Krašovec, 2009b). Povezanost zdravja z učenjem in izobraževanjem starejših je 

obojestranska. Bolj izobraženi ljudje so bolj suvereni pri komunikaciji z zdravstvenimi 

službami, bolje razumejo in vrednotijo sporočila v povezavi z njihovim zdravjem, so 

iznajdljivejši pri dostopnosti do zdravstvenih storitev. Emocionalna prožnost prispeva k 

boljšemu duševnemu in fizičnemu zdravju, lažjemu izogibanju depresijam, boljši 

samopodobi, neodvisnosti, k samozavesti (Hammond, 2004).  

Raziskave potrjujejo povezave med stopnjo izobrazbe in vidiki družbene blaginje: bolj 

izobraženi ljudje živijo dlje, v bolj zdravem okolju, prenašajo več življenjskega in kulturnega 

kapitala na svoje otroke itn. (Schuller, 2004). Težko pa je dokazati vzročnost – ali so 

izobraženi ljudje bolj zdravi ali so zdravi ljudje bolj pripravljeni na izobraževanje. Obstajajo 

pa tudi ugotovitve o nasprotnem vplivu: slabše izobraženi starejši odrasli živijo pogosto pod 

pragom revščine, pri iskanju zdravstvene in socialne pomoči se ne znajdejo dobro, ne morejo 

si privoščiti zdrave prehrane in drugih ugodnosti, pogosteje so bolni in prej umirajo. Redkeje 

se odločajo za izobraževanje v ponujenih možnostih (Kump in Jelenc Krašovec, 2009b). 

 

2.8.4 MOTIVACIJA STAREJŠIH ZA UČENJE TUJIH JEZIKOV 

Z globalizacijo in informacijsko-tehnološko povezanostjo se vedno bolj poudarja znanje tujih 

jezikov delovno aktivnih starejših. Prav zato je pomembno poznavanje novih motivov za 

učenje. Raziskave v jezikovnih šolah kažejo, da se motivacija za učenje tujih jezikov 

statistično pomembno razlikuje med mladimi in starejšimi (Letnar in Širok, 2014).  

S staranjem izgubljamo del fizičnih sposobnosti, tega pa ne bi smeli primerjati s pešanjem 

umskih sposobnosti. Delovno aktivni starejši prav zato potrebujejo več spodbude pri odločitvi 

za začetek učenja. Na učenje tujih jezikov vpliva več dejavnikov: osebnostne lastnosti, 

jezikovna nadarjenost, način in strategije učenja ter motivacija. Bolj kot smo motivirani, 

boljši rezultat lahko pričakujemo (prav tam). Odrasli so bolj motivirani na notranje pritiske 

kot na zunanje nagrade, na primer bolj jih motivirata zadovoljstvo na delu in boljša 

samopodoba kot boljša plača ali položaj na delu (Gardner, 1985). 

Obvezno šolanje otroke usmerja k učenju tujih jezikov ne glede na zanimanje ali potrebo 

posameznika. Pri odraslih pa je najpomembnejši motivacijski dejavnik zdajšnja ali prihodnja 

korist, ki jo odrasli pričakuje od usvojitve te spretnosti (Letnar in Širok, 2014). Udeležba v 

izobraževanju odraslih s starostjo upada (Kump in Jelenc Krašovec, 2010). Starejši so 

velikokrat demotivirani za izobraževanje zaradi njihovega socialnega okolja, partnerja ali pa 

so imeli slabe izkušnje s šolanjem (Findeisen v Rečnik, 2002). Od izobraževanja jih 

največkrat odvračajo dejavniki, kot so: oddaljena lokacija izobraževanja, konkretne težave, 

povezane z učenjem (doseganje ciljev, sledenje skupini), psihološki dejavniki (pomanjkanje 
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podpore družine itn.). Prav tako niso nepomembne administrativne ovire (urniki, vpis) in 

zdravstvene težave, k oviram pa štejemo tudi pomanjkanje informacij o programih 

izobraževanja (Scala, 1996). Med zunanjimi dejavniki so najpomembnejši motivator za 

učenje zdajšnje in prihodnje koristi, manj pa vloga tuje kulture. Dejavnik notranje motivacije 

je lastni interes v smislu kariernega in osebnega razvoja. Starejši koristnosti tujega jezika 

pripisujejo manjši pomen kot mladi in srednjeletniki (Letnar in Širok, 2014). 

 

2.9 POZNO POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 

Starejši udeleženci izobraževanja niso tako posebni, da bi potrebovali posebno metodologijo 

učenja. Vseeno pa so njihov telesni, čustveni in družbeni svet drugačni od tistega, ki ga 

izkušajo ljudje v srednjih letih. Včasih so slabotni in imajo intelektualne omejitve (Formosa, 

2012). Dobro uveljavljen izraz za učenje odraslih je tako postal geragogika (Findsen in 

Formosa, 2011).  

Nekatere metode učenja so za starejše neprimerne. Metode, ki se zanašajo samo na avditorni 

vnos, so diskriminatorne do tistih, ki ne slišijo dobro. Tak učenec je prikrajšan. Vaje, kot so 

memoriziranje in ustno ponavljanje, ki temeljijo na kratkotrajnem spominu, prav tako niso 

primerne. Starejši je namreč boljši v integriranju novih konceptov in materialov v že 

obstoječe kognitivne strukture. Prav tako je hitrost nasprotujoči faktor. Preveč popravljanja 

izgovarjave ali pričakovanje govora brez napake se bo odražalo v zmanjšanju učenčevega 

aktivnega sodelovanja (Schreppegrell, 1987).  

Učitelj mora zagotoviti priložnosti, da učenci delajo v skupinah, da se osredinjajo bolj na 

razumevanje kot na proizvajanje jezika in zmanjšanje količine popravljanja napak. Učitelj 

mora biti pozoren na napredek učenca in ustvarjati priložnosti za uspeh (prav tam).  

Starejši učenci se tujega jezika po navadi učijo zaradi določenega razloga (profesionalna 

uspešnost, preživetje v prihodnji pričakovani situaciji s tujci ...). Niso pripravljeni tolerirati 

dolgočasnih ali nepomembnih vsebin in potrebujejo besedišče, ki jim bo v takojšnjo uporabo 

(prav tam). Odrasli selektivno filtrirajo povedano in zato nekatere stvari preslišijo, saj jih ne 

zanimajo ali pa so jim dolgočasne. Kot učitelj moramo vedeti, kaj je pomembno, in to 

predstaviti tako, da ni preslišano (Galván García, 2010).   

Starejši odrasli uspevajo v učnih izkušnjah, v katerih je vzpostavljen pozitivni odnos med 

učiteljem in udeležencem izobraževanja, saj je tako zagotovljen občutek družbene 

vključenosti in skupnosti, spodbuja motivacijo in vnemo (Peterson, 1983). Najučinkovitejša 

metoda pri učenju v starosti je vrstniško poučevanje. Posamezniki drug drugemu načrtujejo in 

omogočajo učne priložnosti. Pomagajo in načrtujejo izvajati izobraževalne tečaje. Je redek in 

provokativen model izobraževanja, pri katerem neka oseba dopoldne poučuje skupino 

vrstnikov, isti dan popoldne pa sama postane učenka ene izmed svojih dopoldanskih učenk 

(Brady idr., 2003). Raziskave so pokazale, da vrstniško poučevanje pozitivno vpliva na 

osebno zadovoljstvo in intelektualno stimulacijo vrstniških učiteljev (Simson idr., 2001).  

Učno okolje moramo prilagoditi tako, da lahko nadomeščamo vizualne in slušne 

pomanjkljivosti. Kombinirati moramo avditorne in vizualne prezentacije, poskrbeti za dobro 

osvetlitev in izločiti zunanje moteče zvoke (Joiner, 1981). Nekateri učitelji prosijo učence, da 

naj ne zapisujejo, ko jim ni treba. To je lahko za tiste, ki vedo, da se najboljše učijo prek 

zapisovanja, zelo moteče. Zato je treba upoštevati vse pristope učenja in biti prilagodljiv 

(Schreppegrell, 1987).  
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Odrasli imajo veliko že pridobljenega znanja. Pomembno je, da ga učitelj prepozna in 

nadgrajuje. V razredu so to sociokulturna in jezikovna znanja. Radi delajo primerjave med 

maternim in tujim jezikom ter preverjajo hipoteze, ki so jih ustvarili v glavi. Nekateri lahko 

glede na predhodne slabe izkušnje z učenjem verjamejo, da ne bodo dobri učenci, druge je 

lahko strah pred novo učno situacijo. V razred prihajajo napeti, nemirni, z raznimi osebnimi 

problemi, zato jih moramo pozdraviti z nasmehom, da se lahko sprostijo in se počutijo 

dobrodošle (Galván García, 2010). Učitelj, ki se predstavlja kot edini vir znanja v razredu, 

lahko naleti na neodobravanje odraslih učencev. Odrasli imajo že močno izoblikovanje učne 

stile, zato vse učne metode ne bodo primerne. Ponosni so na svojo samostojnost, in če jih 

drugače obravnavamo, napadamo njihov ponos in na to se negativno odzovejo. Njihovo 

samostojnost lahko poudarimo tako, da so sami odgovorni za učenje zunaj razreda (prav tam). 

Starejši učenci se bojijo, da se bodo osramotili; radi si predstavljajo, da imajo vse pod 

nadzorom, zato mora učitelj v razredu pokazati, da poniževanje ni sprejemljivo in da so vsi 

deležni spoštovanja. Veliko odraslih meni, da niso zmožni opraviti določenih vaj. Učitelj 

mora natančno razložiti navodila, učenci pa morajo imeti možnost, da postavijo svoje 

standarde (Galván García, 2010). Ko so učenci, ki jih je strah neuspeha, soočeni s stresnim, 

hitro napredujočim učnim programom, se strah in neuspeh samo še stopnjujeta. Učitelj mora 

tako zmanjšati anksioznost in graditi na samozavesti učenca (Schleppegrell, 1987). Dvom 

učitelja in učenca je namreč največja ovira pri poučevanju in učenju tujega jezika starejših 

(Krashen, Long in Scarcella, 1979).  

V jezikovni učilnici se starejši pogosto počutijo, kot da se v tujem jeziku ne predstavljajo 

dovolj dobro, da kažejo samo del sebe. Učitelj, ki dovoli uporabo maternega jezika med uro, 

mora biti zato pazljiv, kdaj se ta uporablja (Galván García, 2010). »Za dosego ustreznega 

vključevanja materinščine v pouk tujega jezika je potrebna natančna preučitev kontekstov, 

znotraj katerih bi bila uporaba materinščine upravičena in koristna (Skela, 1994, str. 72). Raba 

materinščine je teoretično upravičen postopek tujejezikovnega poučevanja, ki »ustreza 

naravnim psihološkim procesom v razvoju drugega jezika«, upoštevati pa moramo različne 

stopnje oziroma cilje tujejezikovnega učenja (Skela, 2010, str. 158). Tudi K. Pižorn (2008) 

ugotavlja, da se materni jezik pri pouku uporablja zmerno in le takrat, ko za njegovo rabo stoji 

dober razlog. U. Sešek (2009) pa dodaja, da je raba materinščine pri pouku tujega jezika 

odvisna tudi od stopnje znanja učencev. Učna gradiva naj odsevajo resnični svet (Peterson, 

1983), upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da imajo starejši odrasli velikokrat težave z vidom 

in druge zdravstvene težave, zato so bolj naklonjeni slušnemu kot vizualnemu učenju (Van 

Wyen, 2001). Upoštevati moramo prilagajanje telesnim hibam, ki so povezane s starostjo, kot 

so: težave s sluhom, z vidom, izgubo spomina (Simson idr., 2001).  

Da bi zagotovili čim višjo raven naučenega tujega jezika pri odraslih, moramo imeti v mislih 

naslednje (Galván García, 2010): 

 odrasli se lahko naučijo tujega jezika tako dobro, da lahko poslovno delujejo v tujem 

jeziku na ravni blizu naravnih govorcev; 

 ne obstaja en pravilen način učenja niti en učni načrt; 

 pomembna sta čas za naloge in intenzivnost učenja; 

 predznanje učenca učinkuje na novo pridobivanje znanja, prav tako na to vplivajo 

učenčeve prejšnje izkušnje z učenjem; 

 izjemno pomembno je, da delamo na samozavesti; 

 učencem moramo pomagati pri prepoznavanju šibkosti in pomanjkljivosti v znanju; 

 sodelovalno, podporno in odgovorno učno okolje je pomembno; 

 pogovor, ki je nekaj običajnega v maternem jeziku, je v tujem jeziku najtežje usvojiti. 
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3 UČENCI PRVEGA TRILETJA 

3.1 ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA 

Zgodnje poučevanje tujih jezikov je močno povezano z mednarodnimi prizadevanji države, 

angleščina pa je po navadi prva odločitev med tujimi jeziki (Tinsley in Comfort, 2012). V 

Evropi je povprečna začetna doba učenja angleščine med 6. in 8. letom starosti, v nekaterih 

evropskih državah pa se otroci začnejo učiti angleško že pri štirih letih, predvsem v obliki 

dodatne oziroma obšolske dejavnosti (Lundberg in Keaveney, 2014). 

Glede na to, kaj vse danes vemo o procesih učenja in poučevanja, ne moremo opredeliti 

najboljšega načina poučevanja tujih jezikov na zgodnji stopnji. Glede na izsledke raziskav in 

prakso pa se je izoblikovala nekakšna metodologija poučevanja v osnovni šoli, ki vključuje 

(Skela in Dagarin Fojkar, 2009): 

 avtonomijo učiteljev (pri izvajanju učnega načrta, izboru gradiv in pri načinu 

poučevanja); 

 na otroka osredinjena učni načrt in poučevanje (upoštevanje potreb in interesov, 

celostno izobraževanje, ki vključuje moralno, telesno, čustveno in intelektualno rast); 

 individualizirano učenje (na želeni stopnji zahtevnostjo s primerno hitrostjo); 

 na temah temelječ pristop (poudarja povezovanje med predmeti); 

 način poučevanja, ki temelji na dejavnostih oz. učenju ob početju, reševanju 

problemov in ob pogostem delu v majhnih skupinah. 

 

Metodologija pouka tujih jezikov na zgodnji stopnji mora biti skladna s cilji pouka na tej 

stopnji. Načela moramo črpati z različnih področij. Tako lahko oblikujemo nekakšen 

teoretični okvir metodologije poučevanja tujih jezikov na zgodnji stopnji, ki bo zagotavljal 

uresničevanje vzgojnega pristopa skozi igrivo metodologijo (prav tam). 

Cilji učenja tujega jezika v zgodnjem otroštvu (Pižorn in Pevec Semec, 2010): 

 »spoznavati, primerjati, odkrivati podrobnosti in različnosti lastnih in drugih kulturno-

jezikovnih skupnosti«; 

 »sprejemati druge kulture z razumevanjem, preprečevanje strahu pred novim in 

nepoznanim«; 

 »razvijanje otrokovih čustvenih, ustvarjalnih, socialnih, kognitivnih in jezikovnih 

zmožnosti«; 

 »razvijati zanimanje za učenje, krepiti notranjo motivacijo za učenje tujih jezikov, 

razvijati strategije za učenje, spodbujati razvoj avtonomnih in samostojnih jezikovnih 

uporabnikov«; 

 »uporabljati dodatni jezik kot sredstvo za sporazumevanje«. 

 

Učitelji tujih jezikov morajo biti samozavestni glede svojega znanja angleščine, da lahko 

samozavestno učijo učence. Če se učitelj ne počuti močnega v tujem jeziku, je povečana 

možnost uporabe maternega jezika. Prepogosta uporaba maternega jezika pri učenju tujega 

jezika lahko negativno vpliva na govorno tekočnost in samozavest učencev. Če učitelj 

prevečkrat prevaja iz tujega jezika v materni jezik, lahko isti vzorec posvojijo tudi učenci in 

začnejo uporabljati materni jezik, ko je to le mogoče, hkrati pa začnejo zahtevati prevode in se 

s tem izognejo priložnosti, da bi se osredinjali na tuj jezik in uporabili zmožnost ugibanja 

(Tragant Mestres in Lundberg, 2011). 

Težave, na katere naletimo pri učenju tujega jezika (Brumen, 2003): 

 nizka motivacija učencev; 
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 težko jih je pripraviti, da bi govorili, so zadržani ali nimajo kaj povedati; 

 dominantni učenci, kar pripelje do neenakomernega sodelovanja učencev; 

 uporaba materinščine namesto tujega jezika.  

 

Nekatere težave lahko odpravimo tako, da uvedemo skupinsko delo, delo v dvojicah, 

uporabljamo preprostejši jezik, izberemo zanimive teme in naloge, omogočimo vadbo 

govornih spretnosti, vztrajamo, da učenci govorijo tuji jezik (Brumen, 2003). Pomembna 

naloga učitelja je torej diferenciacija oz. zadovoljevanje različnih potreb učenca, učenje pa kar 

se da personalizirano. Otrokom pomagamo zgraditi občutek, da zmorejo, in sicer tako, da jim 

prinašamo dosežke. Jasno jim pokažemo visoka, ampak stvarna pričakovanja (Skela in 

Dagarin Fojkar, 2009). Učitelj naj daje učencem vedno znova občutek napredovanja, zato da 

daje učenju tujega jezika pomen in gradi pozitiven odnos do ciljne kulture in jezika ter krepi 

samopodobo učencev (Brumen, 2003).  

 

3.1.1 PRIMERNE DEJAVNOSTI ZA ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE 

Zgodnje učenje angleščine mora biti multisenzorno, osredinjeno na komunikacijo, poudarek 

mora biti na govoru, teme pa morajo biti izbrane tako, da pokrivajo interese učencev. 

Aktivnosti morajo biti povezane s tem, kar otroci vidijo, slišijo in doživljajo v realnem svetu, 

vključiti moramo vsa čutila in ponujati izzive (Lundberg in Keaveney, 2014). Primerne 

metodične aktivnosti za otroke so tiste, pri katerih je otrok središče dogajanja in pri tem 

uporablja jezik, npr. pesmi, ritmične igre, odkrivanje in izkustveno učenje, aktivnosti s 

popolnim telesnim odzivom, naloge z barvanjem, rezanjem, z lepljenjem, preproste zgodbe z 

veliko ponavljanja pa tudi tvorbe besedil po vzorcu, dopolnjevanje, razvrščanje in 

povezovanje jezikovnih struktur. Aktivnost mora učenca zabavati, pritegniti, hkrati pa ga tudi 

učiti. Čeprav ne razumejo prav vsake besede, dojemajo celoto in naravno spremljajo jezik 

(Brumen, 2003). 

Pri poučevanju moramo upoštevati stopnjo zrelosti, telesne, čustvene in socialne potrebe 

učencev (Kosinac, 2003): 

 Od štiri- do petletniki imajo radi zgodbe, pesmi, izražanje s telesom, risanje, 

prerisovanje. Večinoma že znajo šteti, prepoznavajo pa tudi barve in oblike. 

 Šestletniki imajo radi namizne družabne igre, druženje z vrstniki istega spola, 

ukvarjanje s številkami in risanje. Spretno uporabljajo škarje. 

 Sedemletniki se radi dokazujejo, ustvarjajo, se igrajo. Učijo se branja in matematike. 

Potrebujejo zelo aktivne igre. 

 Od osem- do devetletniki si želijo, da bi jih poslušali in upoštevali, da bi bili pripadni 

skupini. Radi tekmujejo, zbranost je od 10- do 12-minutna. Ljubijo skrivnostne 

zgodbe in so zelo učljivi. 

  

Primerne dejavnosti za zgodnje poučevanje angleščine so: 

 Zgodbe: otroke navajamo na slušno razumevanje in jim pomagamo razviti govor z 

branjem zgodb ob slikah, pripovedovanju z lutkami ali s pomočjo slik. Nekatere 

besedne strukture se ponavljajo, ne da bi postale dolgočasne. Učitelj mora zgodbo 

doživeto in dramatično pripovedovati s celotnim telesom. Ob zgodbah razvijamo tudi 

razne dejavnosti, kot so: risanje, pantomima, barvanje, razvrščanje slik po vsebini, 

obnavljanje vsebine, dramatizacija ... (Kosinac, 2003). 

 Igre: ob sproščenem vzdušju otroci sploh ne čutijo, da se učijo. Govor se poveže z 

dejanji, veliko je ponavljanja in s tem utrjevanja jezika. Otroke lahko razdelimo v 
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različne skupine. S tem razvijamo sodelovanje, prilagodljivost, tekmovalnost brez 

agresivnosti in sprejemanje poraza. Pri igrah otroci spoznavajo uporabnost tujega 

jezika v vsakdanjem življenju (prav tam). Za otroke so zelo privlačne aktivne igre, ki 

vsebujejo gibanje (Lundberg in Keaveney, 2014).  

 Dejavnosti popolnega telesnega odziva (angl. Total Physical Response): učitelj daje 

navodila, na katera se otroci odzivajo, pozneje pa lahko tudi sami dajejo navodila 

(Lundberg in Keaveney, 2014).  

 Poslušanje pesmi in petje: pri petju si pomagamo z vizualnimi sredstvi in mimiko. 

Otroci imajo najraje tiste pesmi, ob katerih se lahko gibajo. Jezik si veliko lažje 

zapomnijo, spoznavajo zvoke in ritme, utrjujejo besedišče, hkrati pa se zabavajo, 

sprostijo in razveselijo. Petje izboljšuje spomin in zbranost. Na začetku ure pritegne k 

delu in umiri učence, sredi ure služi kot odmor, na koncu pa poveže skupino in 

prijetno konča uro (Kosinac, 2003). 

 Telovadba v angleškem jeziku: razvijamo predvsem slušno razumevanje. Hkrati  

razvijamo tudi pravilno držo telesa, koordinacijo gibanja, prožnost, gibčnost, 

pospešujemo oz. ohranjamo zdravje in prispevamo k vsestranski vzgoji otrok (prav 

tam).  

 Poslušanje in ponavljanje v skupini: ponavljajo lahko besedilo pesmi, izgovarjavo 

besed, in ker to delajo v skupini, ne izpostavimo določenega učenca, so bolj sproščeni 

(Lundberg in Keaveney, 2014).  

 Likovne dejavnosti: lahko gre za ustvarjalno risanje na določeno temo, risanje vtisov 

po zgodbi, barvanje, izrezovanje, obkroževanje, povezovanje, lepljenje ... Likovna 

umetnost spodbuja otrokovo domišljijo in spretnosti, kot sta koordinacija oči in rok ter 

motorika rok. Razvija ustvarjalnost, smisel za lepoto in dviguje samozavest. Učitelj 

lahko daje tudi navodila v angleščini in s tem omogoči, da otroci pasivno usvajajo 

znanje in razvijajo slušne spretnosti (Kosinac, 2003).  

 Enobesedni odgovori: primerni so za tiste učence, ki še niso pripravljeni na 

govorjenje, vseeno pa dobijo priložnosti, da pridobivajo na samozavesti (Lundberg in 

Keaveney, 2014).  

 

Vnos je pri pouku najbolje zagotovljen, če so učenci aktivno udeleženi v kognitivno 

izzivalnih, zahtevnih učnih vsebinah. Jezik naj bo sredstvo in ne objekt poučevanja. Pouk naj 

bo nazoren – učitelj naj za prikaze uporablja gibe, mimiko, risbe in slike, predmete in 

podobno. Učiteljev govor mora biti razumljiv in podprt z vidnimi in drugimi nejezikovnimi 

podporami. Razumevanje omogočamo tudi z uporabo slovenščine, če je potrebno. Veliko je 

ponavljanj in vzporednih struktur, govor mora biti nekoliko počasnejši od normalnega, 

izgovarjava jasna in brez posebnih narečnih značilnosti (Brumen, 2003).  

Teme poučevanja se morajo učencem zdeti smiselne (Lundberg in Keaveney, 2014). Vsebine 

naj zajemajo interesna področja otrok in se povezujejo z drugimi predmeti. Čustveno in 

kognitivno morajo biti sprejemljive, privlačne in zabavne, spodbujati morajo otroke k 

vključevanju, razvijanju njihove domišljije in ustvarjalnosti. Glavna merila za izbiro vsebin 

so: ustreznost, zanimivost in uporabnost besedišča. Jezikovne strukture so drugotnega pomena 

(Pižorn in Pevec Semec, 2010). 

V pouk ne vključujemo pravil ali abstraktnega govorjenja o jeziku. Opisovanje jezika otrok ne 

zanima, zanimiva pa jim je raba. Uporabljati moramo celostni pristop poučevanja in razvijati 

vseh pet čutov. Otrokov kognitivni razvoj se premika od konkretnega k simbolnemu učenju, 

vendar  moramo vseeno uporabljati nazoren, konkreten pouk (Brumen, 2003). 
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3.1.2 MOTIVACIJA UČENCEV 1. TRILETJA 

Učitelji lahko dosežejo, da so učenci bolj motivirani, če so učilnice prostori, kamor se radi 

vračajo. To dosežejo tako, da je vsebina zanimiva in pomembna za starost učencev in njihove 

sposobnosti, učni cilji so dosegljivi in jasni, klima pa je podpirajoča (Lightbown in Spada, 

2006). Učitelj mora učence motivirati že na začetku učne ure – kako predstavi dejavnosti, ki 

sledijo, vpliva na motivacijo učencev. Da se učne ure med seboj ne ponavljajo in ne postanejo 

dolgočasne, mora imeti učitelj pripravljene različne aktivnosti, naloge in gradiva. Sodelovalne 

naloge so boljše kot tekmovalne, saj učenci delajo skupaj in ima vsak udeleženec pomembno 

vlogo, nanje pa se zanašajo tudi drugi v skupini. Kljub naštetemu pa mora učitelj prilagajati 

aktivnosti glede na razred, ki ga ima, in njihove potrebe (Crookes in Schmidt, 1991). 

Pozornost učencev 1. triletja je kratkotrajna. Potrebujejo veliko utrjevanja, saj hitro pozabijo. 

Utrjevanje naučenega pa ni pomembno samo pri otrocih, ampak tudi odraslih, saj si 90 

odstotkov snovi zapomnimo samo, če jo vidimo, slišimo, povemo in udejanjimo (Kosinac, 

2003).  

Če upoštevamo metodiko poučevanja, so otroci bolj sproščeni, radovedni, ustvarjalni, učljivi 

in zelo dobro oponašajo. Imajo veliko potrebo po fizičnem gibanju in čustveni varnosti 

(Kosinac, 2003). Učitelj mora ponuditi varno okolje. Učenci morajo začutiti, da jih 

spodbujamo h komunikaciji. Imeti morajo priložnosti, da uspešno ugibajo pravila in besede v 

angleščini glede na to, kar že vedo o tujem jeziku (Lundberg in Keaveney, 2014). 

Učencev, ki niso pripravljeni takoj spregovoriti, ne silimo, saj bodo spregovorili, ko se bodo 

počutili varne in bodo imeli na voljo dovolj jezikovnih sredstev. To moramo upoštevati, saj 

želimo, da je otrok na začetku uspešen, kar dobro vpliva na njegovo motivacijo za nadaljnje 

učenje. Poslušanje v tujem jeziku je za otroka naporno, zato je naloga učiteljev tujega jezika 

lažja, če so učenci motivirani in pri pouku uživajo (Brumen, 2003).  

Mlajši učenci v pouk angleščine vstopajo visoko motivirani. Od učitelja je odvisno, kako bo 

to motivacijo vzdrževal. Učitelj mora pohvaliti in meriti napredek, dajati mora povratne 

informacije, učencem mora ponujati izzive, ki niso prelahki in ne pretežki, verjeti mora vnje 

in jim to tudi pokazati (Lundberg in Keaveney, 2014).  

 

3.2 PREDNOSTI ZGODNJEGA UČENJA ANGLEŠČINE 

Že leta 1967 je Lenneberg v okviru pouka tujega jezika predlagal hipotezo o kritičnem 

obdobju (angl. Critical Period Hypothesis). Ta je domnevala, da obstaja omejen čas za 

usvajanje jezika. 

Lateralizacija možganov naj bi se končala ob začetku pubertete. Otroški živčni sistem ima 

zato v primerjavi z odraslim večjo plastičnost. Pri odraslih so živčne funkcije vezane na levo 

in desno možgansko polovico in je vsaka specializirana za svoje funkcije. Pri otroku pa je ta 

delitev dela še fleksibilna, kar nudi možnost prehajanja funkcij iz ene hemisfere v drugo 

(Kosinac, 2003). Ko možgani zorijo, deluje vezalni načrt mreženja oz. prepletanja živčevja. 

Takrat se odloči, kateri nevroni se bodo povezali med seboj. S pomočjo stimulacije in 

spodbud so lahko te mrežne možnosti odločilne za duševni razvoj in potencial. Ob koncu 

pubertete je mreža povezana in učenje temelji na krepitvi ali slabljenju že obstoječih sinaps. 

Povsem nove povezave živčevja so redke. Zaradi tega naj bi se znanje v spominu obdržalo 

toliko slabše, kolikor pozneje je pridobljeno (Brumen, 2009). Ko se konča proces 
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lateralizacije (dokončno ožiljenje) se izgubi tudi možnost naravnega usvajanja izgovora 

(Kosinac, 2003).  

Hipoteza o »kritičnem obdobju« trdi, da se starejši slabše učijo novih izgovornih oblik, zato 

ker so že prešli obdobje, ki poudarja konec lateralizacijskega procesa. Vseeno pa si 

znanstveniki niso edini glede določanja mejnega obdobja konca lateralizacije. Prav tako nikoli 

ni bilo potrjeno, da ima lateralizacija pomemben vpliv na sposobnost usvajanja izgovora 

tujega jezika. Znanstveniki danes govorijo o občutljivem (in ne kritičnem) obdobju, meja pa je 

postavljena od 5. do 15. leta starosti. V vsakem primeru gre za prepletanje nevroloških 

procesov, ki so pomembni pri zgodnjem začetku usvajanja izgovora tujega jezika pri otrocih 

(Brumen, 2003). Kdor se tujega jezika začne učiti po puberteti, ima več težav pri izgovarjavi 

jezika. Starejši učenci so sicer intelektualno razviti in bolje poznajo slovnični sistem jezika, 

vendar mlajši govorijo bolj prožno in tekoče in so edina starostna skupina, ki zmore usvojiti 

prave glasove in intonacijo tujega jezika. Zavedanje, da dobro govorijo, jim daje tudi 

samozaupanje, ki je potrebno pozneje, ko se pogovarjajo s tujimi govorci (Kosinac, 2003).  

Teorija o kritičnem obdobju je sprožila veliko raziskav, za njeno veljavnost pa ni nobenih 

oprijemljivih dokazov. Kritično obdobje lahko sploh ne obstaja ali pa je teh več. Zaradi 

izsledkov teorija ni več veljavna, vlada pa soglasje, da ima »zgodnje usvajanje jezika 

kognitivne in jezikovne razsežnosti« (Skela in Dagarin Fojkar, 2009, str. 34–35). 

 

Veliko raziskav je sicer pokazalo, da starejši učenci hitreje napredujejo v učenju angleščine 

kot tisti, ki se začnejo učiti že zelo zgodaj, vseeno pa obstaja veliko prednosti pri usvajanju 

jezika v zgodnjih letih, npr. v naravni izgovarjavi, motivaciji, poklicni usposobljenosti in v 

okoljski omejitvi (Nikolov in Mihaljević Djigunović, 2006).  

 

Mlajši učenci so manj zaskrbljeni in zaprti kot starejši učenci, bolj se navdušujejo nad snovjo, 

bolj so zvedavi in odprti za nove izkušnje (Read, 2003). Ustvarjalno uporabljajo jezik, 

osredinjajo se na to, kar želijo povedati, in ne na pravilnost povedanega. S stalno 

izpostavljenostjo jeziku se učenci posredno učijo jezika in ugibajo pravila, pomene besed. 

Učenci imajo radi zabavo in igro in se lahko nevede prek igre tudi učijo (Halliwell, 1992). S 

temi razlogi je zgodnji začetek učenja angleščine pomemben za oblikovanje pozitivnega 

odnosa do jezika in kulture (Nikolov in Mihaljević Djigunović, 2006).  

 

Redna uporaba dveh jezikov podpira razvijanje otrokovih kognitivnih funkcij, razvija 

zavedanje jezika, podpira reševanje problemov, razvija ustvarjalno in prilagodljivo 

razmišljanje in izboljšuje komunikativne sposobnosti na splošno v maternem in tujem jeziku 

(Caccavale, 2007). Dvojezični otroci so pri jezikovnih in nejezikovnih inteligenčnih testih 

boljši kot enojezični, imajo boljše rezultate pri standardiziranih testih, zlasti pri bralnem 

razumevanju, maternem jeziku in pri matematiki (Lipton, 1998, v Brumen, 2009). 

 

Otrokova izpostavljenost tujemu jeziku v otroštvu ne škodi razvoju prvega, maternega jezika, 

ampak spodbuja in poveča otrokove sposobnosti učenja prvega jezika. Veliko se o prvem 

jeziku naučijo, če se učijo jezikovne strukture tujega jezika (Curtain in Dahlberg, 2004).  

Zgodnje učenje angleščine ima pozitivne učinke v daljšem obdobju, saj imajo otroci dlje časa 

za razvijanje sposobnosti v angleškem jeziku, počasneje lahko usvajajo jezik in so hkrati dlje 

časa izpostavljeni jeziku (Lundberg in Keaveney, 2014).  

 

Rezultati projekta ELLIE (Early language learning in Europe) (Enever, 2011), ki je preučeval 

učenje dodatnih jezikov v zgodnjem in srednjem otroštvu, so pokazali, da so otroci v vseh 
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sodelujočih državah zelo motivirani za učenje tujega jezika, da znajo precej dobro zaznati 

svoje jezikovne zmožnosti in opisati lasten jezikovni napredek ter da zmorejo izraziti 

naklonjenost pristopom in dejavnostim pri pouku, ki so jim všeč. Velik poudarek je na 

razvijanju govornih in slušnih zmožnosti; to učinkuje na otrokovo tvorjenje jezika, še posebej 

besedišča – otroci tvorijo več samostalnikov na tej stopnji kot glagolov. Razvije se zmožnost 

pomenskega tvorjenja sklopov, kot so pozdravi. Pozitivno so se odzvali na projekt ravnatelji, 

učitelji in starši, ki podpirajo uvajanje dodatnih jezikov v zgodnje otroštvo in menijo, da je 

zgodnji začetek pomemben pri otrokovih jezikovnih dosežkih (prav tam). Pouk, osredinjen na 

razvijanje govornih in slušnih zmožnosti, pozitivno okolje, dostop do različnih gradiv in 

medijev ter aktivna vključenost otrok pozitivno pripevajo k motivaciji in razvoju otroka.  

 

Prednosti zgodnjega učenja tujega jezika se uresničujejo pod pogoji, da (Edelenbos in 

Johnstone, 2006): 

 ustvarimo spodbudno in varno okolje; 

 je zagotovljena kontinuiteta do terciarnega izobraževanja; 

 krepimo otrokovo notranjo motivacijo; 

 so jeziki v otrokovem šolskem in družbenem okolju ustrezno ocenjeni; 

 se lahko otroci jezikov ustrezno dolgo učijo; 

 je zagotovljena individualizacija pouka; 

 učitelj spremlja jezikovni napredek ter nudi spodbudno in učinkovito povratno 

informacijo; 

 so otroci izpostavljeni naravnemu vnosu jezika;  

 so teme pouka vezane na dogajanje v otrokovi bližini in družbi prijateljev; 

 je pouk osredinjen na učenca in dejavnostno naravnan;  

 so vsebine poosebljene; 

 je pouk zasnovan na spontani igri; 

 v pouk vključujemo IKT; 

 priskrbimo čim bolj avtentična didaktična gradiva, ustrezna zanimanjem otrok in 

njihovim sposobnostim; 

 upoštevamo dejstva, da poteka razumevanje pred tvorbo in je otroku zagotovljenega 

dovolj časa za tvorbo idej in misli v tujem jeziku; 

 so učitelji ustrezno usposobljeni za dodatni jezikovni pouk.  

 

4 PRIMERJAVA MED STAREJŠIMI IN MLAJŠIMI UČENCI TUJEGA JEZIKA 

Vsi učenci tujega jezika, ne glede na leta, so se že naučili enega jezika. Prednost tega je, da že 

vedo, kako jeziki delujejo, vendar pa jih ravno ta znanja lahko vodijo v napačna 

predvidevanja o tem, kako delujejo drugi jeziki. Tako lahko delajo napake, ki jih naravni 

govorci ne bi naredili (Lightbown in Spada, 2006). Zmožnost učenja se ne zmanjša z leti. Če 

ljudje ostanejo zdravi, ne nazadujejo njihove intelektualne zmožnosti, sposobnosti (Ostwald 

in Williams, 1985). Hipoteza o kritičnem obdobju je temeljila na predpostavki o plastičnosti 

možganov in zatrjuje, da se po puberteti starejši učenec težje uči angleškega jezika kot otrok 

(Lenneberg, 1967). Raziskave so pokazale, da čeprav je učenje tujega jezika v otroštvu res 

drugačno od tistega v starosti, imajo starejši pri učenju to prednost, da imajo boljše učne 

sposobnosti (Walsch in Diller, 1978). 

Otrok se lahko uči maternega jezika in tudi tujega jezika že zelo zgodaj, kar pa ne pomeni, da 

po puberteti to ni mogoče. Študije kažejo, da lahko gladko govorijo jezik tisti, ki se ga učijo 

tudi pozneje, vendar pa zgodnje obdobje odloča, da otrok obvladuje jezik brez tujega naglasa. 
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Starejši učenci so prav tako hitrejši v začetnem učenju angleščine (Marinova - Todd, 2001), 

saj se učijo hitreje glede na kognitivne sposobnosti, vendar so pri sposobnostih usvajanja 

sintakse, besednega zaklada in pri slušnem razumevanju dosegli zgodnji učenci boljše 

rezultate (Brumen, 2003). Zaradi že usvojenega znanja in predznanj je za starejše učence vnos 

novega znanja razumljivejši (Galván García, 2010). Odraslim učencem predznanje daje večjo 

zmožnost, da se zavestno naučijo slovničnih pravil. Mlajši učenci tak obseg znanja pridobijo 

v daljšem obdobju (Krashen in Terrell, 1983). 

Pojav tako imenovanih »transfernih napak«, ki pomeni prenos struktur in pravil s prvega na 

drugi jezik, dela mlajšim v prid, starejšim pa ne. Znanstveniki menijo, da zgodnji začetek 

učenja katerega koli predmeta pozitivno vpliva na druga področja učenja (Brumen, 2003). 

Otroci pridobijo več, če so z jezikom seznanjeni prej. Imajo namreč biološko prirojeno 

prednost pri učenju, hkrati pa več ur učenja pomeni večjo izpostavljenost in večjo možnost za 

pridobitev višje stopnje znanja (Carroll, 1975, v Brumen, 2003). Mlajši učenci usvajajo jezik 

bolj implicitno, ne da bi se tega zavedali, medtem ko so za odrasle izjemno pomembna 

slovnična pravila in navodila (DeKeyser, 2000).  

Otroci so bolj navdušeni učenci. Bolj si želijo ugajati učitelju kot skupini. Pripravljeni bodo 

sodelovati v aktivnostih, tudi če ne bodo ravno razumeli, kako in zakaj. Vseeno pa v 

primerjavi z odraslimi hitro zgubijo pozornost, motivacija jim hitro pade ob nalogah, ki se jim 

zdijo težke. Velikokrat je otroke manj sram govoriti v tujem jeziku. Vse to pa so 

posploševanja, ki ne držijo za vsakega posameznika (Cameron, 2001).  

Otrok se je zmožen pod ugodnimi pogoji zelo hitro naučiti tujega jezika, saj je zelo dovzeten 

in zgovoren, imitacija pa je na vrhuncu (Brumen, 2003). Izpostavljenost zgodnjemu učenju 

tujega jezika omogoča otroku, da »usvoji naglas, izgovarjavo in melodijo naravnega govorca 

ter avtomatizacijo slovničnih struktur« (Doyé, 1997). Mlajši kot je otrok, manj je izpostavljen 

problemom (v primerjavi z odraslim), nima predsodkov, nima ustvarjenega negativnega 

mnenja o tujem jeziku in je tako sposobnejši naravno usvojiti tuji jezik (Brumen, 2003).  

Odrasli imajo druge prednosti pri učenju tujega jezika, saj že poznajo en jezik zelo dobro in 

so pri namernem učenju že izurjeni (Snow, 2003). Starejši učenci imajo več znanja o svetu in 

nam s tem dovoljujejo tudi, da so pogovori globlji in besednjak poglobljen oziroma širši 

(Ellis, 1996).  

Otrokom je v okviru poučevanja tujega jezika dovoljeno, da so tihi opazovalci oz. poslušalci 

toliko časa, dokler niso pripravljeni spregovoriti. Prav tako imajo priložnosti vadbe jezika 

skozi igro in pesmi, ki jim dovoljujejo, da se z glasom zlijejo med druge otroke. Od starejših 

učencev tujih jezikov pa je pričakovano, da bodo čim hitreje govorili (Lightbown in Spada, 

2006).  

Učenje tujega jezika naj bi se začelo med 7. in 11. letom starosti, priporočljivo pa je že od 4. 

leta starosti naprej, predvsem zaradi neobremenjenosti in igrivosti otrok (Kosinac, 2003). 

Cenoz (2003) navaja, da učenci na nižji stopnji nimajo zadržkov pri pridobivanju tujih 

jezikov. Znanstveniki so sicer ugotovili, da se odrasli ljudje in starejši otroci hitreje učijo 

tujega jezika ter da hitreje pridobivajo morfologijo in sintakso jezika kot mlajši otroci, vendar 

pa je izpostavljenost jeziku že v otroštvu boljša za celostno pridobivanje jezika (ne samo pri 

izgovarjavi). Najvidnejša prednost otrok, ki se tujega jezika začnejo učiti zgodaj, je v 

govornih sposobnostih. Seveda se lahko začetni napredek zmanjša, če teh sposobnosti pozneje 

ne negujemo in nadgrajujemo (Brumen, 2003). Čeprav otroci nimajo zadržkov, pa se vseeno 

med seboj razlikujejo v pripravljenosti na govorjenje tujega jezika – nekateri z veseljem 

govorijo, drugi raje poslušajo in tiho sodelujejo (Lightbown in Spada, 2006).  
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Raziskave, povezane z možgani, so pokazale, da naša pozornost pade, če sedimo pri miru in 

smo osredinjeni na neko dejavnost dlje časa. Prag pozornosti je tako pri odraslih od 15 do 25 

minut, pri otrocih pa od 5 do 10 minut. Naše telesne in umske sposobnosti znova lahko 

okrepimo tako, da pospešimo krvni obtok s telesno aktivnostjo (Dobrila idr., 2009). Odrasli 

jezik doživljajo kot formalni sistem in se jezikovnih pravil učijo zavestno. Ob uporabi ta 

pravila upoštevajo. Otroci pa jezik doživljajo kot sredstvo za izražanje. So egocentrični, ne 

razmišljajo o jeziku in tako jezik ustvarjajo samodejno. Kognitivno so odprti do drugega 

jezika, saj nimajo razvitega družbenega stališča do uporabe enega jezika glede na drugega 

(Brumen, 2003). 

Otroci boljše izgovarjajo tuji jezik, zato ker je njihovo obnašanje spontano, nimajo še 

razvitega zadrževanja  v obnašanju, ki se začne s procesom socializacije ob vstopu v šolo 

(prav tam). Rezultati raziskave Guore (Flege, 1987) so pokazali, da so odrasli pod rahlim 

vplivom alkohola (ki deluje deinhibirajoče) pokazali boljše rezultate pri izgovoru tujega 

jezika. Odrasli izgovarjavo tujega jezika doživljajo kot pačenje in se zato opirajo na fonološko 

sestavo lastnega jezika. Odstopanje od ustaljenih navad zato doživljajo kot »nenormalno«. 

Podobno razmišljajo tudi učenci višjih razredov (Brumen, 2003). Nekatere raziskave so 

pokazale, da starejši učenci govorijo z naglasom, zato ker želijo biti identificirani z njihovim 

maternim jezikom oz. s primarno kulturno skupino. Zato ne moremo odločitve o začetni 

starosti učenja tujega jezika prepustiti le hipotezi o kritičnem obdobju (Lightbown in Spada, 

2006). 

 

5 MEDGENERACIJSKO UČENJE 

V družinah je medgeneracijsko učenje stoletja predstavljalo neformalni ali priložnostni način 

za prenos znanja in veščin. Stari starši so delili svojo modrost in izkušnje z mladimi člani 

družine (Hoff, 2007). Danes  smo vse bolj soočeni z izoliranimi skupnostmi, društvi, naselji, v 

katerih se zbirajo starejši na enem koncu in na drugem koncu mlajše generacije. Posledica 

tega je neuporabljen socialni kapital med generacijama. Z razvojem medgeneracijskega 

učenja se večajo priložnosti za prostovoljsko delo za starejše (Kump in Jelenc Krašovec, 

2010).  

Izobraževanje lahko vpliva na dejavno vključevanje starejših v družbo. Pomembno vlogo pri 

vzpostavljanju socialnih omrežij ima kolektivno učenje, učenje drug od drugega, ko lahko 

udeleženci izmenjujejo izkušnje in znanje. Programi drugih oblik izobraževanja za starejše 

tako lahko zmanjšujejo družbeno izključenost starejših. Socialna omrežja starejših po svetu 

dopolnjujejo medgeneracijski ali mešani programi izobraževanja, s katerimi se povečujeta 

sodelovanje in interakcija med generacijami (prav tam). Najpogostejša oblika programov 

medgeneracijskega učenja je učenje mlajših od starejših (starejši v organiziranih skupinah, 

običajno šolskih situacijah, učijo ali delijo svoje spretnosti z mlajšimi). Pomembno pa je, da 

se tudi starejši učijo od mlajših, saj jih ti lahko seznanijo s hitrimi družbenimi in tehnološkimi 

napredki (prav tam). 

Kump in Jelenc Krašovec (2010) navajata cilje medgeneracijskega učenja: 

 povezovanje ljudi v namenske, vzajemno koristne dejavnosti; 

 spodbujanje večjega razumevanja in spoštovanja med generacijami; 

 krepitev samopodobe obeh generacij; 

 razumevanje mlajše in starejše generacije; 

 razvijanje medgeneracijskih odnosov; 

 spodbujanje socialne rasti. 
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Namen medgeneracijske izmenjave v družini je v ohranjanju vezi s preteklostjo (prav tam). V 

sodobnih družbah medgeneracijsko učenje ne poteka več samo znotraj družine, ampak tudi v 

drugih socialnih okoljih (Čelebič idr., 2011).  

Medgeneracijsko učenje v okviru doma vpliva tudi na napredke v šoli (Mitchell, 2008). 

Otroci razvijejo sposobnosti, ki se dopolnjujejo s sposobnostmi, pridobljenimi v šoli (Kenner 

idr., 2007). Aktivnosti doma, kot so: kuhanje, vrtnarjenje, pripovedovanje zgodb in 

nakupovanje, otroci vidijo kot zabavne aktivnosti, hkrati pa so to odlične priložnosti za 

medgeneracijsko povezovanje (Mitchell, 2008).  

 

5.1 MEDGENERACIJSKI PROGRAMI 

Medgeneracijski programi so organizirane dejavnosti, ki povežejo mlade in stare ter pozitivno 

vplivajo na stališča udeležencev, še posebej mladih ljudi (Kump in Jelenc Krašovec, 2010). 

Raziskave kažejo, da imajo posamezniki različnih starosti mešana ali negativna stališča do 

starih ljudi in procesa staranja, ta pa so povezana s številnimi stereotipi (Thornton, 2002). 

Medgeneracijski programi omogočajo mladim, da doživljajo svojo sedanjost skozi 

perspektivo preteklosti, občutijo skupnost, starejšim pa omogoča razvoj skrbi za prihodnost 

mladih (Ohsako, 2002) in stalen individualni razvoj (Čelebič idr., 2011). 

Posamezniki, ki se udeležujejo rekreacijskih, izobraževalnih, delavnih in drugih 

institucionalnih okvirov, so večinoma ločeni po letih. Tako je najlažje oblikovati programe. 

Kljub temu pa razdelitev na starostne skupine pušča socialne posledice. Spodbudila je strah 

pred starostjo in promovira stereotipe. Širi se ageizem (Kelchner, 2000). V dobro razvoja 

skupnosti se morajo generacije med seboj povezati in sodelovati. Starejši prenašajo svoje 

znanje in izkušnje na mlajše generacije, ti pa sodobno znanje in izkušnje (npr. IKT-znanja in 

spretnosti) prenašajo na starejše (Čelebič idr., 2011). 

Z vzajemno pomočjo in s sodelovanjem se položaj obeh generacij izboljša. Prav tako se 

izboljša kakovost življenja prebivalcev v skupnosti, v kateri je prisotno medgeneracijsko 

sodelovanje, ki gradi na zaupanju, vzajemnosti in na sodelovanju. Medgeneracijsko 

izobraževanje združuje dve ali več generacij okoli skupne teme (prav tam). 

Šole veliko pridobijo z vključevanjem starih staršev. Ti lahko pomagajo kot prostovoljci, 

poslušajo otroke brati, jim pomagajo pri šolskih aktivnostih (Kenner idr., 2004). Člane 

družine lahko povabijo v šolo na dogodke, kot so: poročila o napredku, informacijski večeri 

idr. (Al Azami, 2006). Priznavajo lahko pomembnost starih staršev v življenju otroka, tako da 

organizirajo dneve starih staršev v kurikulumu ali pa intergeneracijske projekte, v katerih se 

otroci učijo o različnih generacijah in njihovih vlogah (Al Azami, 2006). Razmišljajo lahko o 

tem, kako bi v šolo vključili stare starše, ki živijo geografsko oddaljeni od vnukov (npr. 

pisanje pisem, pošiljanje videosporočil ali komuniciranje z uporabo interneta) (Mitchell, 

2008).  

Pomembno, je da šola priznava vrednost starih staršev. Povabiti jih mora v šolo in jim dati 

občutek, da so dobrodošli. Starim staršem je namreč šola precej tuja, saj je bila v njihovih 

časih zelo drugačna. Podatki o kurikulumu, šolskih sistemih in rutinah, o pričakovanjih 

zaposlenih lahko pomagajo pri ozaveščanju starih staršev (Kenner idr., 2004).  
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5.1.1 MODELI MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 

Strokovnjaki odsvetujejo nepremišljeno prenašanje tujih modelov, saj mora model 

medgeneracijskega učenja izhajati iz lokalnih potreb in okoliščin (Hatton - Yeo in Ohsako, 

1999). Na splošno pa prevladujejo trije modeli (Kump in Jelenc Krašovec, 2010): 

 Programi, v katerih starejši delujejo kot mentorji, svetovalci ali prijatelji otrok in 

mladih, običajno v šolskem okolju. Pomagajo jim pri učenju in jim nudijo pomoč, 

nasvete pri izbiri nadaljnjega izobraževanja ali poklica.  

 Programi, v katerih mladi nudijo pomoč starejšim. Mladi seznanjajo starejše v 

obvladovanju novih tehnologij, zlasti računalništvu. Obiskujejo jih na domovih, v 

bolnišnicah. 

 Programi, v katerih skupine mladih in starejših s skupnim delovanjem in z vzajemnim 

učenjem prispevajo k izboljšanju življenja v skupnosti. 

 

5.2 MEDGENERACIJSKO UČENJE PO SVETU 

Starejši lahko v medgeneracijskem izobraževanju prevzemajo različne vloge. Na Japonskem 

npr. delujejo kot izobraževalci, posredniki kulture ali spremljevalci učencev. Medgeneracijsko 

učenje je tam del normalnega socialnega življenja in je cenjen del učenja kot celote. V ZDA 

so mentorji, tutorji, skrbniki, varuhi, zreli prijatelji ali trenerji. Razlogi za medgeneracijske 

programe so: odpravljanje osamljenosti, prekinjene vezi med generacijami in ublažitev 

ekonomskih problemov. Na Finskem medgeneracijske aktivnosti niso dobro razvite, vseeno 

pa je medgeneracijska praksa tam že ustaljena. Organizirani so tudi prostovoljni delovni 

kampi, v katerih ljudje različnih starosti sodelujejo v dobro skupnosti. Na Škotskem in v 

Walesu sta vladi zagotovili sredstva za ustanovitev Nacionalnega centra medgeneracijskih 

praks. V Veliki Britaniji je 900 organizacij in posameznikov, ki so člani Centra za 

medgeneracijske prakse. V Nemčiji obstajajo Multigeneracijske hiše, v katerih se lahko 

srečujejo vse generacije. V Grčiji je medgeneracijskih projektov malo, vendar pa še vedno 

močne družinske vezi pripomorejo k medgeneracijskim izmenjavam. V Italiji so 

medgeneracijski procesi na začetku, izobraževanje pa je povezano z zaposlovanjem (Čelebič 

idr., 2011).  

Projekt EAGLE (2016), ki je potekal v Evropi, je opredelil cilje medgeneracijskih projektov: 

 učenje drug od drugega (razvoj spretnosti, digitalna pismenost, zaposlovanje, oralna in 

lokalna zgodovina, pretekli spomini, ohranjanje kulturne dediščine); 

 pomoč in podpora drug drugemu (pomoč pri otroškem varstvu enostarševskim 

družinam, mentorstvo in mediacija za mlade ter mladostnike, podpora migrantom, 

interakcija med centri za dnevno varstvo otrok in domovi za upokojene, državljansko 

delovanje); 

 živeti skupaj (mnogogeneracijsko bivanje, življenje v soseskah, skupnostih); 

 skupne izkušnje, odpiranje sodelovalnih prostorov (pedagoške iniciative v muzejih, 

skupnostni centri in skupnostno delo); 

 igrati se, delovati in nastopati skupaj (umetnost, glasba, gledališče, festivali, delavnice 

...). 

 

5.2.1 NEMČIJA 

V Nemčiji prevladujejo štirje modeli medgeneracijskih programov sodelovanja (Hatton - Yeo 

in Ohsako, 1999): 

 starejši nudijo pomoč mladim (pri domačih nalogah, nasvetih itn.); 
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 mladi nudijo pomoč starejšim (obiski  na domu, uvajanje v računalništvo, predavanja 

itn.); 

 združene učne dejavnosti mladih in starejših (skupno učenje tujih jezikov, preučevanje 

družinskih rodovnikov, diskusijski krožki itn.);   

 programi, ki ponujajo vzajemne dejavnosti (borza znanja, skupne športne dejavnosti 

itn.).  

 

Primer zadnjega modela programa je pomoč starejših, ki pomagajo dijakom pri izbiri poklica 

in prijavah za službo, izboljšanju šolskega uspeha, prepoznavanju lastnih prednosti itn. Od 

tega projekta imajo korist tudi starejši, saj ostanejo v stiku z mlajšimi generacijami in 

spoznavajo njihov pogled na svet (prav tam).  

 

5.2.2 NIZOZEMSKA 

Nizozemska ima številne in raznolike medgeneracijske programe, npr. program 

»bratovščina«, v okviru katerega starejši posredujejo svoje znanje in izkušnje drugim ljudem 

(Kump in Jelenc Krašovec, 2010). Program »bratovščina« se je začel v Amsterdamu in 

pozneje razširil v 90 nizozemskih mest. Starejši od 50 let svoje znanje in veščine delijo z 

drugimi v bratovščini, ti pa jih lahko tudi kadar koli prosijo za brezplačno pomoč. Starejši kot 

prostovoljci pomagajo v šolah kot mentorji, dajejo nasvete in pazijo na otroke s posebnimi 

potrebami (Kump, 2008).  

 

5.2.3 ŠVEDSKA 

V okviru projekta »More men into the schools« je bil predstavljen tudi projekt »The granddad 

project – Class granddads for children«. Nezaposleni moški nad 50 let ali upokojeni moški v 

šoli delujejo prostovoljno kot vzorniki otrokom in mentorji ter jim dajejo podporo pri 

aktivnostih. »Razredni dedek« je izbran na podlagi izbirnega postopka. Zahteve so: mora 

imeti rad otroke, mora znati predvideti otrokove potrebe, mora se poistovetiti z otroki v 

pozitivnem smislu. V prvih treh tednih delovanja je razredni dedek ocenjen, to je poskusno 

obdobje. Dedki tako delajo v šoli za to, da si izboljšajo kakovost življenja prek sodelovanja z 

mlajšimi generacijami (Boström, 2011).  

Vlada je leta 1999 financirala obsežen projekt »Starejši odrasli«, v okviru katerega so izvajali 

izobraževalne programe. Med njimi so bili medgeneracijski programi, ki so povezovali mlajše 

in starejše, seznanjali mlajše s staranjem, projekti, v katerih mlajši spremljajo starejše, in 

projekti razvijanja skupnih prostorov, v katerih se srečujejo vse generacije (Kump in Jelenc 

Krašovec, 2010). 

 

5.3.4 VELIKA BRITANIJA 

V Veliki Britaniji večino medgeneracijskih programov izvajajo šole ali ustanove za starejše. 

Obstaja velik spekter programov, v katerih skupaj sodelujejo mladi in starejši v projektih in 

akcijah ali starejši ljudje svetujejo otrokom in staršem v ranljivih samohranilskih družinah ali 

pa mladi obiskujejo starejše na domu ali v dnevnih centrih. Imajo tudi programe, v katerih 
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starejši delujejo kot mentorji v šolah in pomagajo mlademu pri premagovanju učnih in drugih 

težav (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

 

5.3.5 ZDA 

ZDA na področju medgeneracijskih programov izstopa zaradi tesne povezave 

medgeneracijskega učenja z univerzami in po razvitem usposabljanju strokovnjakov za to 

področje (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

Prevladujejo trije modeli medgeneracijskih programov (Hatton - Yeo in Ohsako, 1999): 

 programi v šolah, v katerih starejši delujejo v vlogah mentorjev, svetovalcev ali 

prijateljev otrok; 

 programi, v katerih otroci pomagajo tistim starejšim, ki so običajno izolirani ali živijo 

v domovih za ostarele; 

 programi, v katerih heterogene skupine mladih in starih delujejo v korist skupnosti.  

V New Yorku v enoletnem projektu »Integenerational service learning« učenci drugega 

razreda hodijo enkrat mesečno na obiske k starejšim, po navadi v domove upokojencev. 

Projekt spreminja razumevanje otrok, kaj vse starejši zmorejo in česa ne (Fair in Delaplane, 

2014).  

 

5.3.6 KITAJSKA 

Na Kitajskem so medgeneracijske povezave pogoste, pogosto živijo tudi tri generacije pod 

isto streho. Veliko starih staršev je vpletenih v vzgajanje otrok. Spoštovanje starih staršev je 

velika vrednota. Otrok tu ni le otrok staršev, ampak skrb celotne družine, na čelu katere so po 

navadi stari starši oz. dedek. Stari starši živijo z vnuki in imajo vzpostavljeno avtoriteto ter 

odgovornost, da vplivajo nanje. Stari starši se lahko vpleteni oz. je od njih celo pričakovano, 

da so vpleteni v vzgojo otrok. Tako stanje spodbujajo tudi državni zakoni in socialno-

ekonomska stanja (zmanjševanje števila stanovanj v urbanih območjih so prisilile družine, da 

se združijo, visoka stopnja delovno aktivnih žensk, zanašanje starejših na finančno podporo 

družine). V primerjavi z ZDA so stari starši dodatek k vzgoji otrok, medtem ko so v ZDA 

stari starši po navadi nadomestilo enega ali obeh staršev. Po navadi živijo vnuki s starimi 

starši po očetovi strani, kar odraža patriarhalni sistem države (Zeng in Xie, 2014). 

 

5.4 MEDGENERACIJSKO UČENJE V SLOVENIJI 

Čeprav v Sloveniji zaostajamo za veliko državami glede ponudbe medgeneracijskih 

programov izobraževanja, imamo vseeno nekaj organizacij, ki tako izobraževanje spodbujajo 

(Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

V Sloveniji je bila leta 2006 sprejeta Strategija varstva starejših do leta 2010 (2006), katere 

cilji so bili: vključevanje tretje generacije v proces dela, skrb za socialno primerne pokojnine, 

delovanje sodobnih programov socialnega varstva na področju staranja in sožitja generacij, 

dober zdravstveni sistem, vzgoja in izobraževanje mlade in srednje generacije za kakovostno 

sožitje s starimi ljudmi, izobraževanje za starejše, usmeritev kulture in raziskovanja proti 

solidarnosti med generacijama ... Za spremljanje uresničevanja teh ciljev je bil ustanovljen 
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Svet Vlade Republike Slovenije za sožitje generacij in kakovostno staranje prebivalstva v 

Sloveniji.  

Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007) še posebej poudarja medgeneracijsko 

učenje v naši državi. V dokumentu je omenjeno spodbujanje kakovostne starosti, 

integriranosti starejših v družbo in sožitja generacij. Cilj strategije je krepitev možnosti za 

izobraževanje, ki zajema tudi obveščanje javnosti o sožitju generacij na delovnem mestu, 

usposabljanje starejših za razumevanje mlajših generacij in za komuniciranje z njimi, 

seznanjanje mlajših s starostjo in z medgeneracijskim sožitjem, oblike samopomoči in pomoči 

starejših med seboj in v medgeneracijskih skupinah, usposabljanje starejših za prenašanje 

znanja na mlajše generacije, usposabljanje medijev za poročanje o kakovostnem staranju in 

medgeneracijskem sožitju itn. Zapisano je tudi, da imajo starejši bogate izkušnje, ki jih družba 

lahko koristno  uporabi. Omogočene bi jim bile lahko vloge mentorjev, partnerjev in 

spodbujevalcev mladih pri učenju v podjetjih, organizacijah ali v vsakdanjem življenju. 

»Takšne možnosti lahko uporabijo učeče se organizacije in s tem pripomorejo k večji 

dejavnosti starostnikov in sožitju generacij« (prav tam, str. 24). 

Medgeneracijsko učenje poteka v večini neformalno in priložnostno zunaj rednega 

tradicionalnega izobraževalnega prostora. Večinoma so to prostovoljne aktivnosti. S 

povečanjem medgeneracijskega učenja se povečujejo tudi priložnosti za prostovoljno 

delovanje starejših in s tem vključevanje v skupnost. Večina projektov je prostovoljnih in 

poskušajo tudi državljane vključiti prostovoljno (Čelebič idr., 2011). 

V naslednjih podpoglavjih je predstavljenih nekaj slovenskih društev in organizacij, ki med 

drugim skrbijo tudi za medgeneracijsko učenje v Sloveniji.  

 

5.4.1 ZVEZA MEDGENERACIJSKIH DRUŠTEV ZA KAKOVOSTNO STAROST 

S pomočjo medgeneracijskih skupin omogočajo starejšim, da zadovoljujejo nematerialne 

socialne potrebe, srednja generacija se tako pripravlja na lastno kakovostno starost, mladi pa 

odkrivajo modrost življenja pri starejših (Kump in Jelenc Krašovec, 2010).  

 

5.4.2 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

Univerza za tretje življenjsko obdobje (2015) ima izobraževalne programe, v katere se 

vključujejo starejši upokojeni, starejši brezposelni, starejši zaposleni, ki se pripravljajo na 

upokojitev, starejši v tretjem življenjskem obdobju. Na univerzi izobražujejo tudi delodajalce 

za delo z zaposlenimi različnih starosti in strokovnjake, ki se ukvarjajo s starejšimi, študente 

andragogike, socialnega dela, družbenih ved ... 

Univerza za tretje življenjsko obdobje je sodelovala tudi v projektu LACE (Learning 

analytics community exchange) – Vseživljenjsko učenje in dejavno državljanstvo starejših 

Evropejcev. Razvili so program izobraževanja za organizirano prostovoljstvo v javnih 

ustanovah. Usposobili so starejše za kulturne mediatorje v muzejih, prostovoljne družabnike 

bolnikov na Onkološkem inštitutu v Ljubljani in za pripovedništvo, ko prostovoljci branje in 

pripovedništvo vpletajo v različna okolja: vrtce, šole, bolnišnice, knjižnice, domove starejših 

občanov (Neformalno učenje  ranljivih skupin, 2008).  
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5.4.3 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 

Projekt »Stari starši in vnuki« predstavlja promocijo in razvoj digitalne pismenosti med 

populacijo 55+. Dijaki srednjih šol (vnuki) so bili v vlogi digitalnih mentorjev, starejši odrasli 

(stari starši) pa udeleženci. Učili so se brskanja po spletu, uporabe elektronske pošte in drugih 

spletnih storitev (Neformalno učenje ranljivih skupin, 2008).  

 

5.4.4 GERONTOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE 

Gerontološko društvo Slovenije (2015) povezuje strokovnjake, strokovne in druge delavce, ki 

delajo s starimi ljudmi. Poudarek dajejo medgeneracijskemu sodelovanju, ki ga tudi 

spodbujajo in ponujajo okolje delovanja za mlade in stare. Organizirajo predavanja in 

razprave o aktualnih in zanimivih vprašanjih, povezanih s starostjo, zavzemajo se za pravice 

starejših in javnost opozarjajo na probleme starejših.  

 

5.4.5 INŠTITUT ANTONA TRSTENJAKA 

Inštitut Antona Trstenjaka (2015) je bil ustanovljen leta 1992 v Ljubljani in deluje neprofitno. 

Spremljajo in raziskujejo staro prebivalstvo, razmerja in odnose med generacijami, obveščajo 

javnost o sožitju generacij, uvajajo, organizirajo in vodijo nove programe skrbi za staro 

populacijo in medgeneracijsko sožitje (prilagajanje uspešnih tujih programov, razvijanje 

domačih programov), evalviranje programov, izdajajo znanstveno-strokovno revijo 

»Kakovostna starost«, ki zajema tudi sožitje generacij. 

 

5.4.6 PROJEKT SIMBIOZA 

Projekt Simbioza med generacijami (2015) je od leta 2011 povezal več kot 15.000 starejših in 

9.000 mladih po vsej Sloveniji. Začeli so z računalniškimi delavnicami, v katerih se starejši 

učijo od mladih in spoznajo osnove računalnika. Delavnice so bile in so še vedno brezplačne, 

njihova cilja pa sta prenos znanja in medgeneracijsko sodelovanje. Zaradi pozitivnega odziva 

javnosti je Simbioza postal trajnostni projekt. Iz te ideje je nastal tudi projekt Simbioza šole, 

ki medgeneracijsko sodelovanje vnese tudi v šolo. S pridobitvijo naziva Simbioza šole 

osnovne in srednje šole po vsej Sloveniji sporočajo, da se zavedajo pomembnosti prenosa 

znanja in gradnje lepše prihodnosti za vse generacije. Šole tako vzgajajo aktivne učence, ki se 

zavedajo odgovornosti v družbi. 
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III EMPIRIČNI DEL 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Glavno raziskovalno vprašanje je, kak vpliv ima medgeneracijsko skupno učenje angleščine 

na učence prvega triletja osnovne šole in njihove stare starše. Zanimalo me je, ali 

medgeneracijska oblika učenja prinese pozitivne rezultate za učence prvega triletja in za 

njihove stare starše na področju izobraževanja in odnosov. 

 

Za ta raziskovalni problem sem se odločila, ker menim, da je medgeneracijska simbioza 

pomemben dejavnik v otrokovem življenju. Otroci se lahko veliko naučijo od starih staršev, 

prav tako pa se lahko stari starši veliko naučijo od vnukov. Čas, ki ga otroci preživijo s 

svojimi starimi starši, je lahko tudi čas, ki ga lahko starši s prenatrpanimi urniki preživijo 

zase. V današnjem času je ločevanje generacij pogostost, saj imajo določene generacije iste 

potrebe in je delo z ljudmi iste starosti preprostejše. Kljub temu pa se zaradi takega ločevanja 

različne generacije med seboj odtujujejo. 

 

Po pregledu literature menim, da tema simbioze med osnovnošolci in njihovimi starimi starši 

ni dovolj raziskana. V Sloveniji povezovanje generacij osnovnošolcev in starejših še ni 

običajno, prav tako je vključevanje starejših v učni proces in šolski vsakdan še vedno redkost. 

 

Glede na to, da se danes povečuje tudi pomen tujih jezikov v izobraževanju in vsakdanjem 

življenju, menim, da je tema medgeneracijskega poučevanja angleščine še pomembnejša. 

 

7 CILJI RAZISKAVE 

1. Ugotoviti, kateri so razlogi, da so se stari starši odločili za udeležbo na tečaju 

angleščine. 

2. Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi napredek v znanju angleščine 

udeleženih učencev. 

3. Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi napredek v znanju angleščine 

udeleženih starih staršev. 

4. Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi sprememba v odnosu starih staršev 

do učenja angleščine. 

5. Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi sprememba v učenčevem odnosu 

do učenja angleščine. 

6. Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja spremeni odnos med starimi starši in 

učenci. 

7. Ugotoviti, ali so se učenci radi učili skupaj s starimi starši. 

8. Ugotoviti, ali so se stari starši radi učili skupaj z vnuki. 

9. Ugotoviti, ali se v sklopu tečaja angleščine izboljša učna samopodoba pri učencih. 

10. Ugotoviti, ali se v sklopu tečaja angleščine izboljša učna samopodoba pri starih 

starših. 

11. Ugotoviti, ali je začetno znanje angleščine učencev 1. triletja boljše kot začetno znanje 

angleščine starih staršev. 

12. Ugotoviti, ali je končno znanje angleščine starih staršev boljše od končnega znanja 

angleščine učencev 1. triletja. 
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8 RAZISKOVALNA METODA 

Za raziskovanje sem uporabila kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega raziskovanja. 

Izvedla sem študijo primera. Ker je vzorec tako majhen, pridobljenih podatkov iz preučevane 

množice in primera nisem mogla posplošiti na osnovno množico, lahko pa sem jih posplošila 

na podobne primere. Metode so kavzalno-neeksperimentalne in deskriptivne.  

 

Za namen raziskave sem na eni izmed slovenskih osnovnih šol izvajala tečaj angleščine za 

učence 1. triletja in njihove stare starše. Tečaj je potekal enkrat tedensko v dveh skupinah, od 

3. marca 2015 do 27. maja 2015. Prva skupina se je srečevala vsak torek od 15.00 do 15.45, 

druga skupina pa vsako sredo od 15.00 do 15.45. Srečanj je bilo za vsako skupino 12. 

Udeleženci tečaja so bili obveščeni o tem, da se tečaja udeležujejo brezplačno, prostovoljno in 

da so del raziskave. 

 

8.1 OPIS PREUČEVANE ENOTE 

V raziskavo je bilo vključenih 30 oseb, od tega 16 učencev prvega triletja osnovne šole in 14 

starih staršev. Udeleženci so bili razdeljeni v 2 skupini. V prvi skupini je bilo 7 učencev in 7 

starih staršev, v drugi skupini pa 9 učencev in 7 starih staršev.  

Vzorec je bil neslučajnostni in namenski. Udeleženci so bili v raziskavo povabljeni z vabilom 

in so sodelovali prostovoljno. 

Stari starši, udeleženi v raziskavo, so bili stari od 51 do 70 let.  

 
Graf 1: Vzorec starih staršev glede na spol 

Večina starih staršev (več kot 70 %) je bila ženskega spola, le 4 (manj kot 30 %) so bili 

moški. 
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Graf 2: Vzorec učencev prvega triletja glede na razred 

V raziskavi so sodelovali 4 učenci 1. razreda osnovne šole (25 % udeleženih učencev), 5 

učencev 2. razreda osnovne šole (31 % udeleženih učencev) in 7 učencev 3. razreda osnovne 

šole (44 % udeleženih učencev). 

 
Graf 3: Vzorec starih staršev glede na to, ali so že kdaj obiskovali tečaj angleščine ali ne 
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Od starih staršev, udeleženih v raziskavo, jih je 6 (42,9 %) že obiskovalo tečaj ali pouk 

angleščine. Večinoma so navajali, da je bilo to v osnovni in srednji šoli, 1 pa je navedel, da je 

obiskoval 3-mesečni tečaj angleščine. 8 oz. 57,1 % starih staršev pouka angleščine še ni 

obiskovalo.  

 

8.2 OPIS INSTRUMENTA 

Vprašalnik za stare starše na začetku tečaja vsebuje 9 vprašanj različnih vrst (odprta, zaprta in 

kombinirana vprašanja) in tipov (vprašanja z enim mogočim odgovorom, vprašanja z več 

mogočimi odgovori, dihotomna vprašanja, deskriptivne ocenjevalne lestvice in ocenjevanje 

pogostosti pojavljanja karakteristike) ter 2 vprašanji, ki se nanašata na osebne podatke 

anketirancev (spol in starost). Vprašanja v poizvedovalnem delu se nanašajo na razloge za 

odločitev za udeležbo na tečaju, pričakovanja od tečaja, pretekle izkušnje z učenjem 

angleščine in na  odnos z vnukom, s katerim bosta obiskovala tečaj.  

Vprašalnik za učence na začetku tečaja vsebuje 5 vprašanj različnih vrst (odprta, zaprta, 

kombinirana vprašanja) in tipov (vprašanja z enim mogočim odgovorom, vprašanja z več 

mogočimi odgovori, dihotomna vprašanja, deskriptivne ocenjevalne lestvice) ter 2 vprašanji, 

ki se nanašata na osebne podatke anketirancev (spol, starost). Vprašanja v poizvedovalnem 

delu se nanašajo na pretekle izkušnje z učenjem angleščine, pričakovanja od tečaja in odnos s 

tistim od starih staršev, s katerim bosta obiskovala tečaj. V vprašalniku za učence sem 

uporabila velike tiskane črke. 

Vprašalnik za stare starše na koncu tečaja vsebuje 17 vprašanj različnih vrst (odprta, zaprta in 

kombinirana) in tipov (vprašanja z enim mogočim odgovorom, vprašanja z več mogočimi 

odgovori, dihotomna vprašanja, deskriptivne ocenjevalne lestvice in ocenjevanje pogostosti 

pojavljanja karakteristike) ter 2 vprašanji, ki se nanašata na osebne podatke anketirancev (spol 

in starost). Vprašanja v poizvedovalnem delu se nanašajo na njihovo mnenje o učenju 

angleščine, odnos z vnukom, s katerim sta obiskovala tečaj, in njihovo mnenje o tečaju. 

Vprašalnik za učence na koncu tečaja vsebuje 14 vprašanj različnih vrst (odprta, zaprta in 

kombinirana vprašanja) in tipov (vprašanja z enim mogočim odgovorom, vprašanja z več 

mogočimi odgovori, dihotomna vprašanja in deskriptivne ocenjevalne lestvice) ter 2 

vprašanji, ki se nanašata na osebne podatke anketirancev (spol in starost). Vprašanja v 

poizvedovalnem delu se nanašajo na njihovo mnenje o učenju angleščine, odnos s tistim od 

starih staršev, s katerim sta obiskovala tečaj, in njihovo mnenje o tečaju. V vprašalniku za 

učence sem uporabila velike tiskane črke. 

Vprašanja v začetnem vprašalniku za stare starše in začetnem vprašalniku za učence prvega 

triletja so po vsebini podobna, prav tako enako velja za končna vprašalnika. Vprašalnika za 

učence prvega triletja sta vsebinsko krajša kot vprašalnika za stare starše. 

Test predznanja in končni test znanja sta enaka. Vsebujeta 6 nalog povezovalnega tipa ter 

predznanje in končno znanje angleščine. Vsaka naloga vsebuje besede in sličice, ki jih morajo 

udeleženci pravilno povezati. Vsebine v nalogah so bile obravnavane na tečaju. Test je 

preprost za reševanje in objektivno ocenjevanje.  

Opazovanje z udeležbo je bilo nestrukturirano. Opazovala sem tisto, kar je najbolj pritegnilo 

mojo pozornost. Okvirni načrt opazovanja so bila raziskovalna vprašanja oz. cilji raziskave. 

Zapisi so bili sprotni oz. sem opažanja zapisala po vsakem srečanju.  
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8.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Uporabila sem triangulacijo tehnik zbiranja podatkov. Da sem dobila čim bolj celovit vpogled 

v situacijo, ki sem jo preučevala, sem uporabila tri tehnike: opazovanje, anketa in preverjanje 

znanja.  

Opazovanje z udeležbo je bilo nestrukturirano. Opazovala sem naključne stvari, ki so 

pritegnile mojo pozornost. Opazovala sem takrat, ko sem imela priložnost, običajno med 

tečajem, ko so udeleženci izvajali dejavnost brez mene, pred tečajem in po tečaju. Opazovala 

sem napredek pri posameznikih, njihov interes za učenje, spremembe v učni samopodobi, 

komunikacijo med starimi starši in učenci, spremembe v odnosih in morebitne konfliktne 

situacije. Pred tečajem in po tečaju sem po navadi prisluhnila pogovorom med udeleženci ali 

pa se z njimi tudi sama pogovorila in tako naključno izvedela za raziskavo koristne 

informacije. Opazovanje je v moji raziskavi najbolj subjektivna tehnika, saj so to moja lastna 

opažanja in gre moje interpretacije. 

Na začetnem in končnem srečanju tečaja so učenci in stari starši anonimno izpolnili ankete. 

Začetni anketi za stare starše in učence sem sestavila februarja 2015, končni anketi pa maja 

2015. Pred izpolnjevanjem sem udeležence seznanila z namenom anketnega vprašalnika in 

njihovo anonimnostjo ter jim podala navodila za izpolnjevanje. Med izpolnjevanjem sem bila 

prisotna in udeležencem na voljo za morebitna vprašanja. Učencem 1. razreda sem pomagala 

pri branju in izpolnjevanju. Udeleženci so anketni vprašalnik izpolnjevali individualno, na 

voljo pa so imeli dovolj časa. 

Na začetnem in končnem srečanju tečaja so udeleženci izpolnili preverjanje znanja. Na 

začetnem je preverjanje merilo predznanje, na končnem pa končno oz. usvojeno znanje 

angleščine. Obe preverjanji znanja sta pokazali napredek oz. nazadovanje v znanju 

posameznikov. Udeleženci so si izmislili kodo, s katero so se podpisali na začetni preizkus in 

jo uporabili tudi na končnem preverjanju. Preverjanje so udeleženci reševali individualno, 

pisno; na voljo so imeli dovolj časa. Navodila preverjanja sem podala ustno in sem bila med 

reševanjem tudi na voljo za morebitna vprašanja. Udeležence sem seznanila tudi z namenom 

preverjanja in njihovo anonimnostjo. Učencem 1. razreda sem pomagala pri branju.  

 

8.4 OPIS DEJAVNOSTI, KI SO SE IZVAJALE NA TEČAJU ANGLEŠČINE 

Dejavnosti so bile oblikovane kot didaktične in socialne igre, ob katerih naj bi se udeleženci 

poleg učenja tudi zabavali. Dejavnosti so vsebovale veliko premikanja, poslušanja in 

odzivanja na navodila ter so pričakovale sodelovanje med udeleženci. Zasnovane so bile tako, 

da so bile primerne za učence 1. trilerja in njihove stare starše. Dejavnosti smo izvajali v 

učilnici, v kateri smo sedeli v krogu, tako da je bilo sproščeno vzdušje.  

Pri podajanju nove snovi oz. besedišča sem vedno uporabila več načinov, da sem zadovoljila 

potrebe učencev in starih staršev. Besede sem zapisala, uporabila slikovne ponazoritve, 

didaktične pripomočke (npr. predmete, fotografije …), vse pa tudi slušno podprla. Na začetku 

vsakega srečanja smo na kratko ponovili snov prejšnjih srečanj in tako obnovili znanje.  

Poučevanje na tečaju je temeljilo na slušnem razumevanju in odzivanju na navodila, 

vključeno pa je bilo tudi razvijanje govornega sporočanja in sporazumevanja. Poudarka na 

pisanju ni bilo, smo pa pri vsaki novi snovi v zvezke oz. na delovne liste zapisali besedišče, 

da so imeli stari starši in učenci pregled nad tem, kar so delali na tečaju. Delovni listi so bili 

prirejeni za otroke, tako da so bili polovično že izpolnjeni.  
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Tematski sklopi in besedišče: 

 Predstavljanje: Hello. My name is [name]. What is your name? His/Her name is 

[name]. I am from [village/town/city]. Where are you from? 

 

 Barve: yellow, orange, red, blue, green, black, white, pink, purple, brown. What 

colour is it? It is [colour]. I am wearing something [colour]. 

 

 Družinski člani: mother, father, son, daughter, grandfather, grandmother, sister, 

brother, granddaughter, grandson. I am [] and a []. Someday, I will be a []. 

 

 Hrana: a carrot, juice, chocolate, a banana, an apple, an orange, milk, bread, a lollipop, 

pizza, an ice cream, cheese, a sandwich, french fries, rice, a tomato, soup, 

strawberries, a lemon, a glass of water, jam, broccoli, healthy/unhealthy food, hungry 

caterpillar, yummy card, yucky card. I like []. I don't like []. 

 

 Deli telesa: head, eyes, an eye, a nose, mouth, ears, an ear, shoulders, a shoulder, 

arms, an arm, hands, a hand, fingers, a finger, a belly, legs, a leg, feet, a foot, knees, a 

knee, toes, a toe, hips, teeth. 

 

 Živali: a bear, a bird, a sheep, a fish, a cat, a dog, a duck, a horse, an elephant, a 

giraffe, a snake, a lion, a frog, a tail. Which tail belongs to which animal? 

 

 Preostalo besedišče: faster, listen, sing, touch, stand up, point to, lift up, stand up if, 

touch someone who, touch something, turn around, lift up your hands, run, choose, 

find, jump, draw, write down, cross out, collect, mime, guess, put a [] in the []. I am 

thinking of a []. Who am I thinking of? Find your pair. Fill the blanks with the right 

words. Find someone who []. The group who finishes first, wins. Roll the dice. Tie 

your feet together. Swap seats, if you are []. Swap seats if you like []. Everybody swap 

seats. Everyone gets a card. You get a point. What does he see? Look to your 

right/left. Take one step to your right/left. Stand on one leg. Do a squat.  

 

Primeri dejavnosti:  

 Podajanje žogice 

Z udeleženci naredimo krog in si podajamo žogico. Vsak, ki drži žogico v rokah, mora nekaj 

povedati, nato pa poda žogico tistemu, ki še ni ničesar povedal. Na začetku tečaja so to stavki, 

kot je »Hello. My name is [name].« Sčasoma se težavnost stavkov stopnjuje, npr. »What is 

your name? Her name is [name]. His name is [name]. Where are you from? I am from 

[village/town/city]. I am wearing something [colour].« 

 

 Spoznavna igra ugibanja s karticami 

Na kartice, ki si jih obesimo okrog vratu, napišemo svoje ime, izpustimo pa dve črki v imenu. 

Nato ugibamo imena, in ko jih uganemo, dopišemo manjkajoče črke. Te kartice imamo potem 

vsako srečanje obešene okrog vratu, da se lahko pokličemo po imenu.  

 

 Igra z baloni 

Napihnemo balone in nanje napišemo svoja imena. Udeležencem dajem navodila, kot so: 

»Throw the balloon in the air and catch another one. Throw the balloon in the air and catch 
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your own.« Udeleženec, ki ujame balon, mora nato povedati stavek, kot je: »Her/His name is 

[name].« Na koncu ure igro ponovimo tako, da vsak ujame svoj balon in ga odnese domov. 

Idejo sem dobila na spletni strani www.cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-

igre.doc  (1. 3. 2015). Igro sem priredila tako, da ni samo socialno-spoznavna, ampak tudi 

didaktična in primerna za medgeneracijsko poučevanje angleščine.  

 Skrivno ime v vreči 

V vreči so listki z imeni udeležencev. Udeleženec povleče listek iz vreče, pove stavek, kot je 

»My name is [name].« Nato pokaže na tistega, čigar ime je izvlekel, in pove še en stavek, kot 

je »Her/His name is [name].« 

 

 Igra menjave sedežev 

Vsak dobi 2 barvna kartončka v obliki kroga. Udeleženci sedijo v krogu. Učiteljica daje 

navodila, kot je npr.: »Yellow and green, swap seats.« Tisti, ki držijo eno izmed poklicanih 

barv, morajo med seboj zamenjati sedeže. Navodilo »colours« pomeni, da morajo med seboj 

mesta zamenjati vse barve oz. vsi udeleženci. Na začetku podajam navodila počasi, nato pa 

vedno hitreje in se morajo tudi udeleženci hitreje premikati. Igro priredim tudi pri drugih 

tematskih sklopih (hrana, družinski člani), pri katerih podajam navodila, kot so npr. »Swap 

seats if your are a grandmother. Swap seats if you like milk.« 

 

Idejo za igro menjave sedežev sem dobila iz priročnika za učitelje Angleške igralne urice 

(Kosinac, 2003, str. 29) in jo priredila. 

 

 Dvigni barvo 

Udeleženci dobijo 2 barvna kartončka. Govorim barve, in če kartonček z omenjeno barvo 

držijo v rokah, ga dvignejo.  

 

 Igra bingo 

Udeleženci v zvezek narišejo razpredelnico z 8 okni. Vanjo narišejo 8 krogov različnih barv 

(barvni krogi obravnavanih barv so tudi na tabli). Iz vreče vlečem listke, na katerih so barve. 

Izrečem barvo in počakam, da jo udeleženci, če jo imajo v razpredelnici, prečrtajo. Nato 

barvo na tabli tudi pokažem in jo prestavim na drugo stran table. Postopek ponavljamo, dokler 

vsaj en udeleženec ne prečrta vseh barv in zakliče »bingo«. Bingo igramo tudi pri tematskem 

sklopu hrana, v katerem samo zamenjamo besedišče, postopek pa je isti.  

 

 »Dotakni se nečesa modrega« 

Dajem navodila, kot npr.: »Touch something blue. Touch something red.« Udeleženci morajo 

v učilnici najti nekaj, kar je omenjene barve, in se tega dotakniti. Navodila najprej dajem 

počasi, nato pa vedno hitreje, tako da se morajo tudi udeleženci hitreje odzivati in premikati 

po učilnici. Igro priredimo tudi pri tematskem sklopu družina, v katerem so navodila podobna, 

npr. »Touch someone, who is a grandmother.« Pri tematskem sklopu hrana so po razredu 

nalepljene fotografije hrane, navodilo pa je npr. »Touch a carrot.« Pri tematskem sklopu deli 

telesa podajam navodila, kot je npr. »Touch your ears.« Na zadnjih srečanjih so navodila 

težja, npr. »Touch something red with your head.« 

 

 Vstani, če … 

Dajem navodila, kot so »Stand up if you are wearing red. Clap your hands if you are a 

grandmother.« Udeleženci morajo poslušati navodila in jih izvesti.  

 

http://www.cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-igre.doc
http://www.cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-igre.doc
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Idejo sem dobila na spletni strani http://www.jubed.com/youth_ministry/view/Sit-down-if 

(10. 3. 2015). Navodila sem poenostavila.  

 

 Sestavljanka 

Vsak dobi košček velike sestavljanke, ki jo morajo skupaj potem sestaviti. Na sliki je družina. 

Poimenujemo njene člane (mother, grandmother, son, daughter …) in na sliko polagamo 

listke z besedami.  

 

 Poišči svoj par 

Vsak dobi listek, na katerem je napisana ena poved, npr. »What is your name? Where are you 

from? My name is Katarina. I am from Ljubljana.« Udeleženci se sprehodijo po razredu in 

poiščejo svoj par, tako da sta njuni povedi oz. vprašanje in odgovor smiselno povezana. 

Potem preverimo rezultate, tako da preberemo stavke. 

 

 Igra spomin 

Didaktična igra spomin je narejena iz kart, na katerih so slike in besede iz posameznega 

tematskega sklopa. Udeležence razdelimo v dve skupini (po navadi kar stari starši proti 

učencem), ki tekmujeta med seboj. Skupina, ki odkrije več ujemajočih se parov, je 

zmagovalna. Znotraj skupine se tekmovalci pri odkrivanju parov izmenjujejo, tako da pridejo 

vsi na vrsto. Med seboj si tekmovalci znotraj skupine lahko pomagajo. 

 

 Kdo živi v tvoji hiši? 

Vsak udeleženec dobi list, na katerem je narisana hiša. Vsak dobi tudi barvne kvadratke. 

Dajem navodila, kot sta npr. »If your grandmother lives in your house, put a blue sqare in 

your house. If your grandson lives in your house, put a black square in your house.« 

Udeleženci v hišo polagajo kvadratke različnih barv. Na koncu se sprehodijo mimo vseh hiš 

in si jih ogledajo.  

 

Idejo sem našla na spletni strani https://www.tes.com/teaching-resource/who-lives-in-your-

house-11074522 (20. 3. 2015) in jo priredila.  

 

 Igra ugibanja 

Učitelj pove npr. »I am thinking of a grandmother and blue. Who am I thinking of?« 

Udeleženci poiščejo tistega kandidata (oz. več kandidatov), ki se ujema(jo) z družinskim 

statusom in ima oblečeno barvo, o kateri razmišljam. Najprej govori samo učitelj, nato pa se 

lahko tisti, ki želijo, prav tako preizkusijo v vlogi učitelja. 

 

Idejo za igro sem dobila iz priročnika za učitelje Angleške igralne urice (Kosinac, 2003, str. 

41). Igro sem priredila. 

 

 Radi imamo hrano 

Vsak udeleženec pove poved, kot npr. »I like bananas. I don't like ice cream.« Tisti 

udeleženci, ki imajo prav tako radi banane, vstanejo.  

 

 Skrite besede v ovojnici  

Vsak udeleženec dobi ovojnico, v kateri so list z besedilom in listki z besedami. Besedilu 

manjkajo besede, ki jih morajo udeleženci pravilno postaviti v besedilo. Le 2 udeleženca 

imata isto besedilo, zato morajo, ko besedilo sestavijo, poiskati svoj par z istim besedilom, 

potem pa preverita rešitve. 

  

http://www.jubed.com/youth_ministry/view/Sit-down-if
https://www.tes.com/teaching-resource/who-lives-in-your-house-11074522
https://www.tes.com/teaching-resource/who-lives-in-your-house-11074522
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 Štafeta hrane 

Udeležence razdelimo v 2 skupini (stari starši in učenci). Vsaka skupina dobi 11 besed na 

listkih. Na eni strani učilnice za črto v dveh kolonah stojijo udeleženci, na drugi strani pa so 

na mizah fotografije hrane. Na moj znak mora prvi udeleženec v skupini teči do mize z enim 

listkom, na katerem je napisana beseda, in poiskati ustrezno fotografijo. Ko priteče do 

skupine, lahko začne teči drugi v skupini. Skupina, ki prva zbere vse ustrezne pare, je 

zmagovalna. Med igro preverjam, ali so udeleženci izbrali pravilne pare. Če ugotovim, da je 

kdo izbral napačno fotografijo, mu jo vzamem, nesem nazaj na mizo in mora potem naslednji 

udeleženec poiskati ustrezno. 

 

 Lačna gosenica 

Udeležencem razdelim barvne kroge. Tisti, ki dobijo isto barvo, so skupaj v skupini. 4 

skupine tekmujejo med seboj v didaktično prirejeni namizni igri lačna gosenica. Na tabli je 

plakat. Lačna gosenica mora po poljih do konca, kjer se spremeni v metulja. Vmes je hrano, 

ki je zdrava ali nezdrava. Vsaka skupina ima svojo figurico oz. magnet na tabli. Skupine 

mečejo kocko in se premikajo naprej za toliko mest, kolikor kaže kocka. Če pridejo na mesto, 

na katerem gosenica poje zdravo hrano, dobijo kartico »yummy«, če pridejo na mesto, na 

katerem gosenica poje nezdravo hrano, dobijo kartico »yucky«. Ena kartica »yummy« prinese 

eno plus točko, ena kartica »yucky« pa eno minus točko. Vse skupine mečejo kocko toliko 

časa, dokler ne pridejo do konca. Tista skupina, ki ima na koncu največ točk, je zmagovalna.  

 

Idejo za igro sem dobila na spletni strani 

http://www.communication4all.co.uk/Board%20Games/healthy%20eating%20all%20a4.pdf 

(4. 4. 2015). 

 

 Dotakni se korenčka 

Učenci in stari starši si z vrvico zavežejo skupaj nogi, tako da ima vsak eno nogo prosto, eno 

pa zavezano na svojega starega starša oz. vnuka. Po razredu so na različnih mestih prilepljene 

fotografije hrane. Dajem navodila, kot je npr. »Touch a carrot.« Par mora čim hitreje najti 

fotografijo v razredu, priti do nje in jo odlepiti. Par, ki zbere največ fotografij, je zmagovalen.  

 

Idejo za igro sem dobila iz priročnika za učitelje Angleške igralne urice (2003, str. 55) in v 

publikaciji Mladi in socialna vključenost (str. 34). Igro sem priredila. 

 

 Sestavljanje besedila 

Vsak udeleženec dobi besedilo, ki je razrezano na posamezne povedi in besede. Besedilo 

morajo sestaviti tako, da je smiselno. Besedila nato preberem, udeleženci pa preverijo, ali so 

jih sestavili pravilno. Nepravilnosti popravijo. 

 

 Branje knjig in aktivnosti po branju 

Sedimo v krogu, berem knjigo »Yummy yucky«, udeleženci pa gledajo ilustracije in 

poslušajo. Po prebrani knjigi zbiramo ideje za hrano, ki je »yummy«, in stvari, ki so »yucky«.  

 

Med branjem knjige »Brown bear, brown bear, what do you see?« prav tako sedimo v krogu, 

udeleženci poslušajo in gledajo ilustracije. Vsakič, preden obrnem stran, udeleženci ugibajo, 

katera žival in kakšne barve bo na naslednji strani. Po branju vsak udeleženec dobi eno 

barvico in list papirja, na katerega narišejo žival. Ko to naredijo, ilustracije združimo v svojo 

knjigo in povemo zgodbo, besedilo pa je podobno kot pri izvorni knjigi.  

 

http://www.communication4all.co.uk/Board%20Games/healthy%20eating%20all%20a4.pdf
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Preberem doma izdelano knjigo »Dear zoo«. Na vsaki strani knjige je nekaj, česar se lahko 

udeleženci dotaknejo. 

 

 Poslušanje in petje pesmi 

Poslušamo pesem »Head, shoulders, knees and toes«. Brez glasbe počasi izgovarjam besedilo 

pesmi in zraven kažem na dele telesa. Udeleženci najprej samo kažejo na dele telesa, nato pa 

poskušajo zraven izgovarjati tudi besedilo, dokler ga ne usvojijo. Potem vklopimo glasbo in 

pojemo ter kažemo na dele telesa. Ko pesem popolnoma usvojimo, pojemo brez glasbe in 

stopnjujemo hitrost petja tako, da vsakič, ko odpojemo, rečem: »Again, faster!« Na isti način 

obravnavamo pesem »Elephants have wrinkles«.  

 

 Naredi tako, kot rečem, in ne tako, kot kažem 

Govorim dele telesa, npr. »head«, in se zraven dotikam delov telesa, vendar ne nujno tistih, ki 

jih omenjam. Udeleženci morajo poslušati, kateri del telesa izgovorim, in se ga dotakniti, pri 

tem pa se ne smejo pustiti zavesti tako, da gibe ponavljajo za menoj.  

 

Idejo sem dobila na spletni strani http://www.eslkidstuff.com/Gamescontents.htm (20. 4. 

2015). 

 

 Koleno h kolenu 

Dajem navodila, kot je npr. »knee to knee«. Učenec in eden izmed njegovih starih staršev 

morata drug k drugemu prisloniti del telesa, npr. koleno h kolenu. Pozneje so navodila težja, 

npr. »head to toes« ali »ears to knees«.  

 

Idejo sem dobila na spletni strani http://www.sharronkrull.com/activities/snickershoots.php 

(20. 4. 2015). 

 

 »Pooh has a boo boo« 

Vsak udeleženec dobi sliko medveda Pooh in obliže. Govorim povedi, kot je npr. »Pooh has a 

boo boo on his head.« Udeleženci morajo na medveda postaviti obliže na tisto mesto, na 

katerem ga boli. Najprej govorim jaz in udeleženci samo postavljajo obliže, pozneje pa se 

lahko v mojo vlogo postavijo tudi sami.  

 

Idejo sem dobila na spletni strani https://www.pinterest.com/pin/575616396095846911/ (4. 5. 

2015).  

 

 Samolepilni listki 

Vsak udeleženec dobi dva samolepilna listka. Prilepi ju na dva različna dela telesa na svojem 

paru (učenci na enega izmed svojih starih staršev, stari starši na svoje vnuke oz. vnukinje). 

Vsak udeleženec nato zase pove dele telesa, na katerih ima nalepljene listke.  

 

Idejo sem dobila na spletni strani http://www.oxfordmagazine.es/body-parts-activities/ (4. 5. 

2015) in jo priredila tako, da ne vsebuje pisanja. 

 

 Kocki 

Sedimo v krogu. Na sredini sta dve veliki kocki. Na eni so napisani ukazi, kot so npr. »shake, 

point ...«, na drugi pa so napisani deli telesa, kot npr. »head, toes ...«. Vsak par (učenec in 

eden izmed njegovih starih staršev) vrže kocki, in kar dobimo na obeh kockah, izvedemo. 

Primer: Na eni kocki piše »touch«, na drugi pa »head« in zato se dotaknemo svoje glave. 

 

http://www.eslkidstuff.com/Gamescontents.htm
http://www.sharronkrull.com/activities/snickershoots.php
https://www.pinterest.com/pin/575616396095846911/
http://www.oxfordmagazine.es/body-parts-activities/
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Idejo sem dobila na spletni strani http://edition.tefl.net/ideas/vocab/body-vocabulary/ (4. 5. 

2015) in jo priredila. 

 

 Iskanje fotografij 

Vsak udeleženec dobi kartice, na katerih je napisana beseda (iz različnih tematskih sklopov). 

Po učilnici so nalepljene fotografije, ki jih morajo udeleženci poiskati (tako da fotografije 

ustrezajo besedam).  

 

 Igra ugibanja 

Udeležence razdelim v 2 skupini. Eden v skupini mora pokazati ali narisati žival, ki jo 

izžreba, preostali v skupini pa ugibajo, kaj je pokazal ali narisal. Naenkrat kažeta oz. rišeta 

dva udeleženca, iz vsake skupine eden. Tista skupina, ki prej pravilno ugane žival, ki jo riše 

oz. kaže njihov predstavnik, dobi točko. Zmaga skupina, ki ima na koncu več točk. 

 

 Predstavljanje naprstne lutke 

Vsak udeleženec dobi naprstno lutko. Za lutko si izmislijo ime, od kod prihaja, kaj ima rada 

in česa ne mara, nato pa se lutka predstavi.  

 

 Živali brez repov 

Na tabli so slike živali, ki jim manjkajo repi. Prostovoljci prihajajo pred tablo, kjer jim 

zavežem oči in dam v roke sliko repa naključne živali. Z otipavanjem oblike in po spominu 

poskušajo rep pritrditi na pravilno žival. Nato jim odvežemo oči in preuredimo repe tako, da 

ustrezajo živalim. 

 

Idejo sem dobila na spletni strani http://costcuttingcreations.blogspot.si/2012/05/busy-bag-

bargain.html (4. 5. 2015). Igro sem spremenila.  

 

 Padajoči zamaški 

Vsak udeleženec dobi po en zamašek in si ga položi na glavo, tako da ta ne pade dol. Dajem 

navodila, kot so »Lift your hands up, shake your head, look to the right.« Udeleženci morajo 

izvajati gibe in pri tem paziti, da jim zamašek ne pade z glave. Če jim pade, so izločeni, zadnji 

udeleženci, ki jim uspe zamašek zadržati na glavi, so zmagovalci.  

 

 Pošasti 

Opisujem pošast, udeleženci pa jo morajo narisati. Na koncu poimenujejo svoje pošasti in si 

ogledajo vse risbe. 

 

Idejo sem dobila iz priročnika za učitelje Angleške igralne urice (Kosinac, 2003, str. 80). 

 

8.5 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV  

Za obdelavo statističnih podatkov sem uporabila programa IBM SPSS Statistics 24.0 in Excel. 

Uporabila sem statistične postopke deskriptivne in inferenčne statistike (strukturne tabele, 

aritmetične sredine, najnižje in najvišje vrednosti, standardni odklon, Wilcoxov preizkus). 

Podatke sem prikazala v preglednicah in z grafi.  

 

Podatkov nisem mogla posplošiti na osnovno množico, saj je bil vzorec udeleženih 

premajhen, lahko pa sem iz podatkov vseeno strnila nekatere uporabne sklepe. 

 

http://edition.tefl.net/ideas/vocab/body-vocabulary/
http://costcuttingcreations.blogspot.si/2012/05/busy-bag-bargain.html
http://costcuttingcreations.blogspot.si/2012/05/busy-bag-bargain.html
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9 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

9.1 Cilj: Ugotoviti, kateri so razlogi, da so se stari starši odločili za udeležbo na tečaju 

angleščine. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi:  

 Stari starši so se v večini tečaja udeležili za to, da bi več časa preživeli z vnuki. 

Razlogi, da ste se odločili za tečaj angleščine, so (mogočih je več odgovorov): 

Razlogi ƒ ƒ % Ustrezni odstotki glede na 

število anketirancev 

Tečaj je brezplačen. 0 0 0 

Želim se naučiti angleško. 1 5,3 7,1 

Želim, da se moj vnuk/vnukinja nauči angleško. 12 63,2 85,7 

Več časa si želim preživeti z vnukom/vnukinjo. 6 31,6 42,9 

Drugo. 0 0 0 

Skupaj 19 100 135,7 
Tabela 1: Razlogi starih staršev za udeležbo na tečaju angleščine 

Največ starih staršev (85,7 %) se je tečaja angleščine udeležilo zato, ker želijo, da se njihov 

vnuk/vnukinja nauči angleško. Na prvo mesto so torej stari starši postavili svoje vnuke ter 

njihovo izobraževanje in koristi. Le 1 udeleženec je obkrožil, da se je tečaja udeležil tudi za 

to, da se sam nauči angleško. Manj kot polovica starih staršev (42,9 %) se je tečaja udeležila 

za to, da bi več časa preživela z vnukom oz. vnukinjo. Hipoteza, da so se stari starši v večini 

tečaja udeležili za to, da bi več časa preživeli z vnuki, torej ne drži. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem stare starše povprašala tudi po pričakovanjih od tečaja.  

Kaj pričakujete od tečaja (vprašanje odprtega tipa, mogočih je več odgovorov)? 

Pričakovanja Ƒ ƒ % Ustrezni odstotki glede na 

število anketirancev 

Pričakujem, da obnovim znanje angleškega 

jezika, da se česa novega naučim, izboljšam 

izgovarjavo. 

9 47,4 64,3 

Pričakujem, da se vnuk/vnukinja nauči osnov 

angleškega jezika, da vnuk/vnukinja spozna, da 

je znanje tujih jezikov v življenju nujno. 

2 10,5 14,3 

Pričakujem druženje, zabavo. 7 36,8 50 

Pričakujem koristno preživljanje prostega časa z 

vnukom/vnukinjo. 
1 5,3 7,1 

Skupaj 19 100 135,7 
Tabela 2: Pričakovanja starih staršev od tečaja angleščine 

Največ starih staršev (64,3 %) je od tečaja angleščine pričakovalo znanje angleškega jezika. 

Pri tem vprašanju so stari starši v nasprotju z zgornjim, zaprtim tipom vprašanja na prvo 

mesto postavili sebe ter svoje izobraževanje in koristi od tečaja. Polovica starih staršev (50 %) 

je od tečaja pričakovala tudi druženje. Le 2 udeleženca sta v pričakovanja od tečaja vključila 

tudi izobraževanje vnuka oz. vnukinje in le 1 udeleženec je v pričakovanje vključil koristno 

preživljanje prostega časa z vnukom oz. vnukinjo. 
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Zanimivo je, da so stari starši kot razlog za obisk tečaja angleščine največkrat navajali 

vnukovo izobraževanje, v pričakovanjih od tečaja pa svoje izobraževanje. Predvidevam, da se 

vprašanji dopolnjujeta in so tako stari starši na prvo mesto postavili izobraževanje (vnukovo 

in svoje), na drugo mesto pa druženje in preživljanje časa z vnukom. 

Zanimalo me je tudi, kakšna so pričakovanja učencev od tečaja angleškega jezika in ali se ta 

razlikujejo od pričakovanj starih staršev. 

Kaj pričakujete od tečaja (vprašanje odprtega tipa, mogočih je več odgovorov)? 

Pričakovanja Ƒ ƒ % Ustrezni odstotki glede na 

število anketirancev 

Pričakujem, da se naučim novih angleških 

besed, učenje angleščine, da bom govoril 

angleško. 

11 68,8 68,8 

Pričakujem druženje, zabavo. 5 31,2 31,2 

Skupaj 16 100 100 
Tabela 3: Pričakovanja učencev od tečaja angleščine 

Več kot polovica učencev (68,8 %) je od tečaja angleščine pričakovala znanje angleškega 

jezika, preostali učenci (31,2 %) pa druženje in zabavo. Tudi učenci so, tako kot njihovi stari 

starši, na prvo mesto postavili izobraževanje, vendar pa so v nasprotju s starimi starši učenci v 

pričakovanja pisali samo svoje koristi in niso omenjali koristi starih staršev. 

Opazila sem, da so stari starši vedno skrbeli za to, da so njihovi vnuki sledili pouku. Ob 

neprimernem vedenju in neposlušnosti so vedno poskrbeli za disciplino. Tudi iz spontanih 

pogovorov med starimi starši in z menoj sem dobila občutek, da na prvo mesto postavljajo 

izobraževanje vnuka oz. vnukinje, zase pa želijo le, da so prisotni in da se nekaj malega 

naučijo.  

 

9.2 Cilj: Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi napredek v znanju angleščine 

udeleženih učencev. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Od začetka do konca tečaja se pojavi napredek v znanju angleščine pri učencih, 

udeleženih na tečaju.  

Učenci 1. triletja so na začetku in koncu tečaja rešili enako preverjanje znanja (v prilogi). 

Naloge so bile povezovalnega tipa (povezovanje besed s slikami), preverjale pa so poznavanje 

besedišča. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

49 
 

Učenec 

Št. doseženih točk 

(od 44 mogočih) na 

začetnem 

preverjanju znanja 

% 

Število doseženih 

točk (od 44 mogočih) 

na končnem 

preverjanju znanja 

% 

1 23 52 38 86 

2 40 91 43 98 

3 30 68 41 93 

4 23 52 34 77 

5 20 45 34 77 

6 11 25 29 66 

7 29 66 44 100 

8 39 89 42 95 

9 25 57 44 100 

10 11 25 32 773 

11 31 70 44 100 

12 43 98 44 100 

13 13 29 31 70 

14 25 56 44 100 

15 40 91 42 95 

16 41 93 42 95 
Tabela 4: Število doseženih točk učencev na začetnem in končnem preverjanju znanja 

Iz tabele je razvidno, da so vsi učenci dosegli več točk na končnem kot na začetnem 

preverjanju znanja. Trdim lahko, da se je znanje angleščine udeleženih učencev izboljšalo.  

 

 N 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Najmanjše 

število 

doseženih 

točk 

Največje 

število 

doseženih 

točk 

Število točk na začetnem 

testu znanja 
16 27,7 10,8 11 43 

Število točk na končnem 

testu znanja 
16 39,2 5,3 29 44 

Tabela 5: Opisna statistika števila doseženih točk učencev na začetnem in končnem preverjanju znanja 

Povprečno število doseženih točk pri učencih je bilo na začetnem preverjanju znanja (27,7 

točke) manjše kot na končnem preverjanju znanja (39,2 točke). Prav tako je bil standardni 

odklon točk na začetnem preverjanju (10,8 točke) za še enkrat večji kot na končnem (5,3 

točke). Najmanjše število doseženih točk je bilo na začetnem preverjanju 11, na končnem pa 

29, kar kaže na pozitivno zvišanje doseženih točk na končnem preverjanju znanja. Glede na 

zgornjo tabelo lahko hipotezo obdržimo. Od začetka do konca tečaja se je pojavil napredek v 

znanju angleščine pri učencih, udeleženih na tečaju.  

Hipotezo lahko preizkusimo tudi z Wilcoxovim preizkusom za parne primerjave. Postavimo 

ničelno hipotezo, ki se glasi:  

 Povprečno število doseženih točk učencev na začetnem preverjanju znanja je enako 

povprečnemu številu doseženih točk učencev na končnem preverjanju znanja. 
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Št. točk na končnem testu znanja – 

št. točk na začetnem testu znanja 

Z (Wilcoxov preizkus) –3,520 

α (stopnja tveganja) 0,000 
Tabela 6: Wilcoxov preizkus povprečnega št. točk učencev na začetnem in končnem preverjanju znanja 

Vrednost Wilcoxovega preizkusa je statistično pomembna (Z= –3,520; α = 0,000). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 0,0 % lahko trdimo, da se povprečno število doseženih 

točk učencev na začetnem preverjanju znanja statistično pomembno razlikuje od povprečnega 

števila doseženih točk učencev na končnem preverjanju znanja. Kljub vsemu podatkov ne 

moremo posploševati na osnovno množico, ker je vzorec udeležencev premajhen, za vzorec, 

udeležen v raziskavi, pa lahko trdimo, da je število točk učencev na končnem preverjanju 

znanja večje od števila točk na začetnem preverjanju znanja. 

Pri učencih sem tudi sama opazila napredek v znanju angleščine – ne samo pri usvojenem 

besedišču, ampak tudi na drugih področjih. Med ponavljalnim delom na začetku vsakega 

srečanja sem opazila, česa so se učenci naučili. Opazila sem, da so se vedno bolj odzivali na 

navodila, za vedno več navodil in besed so že poznali pomene, nekateri pa so spontano celo 

odkrivali slovnična pravila angleškega jezika in jih povezovali na druge primere. Raven 

slušnih spretnosti se je po mojih opažanjih pri vseh otrocih povišala. Pri govornih spretnosti je 

bil napredek pri večini učencev majhen, izjema sta bila 2 učenca – deklica in deček. Deklica, 

ki je obiskovala 3. razred, je nadpovprečno dobro za svojo starost govorila že pred tečajem in 

se je njena govorna spretnost pozneje še izboljšala. Še zanimivejši pa je bil deček, ki je 

obiskoval 1. razred in je že govoril izjemno dobro in tudi sam tvoril povedi v angleščini. 

Njegova babica mi je zaupala, da gleda veliko televizijskih programov v angleščini, sama pa 

sem opazila tudi, da je velikokrat izgovarjavo besed ali stavkov na glas ponavljal za menoj. 

 

9.3 Cilj: Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi napredek v znanju angleščine 

udeleženih starih staršev. 

V sklopu tega raziskovalnega vprašanja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Od začetka do konca tečaja se pojavi napredek v znanju angleščine pri starih starših, 

udeleženih na tečaju.  

Stari starši so na začetku in koncu tečaja rešili enako preverjanje znanja (v prilogi). 

Preverjanje je bilo enako za učence 1. trilerja in za njihove stare starše. Naloge so bile 

povezovalnega tipa (povezovanje besed s slikami), preverjale pa so poznavanje besedišča. 
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Eden od starih 

staršev 

Št. doseženih točk 

(od 44 mogočih) na 

testu predznanja 

% 

Število doseženih 

točk (od 44 mogočih) 

na končnem testu 

znanja 

% 

1 40 91 44 100 

2 38 86 44 100 

3 35 79 39 89 

4 33 75 42 95 

5 42 95 44 100 

6 36 82 43 98 

7 38 86 43 98 

8 42 95 44 100 

9 15 34 38 86 

10 40 91 44 100 

11 44 100 44 100 

12 44 100 44 100 

13 33 75 39 89 

14 38 86 44 100 
Tabela 7: Število doseženih točk starih staršev na začetnem in končnem preverjanju znanja 

Iz tabele je razvidno, da so vsi stari starši dosegli več ali enako število točk na končnem kot 

na začetnem testu znanja. Trdim lahko, da se je znanje angleščine udeleženih starih staršev 

izboljšalo. 

 

 N 
Povprečna 

vrednost 

Standardni 

odklon 

Najmanjše 

število 

doseženih 

točk 

Največje 

število 

doseženih 

točk 

Število točk na začetnem 

testu znanja 
14 37,0 7,3 15 44 

Število točk na končnem 

testu znanja 
14 42,6 2,2 38 44 

Tabela 8: Opisna statistika števila doseženih točk starih staršev na začetnem in končnem preverjanju znanja 

Povprečno število doseženih točk pri starih starših je bilo na začetnem preverjanju znanja (37 

točk) manjše kot na končnem (42,6 točke). Prav tako je bil standardni odklon točk na 

začetnem preverjanju (7,3 točke) trikrat večji kot na končnem (2,2 točke). Najmanjše število 

doseženih točk je bilo na začetnem preverjanju, tj. 15, na končnem pa 38, kar kaže na 

pozitivno zvišanje doseženih točk na končnem preverjanju znanja. Glede na zgornjo tabelo 

lahko hipotezo obdržimo. Od začetka do konca tečaja se pojavi napredek v znanju angleščine 

pri starih starših, udeleženih na tečaju.  

Hipotezo lahko preizkusimo tudi z Wilcoxovim preizkusom za parne primerjave. Postavimo 

ničelno hipotezo, ki se glasi:  

 Povprečno število doseženih točk starih staršev na začetnem preverjanju znanja je 

enako povprečnemu številu doseženih točk starih staršev na končnem preverjanju 

znanja. 
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Št. točk na končnem testu znanja – 

št. točk na začetnem testu znanja 

Z (Wilcoxov preizkus) -3,07 

α (stopnja tveganja) 0,02 
Tabela 9: Wilcoxov preizkus povprečnega št. točk starih staršev na začetnem in končnem preverjanju znanja 

Vrednost Wilcoxovega preizkusa je statistično pomembna (Z= –3,07; α = 0,02). Ničelno 

hipotezo zavrnemo in s tveganjem 2,0 % lahko trdimo, da se povprečno število doseženih 

točk starih staršev na začetnem preverjanju znanja statistično pomembno razlikuje od 

povprečnega števila doseženih točk starih staršev na končnem preverjanju znanja. Kljub 

vsemu podatkov ne moremo posploševati na osnovno množico, ker je vzorec udeležencev 

premajhen, za vzorec, udeležen v raziskavi, pa lahko trdimo, da je število točk starih staršev 

na končnem preverjanju znanja večje od števila točk na začetnem preverjanju znanja. 

Tako kot pri učencih sem tudi pri starih starših opazila napredek v znanju angleščine na vseh 

področjih, ne samo pri usvojenem besedišču. Opazila sem napredek v slušnem razumevanju 

in govornih spretnostih. Stari starši so se zanimali za slovnična pravila in jih dosledno tudi 

uporabljali. Izboljšali sta se izgovarjava in tekočnost jezika večine starih staršev. Velikokrat 

so si zapisovali izgovarjave besed in stavkov, pozneje pa sem pravilno izgovarjavo tudi 

opazila, npr. v ponavljalnih delih srečanj. Pri starih starših sem opazila večji napredek v 

slušnem razumevanju in govornih sposobnostih kot pri otrocih. Največji napredek sem 

opazila pri babici, ki se je angleško že učila v osnovni in srednji šoli in je med poukom veliko 

zapisovala, ponavljala, veliko je tudi govorila in spraševala.  

 

9.4 Cilj: Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi sprememba v odnosu starih 

staršev do učenja angleščine. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Starim staršem se zdi na začetku tečaja učenje angleščine težko, na koncu pa zabavno.  

Mnenje starih staršev na začetku srečanj: Učenje angleščine je ... 

 Ƒ ƒ % 

Zabavno 10 71,4 

Lahko 0 0 

Težko 4 28,6 

Skupaj 14 100 
Tabela 10: Mnenje starih staršev o učenju angleščine na začetku srečanj 

Mnenje starih staršev na koncu srečanj: Učenje angleščine je ... 

 Ƒ ƒ % 

Zabavno 14 100 

Lahko 0 0 

Težko 0 0 

Skupaj 14 100 
Tabela 11: Mnenje starih staršev o učenju angleščine na koncu srečanj 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da je pred začetkom tečaja 71,4 % starih staršev menilo, da je 

učenje angleščine zabavno, 28,6 % pa, da je težko. Na koncu tečaja pa so vsi stari starši 

menili, da je učenje angleščine zabavno. Hipotezo torej le delno obdržimo. Večino starih 

staršev že pred tečajem meni, da je učenje angleščine zabavno in se njihovo mnenje po tečaju 
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ne spremeni. Tisti stari starši, ki pa pred tečajem menijo, da je učenje angleščine težko, na 

koncu menijo, da je zabavno.  

 

Tudi sama sem iz opažanj in pogovorov s starimi starši opazila podobno, kot kažeta zgornji 

tabeli. Stari starši so bili pozitivno presenečeni nad učnim pristopom. Pred začetkom tečaja 

niso vedeli, kaj pričakovati, nato pa so se sprostili in v učenju uživali. Navdušeni so bili nad 

poukom, na srečanja so prihajali dobre volje in z veseljem, veseli pa jih tudi dejstvo, da so 

njihovi vnuki v šoli deležni takega poučevanja. 
 

9.5 Cilj: Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja pojavi sprememba v učenčevem 

odnosu do učenja angleščine. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Učencem se zdi na začetku tečaja učenje angleščine težko, na koncu pa zabavno.  

 

Mnenje učencev na začetku srečanj: Učenje angleščine je ... (mogočih je  več 

odgovorov) 

 Ƒ ƒ % 

Ustrezni odstotki 

glede na število 

anketirancev 

Zabavno 15 83,3 93,8 

Lahko 1 5,6 6,3 

Težko 2 11,1 12,5 

Skupaj 18 100 112,5 
Tabela 12: Mnenje učencev o učenju angleščine na začetku srečanj 

Mnenje učencev na koncu srečanj: Učenje angleščine je ... (mogočih je več odgovorov) 

 Ƒ ƒ % 

Ustrezni odstotki 

glede na število 

anketirancev 

Zabavno 16 94,1 100 

Lahko 0 0 0 

Težko 1 5,9 6,3 

Skupaj 17 100 106,3 
Tabela 13: Mnenje učencev o učenju angleščine na koncu srečanj 

Iz zgornjih tabel je razvidno, da je pred začetkom tečaja večina učencev (93,8 %) menila, da 

je učenje angleščine zabavno, le 1 učenec je menil, da je učenje angleščine lahko, in le 2 

učenca, da je težko. Na koncu tečaja pa so vsi učenci menili, da je učenje angleščine zabavno. 

Hipotezo torej le delno obdržimo. Večino učencev že pred tečajem meni, da je učenje 

angleščine zabavno, in se njihovo mnenje po tečaju ne spremeni. Spremeni se mnenje 1 

učenca, ki je pred tečajem menil, da je učenje angleščine težko, na koncu pa ne, le 1 učenec 

pa je od začetka do konca tečaja menil, da je učenje angleščine težko. 

 

Tudi sama sem opazila podobno, kot kažeta zgornji tabeli. Učenci so večinoma že pred 

srečanji menili, da je učenje angleščine zabavno, in se njihovo mnenje ni spremenilo. Veliko 

učencev je po uri angleščine prišlo do mene in mi zaupalo, da na tečaju uživajo, se zabavajo 

in da z veseljem hodijo na srečanja. Všeč jim je bilo, da se učijo z igro. Glede na rezultate 

lahko sklenemo, da so po končanem tečaju oboji, stari starši in vnuki, menili, da je učenje 
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angleščine zabavno, ne moremo pa točno določiti, kaj je odločilno prispevalo k takemu 

mnenju. Lahko, da je na njihovo mnenje vplivala sestava skupine, način učenja, čas tečaja, 

skupinska klima ali drugi elementi. 

 

 

9.6 Cilj: Ugotoviti, ali se od začetka do konca tečaja spremeni odnos med starimi starši 

in učenci. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Stari starši in vnuki se na koncu tečaja še bolje razumejo in so še bolj povezani kot na 

začetku. 

 

Z enim od starih staršev (dedek ali babica), s katerim obiskujem tečaj, se ... 

 Na začetku srečanj Na koncu srečanj 

 Ƒ ƒ % Ƒ ƒ % 

Zelo dobro razumem 12 75 14 87,5 

Dobro razumem 4 25 2 12,5 

Srednje dobro razumem 0 0 0 0 

Slabo razumem 0 0 0 0 

Zelo slabo razumem 0 0 0 0 

Skupaj 16 100 16 100 
Tabela 14: Razumevanje učencev 1. triletja z enim od starih staršev pred začetkom in po koncu srečanj 

Iz zgornje tabele je razvidno, da so pred tečajem tri četrtine učencev (75 %) menile, da se s 

tistim od starih staršev, s katerim obiskujejo tečaj, razumejo zelo dobro, ena četrtina učencev 

(25 %) pa, da se razumejo dobro. Nobeden izmed učencev ni menil, da se s tistim od starih 

staršev, s katerih obiskuje tečaj, razume srednje dobro, slabo ali zelo slabo. Po koncu tečaja so 

več kot tri četrtine (87,5 %) učencev menile, da se s tistim od starih staršev, s katerim so 

obiskovali tečaj, razumejo zelo dobro, manj kot ena četrtina učencev (12,5 %) pa, da se 

razumejo dobro. Ponovno ni nobeden menil, da se razumejo srednje dobro, slabo ali zelo 

slabo. Opazimo lahko, da se je odstotek učencev, ki so menili, da se s tistim od starih staršev, 

s katerim so obiskovali tečaj angleščine, razumejo zelo dobro, povečal, zmanjšal pa se je tudi 

odstotek učencev, ki menijo, da se razumejo samo dobro.  

 

Z vnukom/vnukinjo, s katerim/-o obiskujem tečaj, se ... 

 Na začetku srečanj Na koncu srečanj 

 Ƒ ƒ % Ƒ ƒ % 

Zelo dobro razumem 13 92,9 12 85,7 

Dobro razumem 1 7,1 2 14,3 

Srednje dobro razumem 0 0 0 0 

Slabo razumem 0 0 0 0 

Zelo slabo razumem 0 0 0 0 

Skupaj 14 100 14 100 
Tabela 15: Razumevanje starih staršev z vnukom ali vnukinjo pred srečanji in po koncu srečanj 

Iz zgornje tabele je razvidno, da je pred tečajem 92,9 % udeleženih starih staršev menilo, da 

se z vnukom ali vnukinjo razumejo zelo dobro, le eden od udeleženih starih staršev pa, da se 

razume dobro. Nobeden izmed starih staršev ni menil, da se z vnukom ali vnukinjo razume 

srednje dobro, slabo ali zelo slabo. Po koncu tečaja je 85,7 % udeleženih starih staršev 

menilo, da se z vnukom ali vnukinjo razumejo zelo dobro, dva izmed udeleženih starih staršev 
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pa, da se razumeta dobro. Ponovno ni nobeden menil, da se razumejo srednje dobro, slabo ali 

zelo slabo. Opazimo lahko, da se je v nasprotju z učenci odstotek starih staršev, ki so menili, 

da se z vnukom ali vnukinjo razumejo zelo dobro, zmanjšal, vseeno pa samo za 7,2 % 

oziroma za odgovor 1 udeleženca.  

 

Vnuka/vnukinjo, s katerim/o obiskujem tečaj, vidim ... 

 Na začetku srečanj Na koncu srečanj 

 Ƒ ƒ % Ƒ ƒ % 

Vsak dan 8 57,1 6 42,9 

Več kot 3-krat tedensko 2 14,3 1 7,1 

3-krat tedensko 1 7,1 2 14,3 

2-krat tedensko 0 0 0 0 

1-krat tedensko 2 14,3 5 35,7 

Več kot 1-krat mesečno 1 7,1 0 0 

1-krat mesečno 0 0 0 0 

Manj kot 1-krat mesečno 0 0 0 0 

Skupaj 14 100 14 100 
Tabela 16: Videvanja starih staršev z vnuki pred in na koncu srečanj 

 

 

Graf 4: Videvanja starih staršev in vnukov na začetku srečanj 
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Graf 5: Videvanja starih staršev in vnukov na koncu srečanj 

 

Iz zgornje tabele in grafov je razvidno, da je več kot polovica starih staršev (57,1 %) pred 

začetkom srečanj oz. pred začetkom tečaja angleščine svojega vnuka oz. vnukinjo videla vsak 

dan, na koncu srečanj pa je bilo takih staršev manj kot polovica (42,9 %). Glede na to, da je 

bil tečaj angleščine nova prostočasna dejavnost, ki so jo stari starši in vnuki obiskovali, sem 

predvidevala, da se bo povišalo tudi število dni tedensko, ko stari starši vidijo svoje vnuke, 

vendar so bila moja predvidevanja zmotna. Že pred tečajem je večina starih staršev svoje 

vnuke videla vsaj enkrat tedensko, po tečaju pa je padlo število starih staršev, ki svoje vnuke 

vidijo vsak dan ali več kot trikrat tedensko, za več kot še enkrat pa se je povečalo število 

starih staršev, ki vidijo svoje vnuke samo enkrat tedensko. Če posplošimo, lahko trdimo, da so 

videvanja starih staršev in vnukov med tečajem upadla, ne vemo pa, kateri so razlogi za tak 

upad.  

 

Hipoteza, da se stari starši in vnuki na koncu tečaja še bolje razumejo in so še bolj povezani 

kot na začetku, glede na zgornje rezultate torej ne drži. Odnos med starimi starši in vnuki se 

ni statistično občutno spremenil, prav tako se niso statistično pomembno spremenila 

videvanja oz. mesečno število srečanj med starimi starši in vnuki. Kljub tem izsledkom pa 

sem sama vseeno dobila občutek spremembe v odnosih med starimi starši in vnuki. Menim, 

da so razvili občutek za medgeneracijsko pomoč, saj so stari starši učencem pomagali pri 

zapisovanju, spodbujali so jih pri novih nalogah, preverjali njihovo sledenje in skrbeli za 

primerno vedenje vnukov, učenci pa so starim staršem razložili stvari, ki jih včasih v šoli ni 

bilo in jih ne razumejo, pomagali so jim pri dvigovanju stvari in gibih, ki jih učenci lažje 

izvedejo kot starejši. Če je eden v paru manjkal na srečanju, sta se medsebojno obveščala o 

snovi in nalogah ter s tem krepila pozitiven odnos. Na srečanjih je bilo prisotno veliko smeha, 

povezovanja, pri tekmovalnih igrah so stari starši prikupno nagajali vnukom in nasprotno, pri 

drugih igrah pa so sodelovali in se spoznavali. Vsekakor menim, da je medgeneracijski tečaj 

angleščine pozitivno pripomogel k dobrim odnosom in medgeneracijskemu medsebojnemu 

razumevanju. 
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9.7 Cilj: Ugotoviti, ali so se učenci radi učili skupaj s starimi starši. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Učenci so se radi učili skupaj s starimi starši. 

 

Bi tečaj angleščine s starim staršem rad/-a obiskoval/-a tudi naslednje leto? 

 Ƒ ƒ % 

Da 14 87,5 

Ne 2 12,5 

Skupaj 16 100 
Tabela 17: Želje učencev po obiskovanju tečaja angleščine skupaj s starim staršem naslednje leto 

Iz zgornje tabele je razvidno, da si večina učencev (87,5 %) želi ponovno obiskovati tečaj 

angleščine skupaj s starimi starši. Le 2 učenca (12,5 %) sta odgovorila, da si ne želita tečaja 

obiskovati tudi naslednje leto.  

Bi si želel/-a dedka/babico večkrat zraven pri pouku (tudi pri drugih predmetih)? 

 Ƒ ƒ % 

Da 11 68,7 

Ne 5 31,3 

Skupaj 16 100 
Tabela 18: Želje učencev po prisotnosti starih staršev pri pouku (tudi pri drugih predmetih) 

Če da, pri katerih predmetih (vprašanje odprtega tipa)? 

 Ƒ ƒ % 
Ustrezni odstotki glede na 

število anketirancev 

Slovenščina 5 31,3 45,5 

Matematika 2 12,5 18,2 

Šport 6 37,5 54,5 

Glasbena umetnost 1 6,2 9,1 

Spoznavanje okolja 2 12,5 18,2 

Skupaj 16 100 145,5 
Tabela 19: Pri katerih predmetih bi si učenci še želeli prisotnosti starih staršev 

Iz zgornjih dveh tabel je razvidno, da si več kot polovica učencev (68,7 %) želi, da bi bili stari 

starši prisotni pri pouku tudi pri drugih predmetih. Največkrat so ti učenci navajali predmeta 

šport (54,5 %) in slovenščina (45,5 %). 

 

Bi si na tečaju želel/-a tudi domače naloge? 

 Ƒ ƒ % 

Da 6 37,5 

Ne 10 62,5 

Skupaj 16 100 
Tabela 20: Želje učencev 1. triletja glede domače naloge na tečaju 

Več kot tretjina učencev (37,5 %) bi si želela tudi doma vaditi pridobljeno znanje s tečaja 

angleščine. Vsi učenci, ki so odgovorili, da bi si želeli domače naloge, so odgovorili tudi, da 

bi jo delali skupaj z enim od starih staršev in ne sami.  

 

Učence sem vprašala tudi, kako so se na tečaju počutili. Odgovori so bili naslednji: 

 Všeč mi je bilo (3-krat). 
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 Super. 

 Krasno. 

 Dobro (6-krat). 

 Zelo dobro (3-krat). 

 Zabavno (2-krat). 

 

Ali je učenje skupaj z babico/dedkom drugačno kot učenje pri pouku s sošolci? 

 Ƒ ƒ % 

Da 14 87,5 

Ne 2 12,5 

Skupaj 16 100 
Tabela 21: Mnenje učencev, ali je učenje skupaj s starimi starši drugačno od običajnega pouka v šoli 

Večina učencev (87,5 %) meni, da je učenje skupaj z enim od starih staršev drugačno od 

običajnega pouka s sošolci oz. sovrstniki. Otroke sem vprašala, kako je drugačno oz. kaj je pri 

taki obliki pouka drugačnega, in dobila odgovore, kot so: 

 Zabavamo se (4-krat). 

 Vse se hitreje naučim (3-krat). 

 Bolj všeč mi je, če smo skupaj (4-krat). 

 Igramo se (4-krat). 

 Igramo se in se hkrati tudi učimo. 

 

Hipotezo, da so se učenci radi učili skupaj s starimi starši, lahko na podlagi zgornjih tabel in 

ugotovitev ter  na podlagi lastnih opažanj potrdimo. Učenci so izrazili željo, da bi se še kdaj 

udeležili podobnega tečaja, kar pomeni, da so tečaj radi obiskovali. Prav tako je veliko 

učencev izrazilo željo po prisotnosti enega od starih staršev pri pouku pri drugih predmetih, 

kar pomeni, da jim prisotnost enega od starih staršev ustreza in da se z njimi radi učijo. Tudi 

domače naloge, če bi bile, bi otroci delali skupaj s starimi starši, kar prav tako pomeni, da se 

radi z njimi učijo in utrjujejo snov. Učenci so se na tečaju dobro počutili in menijo, da je 

učenje z enim od starih staršev drugačno od običajnega pouka, saj je zabavno, igrivo in jim je 

bolj všeč, če so stari starši prisotni.  

 

Sama iz pogovorov z učenci nisem zasledila, ali je učencem medgeneracijska oblika pouka 

bolj všeč kot običajna oblika, prav tako pa nisem zasledila, da kateremu izmed učencev ne bi 

ustrezala. 

 

 9.8 Cilj: Ugotoviti, ali so se stari starši radi učili skupaj z vnuki. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Stari starši so se radi učili skupaj z vnuki. 

Bi tečaj angleščine z vnukom/vnukinjo obiskovali tudi naslednje šolsko leto? 

 Ƒ ƒ % 

Da 14 100 

Ne 0 0 

Skupaj 14 100 
Tabela 22: Želje učencev po obiskovanju tečaja angleščine skupaj s starim staršem naslednje leto 
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Iz zgornje tabele je razvidno, da si vsi stari starši želijo ponovno obiskovati tečaj angleščine 

skupaj z vnuki. 

Ali bi si želeli z vnukom/vnukinjo obiskovati tudi kak drug predmet v šoli?       

 Ƒ ƒ % 

Da 11 78,6 

Ne 3 21,4 

Skupaj 14 100 
Tabela 23: Želje starih staršev po prisotnosti pri vnukovem pouku (tudi pri drugih predmetih) 

Če da, kateri predmet bi obiskovali (vprašanje odprtega tipa)? 

 Ƒ ƒ % 
Ustrezni odstotki glede na 

število anketirancev 

Slovenščina 2 14,3 18,2 

Matematika 1 7,1 9,1 

Šport 4 28,6 36,4 

Glasbena umetnost 2 14,3 18,2 

Spoznavanje okolja 4 28,6 36,4 

Računalništvo 1 7,1 9,1 

Skupaj 14 100 127,4 
Tabela 3: Pri katerih predmetih bi si stari starši želeli biti prisotni 

Iz zgornjih dveh tabel je razvidno, da si več kot polovica starih staršev (78,6 %) želi, da bi bili 

kdaj prisotni pri vnukovem pouku, in sicer tudi pri drugih predmetih. Največkrat so navajali 

predmeta šport in spoznavanje okolja (oboje 28,6 %). 

 

Bi si na tečaju želeli tudi domačih nalog? 

 Ƒ ƒ % 

Da 13 92,9 

Ne 1 7,1 

Skupaj 14 100 
Tabela 25: Želje starih staršev glede domače naloge na tečaju 

Večina starih staršev (92,9 %) je izrazila željo po domačih nalogah. Vsi, ki so odgovorili, da 

bi si želeli domače naloge, so odgovorili tudi, da bi jo delali skupaj z vnukom in ne sami. 

 

Stare starše sem vprašala tudi, kako so se na tečaju počutili. Odgovori so bili naslednji: 

 Zelo dobro (3-krat). 

 Dobro. 

 Vsaka urica je zelo hitro minila. 

 Zelo lepo. 

 Zabavno (3-krat). 

 Sproščeno (2-krat). 

 Odlično (2-krat). 

 V redu.  
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Ali se Vam zdi poučevanje različno kot takrat, ko ste v šolo hodili Vi?      

 Ƒ ƒ % 

Da 14 100 

Ne 0 0 

Skupaj 14 100 
Tabela 26: Mnenje starih staršev, ali je poučevanje danes drugačno od poučevanja včasih 

Vsi stari starši menijo, da sta učenje in poučevanje danes drugačna od poučevanja v času, ko 

so v šolo hodili oni. Vprašala sem jih, kaj se jim zdi drugačno, in dobila odgovore, kot so: 

 Takrat smo več časa porabili za učenje časov. 

 Pristop je bolj moderen in samostojen, različen, zanimiv (4-krat). 

 Bolj je sproščeno ozračje (2-krat). 

 Včasih je bilo učenje zelo strogo, dolgočasno, monotono. 

 Učimo se skozi igro, s slikovnimi prikazi in s pomočjo pesmi, gibamo se (4-krat). 

 Ni suhoparno in ni monotono (2-krat). 

 Preprosta podaja snovi. 

 Bolj zabavno. 

 

Ali ste se z vnukom/vnukinjo o tečaju (oz. vsebini tečaja) pogovarjali tudi zunaj časa tečaja? 

 Ƒ ƒ % 

Da 12 85,7 

Ne 2 14,3 

Skupaj 14 100 
Tabela 27: Pogovori med starimi starši in vnuki o tečaju oz. vsebini tečaja zunaj časa tečaja 

Večina starih staršev (85,7 %) se je s svojimi vnuki o tečaju oz. njegovi vsebini pogovarjala 

tudi zunaj časa tečaja. Pogovarjali so se o dejavnostih, ki smo jih izvajali, načinu poučevanja 

in o tem, kako je tak način drugačen od običajnega pouka s sovrstniki, o novih besedah, ki so 

jih ponavljali in se skupaj učili, ter na splošno o vtisih o tečaju. 

 

Hipotezo, da so se stari starši radi učili skupaj z vnuki, lahko na podlagi zgornjih tabel in 

ugotovitev ter  na podlagi lastnih opažanj potrdimo. Glede na to, da so vsi stari starši izrazili 

željo po ponovnem obiskovanju podobnega tečaja, lahko trdim, da so tečaj z vnukom radi 

obiskovali. Prav tako je veliko starih staršev izrazilo željo po prisotnosti pri vnukovem pouku 

pri drugih predmetih, kar pomeni, da je starim staršem učenje z vnukom všeč in da bi se še 

želeli učiti na tak način. Večina starih staršev je izrazila željo po domačih nalogah na tečaju in 

vsi bi naloge delali skupaj z vnuki, kar pomeni, da jim učenje z vnuki ustreza. Stari starši so 

se na tečaju dobro počutili in menijo, da je poučevanje danes drugačno od poučevanja v 

njihovem času. Bolj so jim všeč pristopi v današnjem času in so nad poučevanjem navdušeni. 

O vsebini tečaja se je večina starih staršev pogovarjala z vnukom tudi zunaj časa tečaja, kar 

pomeni, da so svoje veselje do učenja prenesli z vnukom tudi v prosti čas. 

 

Opazila sem, da so se stari starši radi učili skupaj z vnuki, saj so spoznali tudi njihov svet 

zunaj doma. Iz pogovorov sem opazila, da so se radi vrnili v šolo, se učili skupaj z učenci, 

spoznali novosti v šolstvu in so bili tako del skupnosti.  

 

9.9 Cilj: Ugotoviti, ali se v sklopu tečaja angleščine izboljša učna samopodoba pri 

učencih 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 
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 Od začetka do konca tečaja se izboljša učna samopodoba pri učencih. 

 

Angleško znam ... 

 Na začetku srečanj Na koncu srečanj 

 Ƒ ƒ % Ƒ ƒ % 

Zelo dobro 1 6,2 2 12,5 

Dobro 4 25 5 31,25 

Srednje 2 12,5 2 12,5 

Slabo 2 12,5 5 31,25 

Zelo slabo 7 43,8 2 12,5 

Skupaj 16 100 16 100 
Tabela 28: Učna samopodoba pri učencih 1. triletja pred srečanji in po njih 

Pred tečajem je le 1 učenec (6,3 %) menil, da angleško zna zelo dobro, ena četrtina učencev, 

da znajo dobro, 12,5 % učencev, da znajo srednje dobro, in 56,3 % učencev, da znajo slabo ali 

zelo slabo. Po tečaju sta 2 učenca (12,5 %) menila, da znata angleško zelo dobro, več kot 

četrtina je menila, da zna dobro, 12,5 %, da znajo srednje dobro, in 43,75 %, da znajo slabo 

ali zelo slabo. Hipoteza, da se je učna samopodoba pri učencih od začetka do konca tečaja 

izboljšala, torej drži. Učenci so ocenili svoje znanje angleščine na koncu tečaja boljše kot na 

začetku.  

 

9.10 Cilj: Ugotoviti, ali se v sklopu tečaja angleščine izboljša učna samopodoba pri 

starih starših. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Od začetka do konca tečaja se izboljša učna samopodoba pri starih starših. 

 

Angleško znam ... 

 Na začetku srečanj Na koncu srečanj 

 Ƒ ƒ % Ƒ ƒ % 

Zelo dobro 0 0 0 0 

Dobro 0 0 0 0 

Srednje 2 14,3 5 35,7 

Slabo 7 50 6 42,9 

Zelo slabo 5 35,7 3 21,4 

Skupaj 14 100 14 100 
Tabela 29: Učna samopodoba pri starih starših pred srečanji in po njih 

Pred tečajem in po njem nobeden od starih staršev ni menil, da zna angleško zelo dobro ali 

dobro. Sta pa pred tečajem 2 od starih staršev menila, da znata angleško srednje dobro, po 

tečaju pa je tako menilo 5 udeleženih starih staršev. Pred tečajem je svoje znanje angleščine 

slabo in zelo slabo ocenilo 85,7 % starih staršev, po tečaju pa le 64,3 %. Hipoteza, da se je 

učna samopodoba pri starih starših od začetka do konca tečaja izboljšala, torej drži. Stari 

starši so ocenili svoje znanje angleščine na koncu tečaja boljše kot na začetku.  

 

9.11 Cilj: Ugotoviti, ali je začetno znanje angleščine učencev 1. triletja boljše kot začetno 

znanje angleščine starih staršev. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 
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 Začetno znanje angleščine učencev 1. triletja je boljše kot začetno znanje angleščine 

starih staršev. 

Učenci 1. triletja in njihovi stari starši so na začetku in koncu tečaja rešili enako preverjanje 

znanja (v prilogi). Na podlagi doseženih točk na preverjanju predznanja sem primerjala 

predznanje učencev 1. triletja in starih staršev. Vseh mogočih točk na preverjanju je bilo 44. 

 Učenci Stari starši 

Število testiranih 16 14 

Povprečno št. doseženih točk 27,75 37 

Standardni odklon v doseženih točkah 10,8 7,3 

Najnižje št. doseženih točk 11 15 

Najvišje št. doseženih točk 43 44 
Tabela 30: Opisna statistika doseženih rezultatov na testu predznanja pri učencih 1. triletja in njihovih starih starših 

Hipoteza, da je začetno znanje angleščine učencev 1. triletja boljše kot začetno znanje 

angleščine njihovih starih staršev, ne drži. Iz analize podatkov v zgornji tabeli lahko 

razberemo, da je povprečno število doseženih točk na preverjanju predznanja pri starih starših 

(37 točk) višje kot pri učencih (27,75). Standardni odklon točk je pri starih starših (7,3 točke) 

manjši kot pri učencih (10,8 točke), kar pomeni, da pri starih starših vrednosti (št. doseženih 

točk na preverjanju znanja) manj odstopajo od povprečne vrednosti kot pri učencih. Prav tako 

je najnižje in najvišje število doseženih točk pri učencih na začetku tečaja (11 točk in 43 točk) 

manjše kot pri starih starših (15 točk in 44 točk). Opazila sem tudi, da imajo stari starši bolje 

razvite govorne spretnosti kot učenci.  
 

9.12 Cilj: Ugotoviti, ali je končno znanje angleščine starih staršev boljše od končnega 

znanja angleščine učencev 1. triletja. 

V sklopu tega raziskovalnega cilja sem postavila raziskovalno hipotezo, ki se glasi: 

 Končno znanje angleščine starih staršev je boljše od končnega znanja angleščine 

učencev 1. triletja.  

Učenci 1. triletja in njihovi stari starši so na začetku in koncu tečaja rešili enako preverjanje 

znanja (v prilogi). Na podlagi doseženih točk na končnem preverjanju znanja sem primerjala 

končno znanje učencev 1. triletja in starih staršev. Vseh mogočih točk na preverjanju je bilo 

44. 

 Učenci Stari starši 

Število testiranih 16 14 

Povprečno št. doseženih točk 39,3 42,6 

Standardni odklon v doseženih točkah 5,4 2,2 

Najnižje št. doseženih točk 29 38 

Najvišje št. doseženih točk 44 44 
Tabela 31: Opisna statistika doseženih rezultatov na končnem preverjanju znanja pri učencih 1. triletja in njihovih 

starih starših 

Hipoteza, da je končno znanje angleščine starih staršev boljše kot končno znanje angleščine 

učencev 1. triletja, drži. Iz analize podatkov v zgornji tabeli lahko razberemo, da je povprečno 

število doseženih točk na preverjanju predznanja pri starih starših (42,6 točke) višje kot pri 

učencih (39,3 točke). Standardni odklon točk je pri starih starših (2,2 točke) manjši kot pri 

učencih (5,4 točke), kar pomeni, da pri starih starših vrednosti (št. doseženih točk na 
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preverjanju znanja) manj odstopajo od povprečne vrednosti kot pri učencih. Prav tako je 

najnižje število doseženih točk pri učencih (29 točk) manjše kot pri starih starših (38 točk), 

najvišje število doseženih točk pa je pri učencih in njihovih starih starših 44 točk, kar so vse 

mogoče točke. Tudi pri govornih spretnosti so bili stari starši še vedno uspešnejši kot učenci, 

vendar pa so se stari starši tudi bolj udejstvovali v govornih dejavnostih kot otroci, ki niso 

veliko govorili in jih k temu tudi nismo silili. Stari starši so tudi sami dajali pobudo za govor 

in veliko spraševali o izgovarjavi določenih besed in stavkov.  
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IV SKLEPI 

Današnje prostorsko ločevanje starejših ljudi in mlajših generacij pripelje do nerazumevanja 

in predsodkov. S. Kump in S. Jelenc Krašovec (2010) sta opozorili na to, da ločevanje vpliva 

na priložnosti za medgeneracijsko učenje. Otroci so prikrajšani opore pri odraščanju, za 

brezpogojno ljubezen in razumevanje, stari starši pa za seznanjanje s sodobnimi družbenimi 

dogajanji in z novimi tehnologijami.  

Število starejših ljudi vedno bolj narašča, hkrati pa se povečuje tudi pomen izobraževanja. M. 

Brumen (2003) je opozorila na vse pogostejša srečanja s pripadniki drugih etničnih skupin in 

spreminjajoči se svet, ki od posameznikov zahteva medkulturne komunikacijske spretnosti, v 

katere spadata znanje vsaj enega tujega jezika in znanje o tujih kulturah.  

Rezultati študije primera so pokazali, da je imelo medgeneracijsko skupno učenje angleščine 

za učence prvega triletja osnovne šole in njihove stare starše pozitivne rezultate na področju 

izobraževanja in odnosov za obe starostni skupini. Na podlagi magistrskega dela menim, da 

bi bilo smiselno v slovenske osnovne šole vključili tudi stare starše. Njihova prisotnost bi 

dobro vplivala na učence, sodelovanje s šolo pa bi dobro vplivalo tudi na stare starše. Učenci 

bi bili deležni podpore in razumevanja, stari starši pa bi pridobili nova znanja, ki so pridobila 

na pomembnosti v današnjem vsakdanu.  

Čeprav na odločitev starih staršev za izobraževanje vplivajo številni dejavniki, kot so: 

predhodne izkušnje, pomanjkanje časa, oddaljenost lokacije izobraževanja, strah pred 

neuspehom, občutki nezmožnosti itn., se je v raziskavo vključilo presenetljivo veliko starih 

staršev. V raziskavo so bili povabljeni stari starši učencev prvih treh razredov, odzvalo pa se 

jih je 14. Analiza raziskave je pokazala, da so se večinoma udeležili izobraževanja, zato ker 

želijo, da se njihov vnuk oz. vnukinja nauči angleškega jezika, in tudi, da se jezika naučijo 

sami. Večina starih staršev bi zelo veliko naredila za svoje vnuke, zato bi bilo smiselno, da v 

slovenske šole uvedemo medgeneracijsko izobraževanje. Čeprav za izobraževanje nismo 

nikoli prestari, je na žalost veliko starejših prepričanih ravno nasprotno. Stari starši bi se 

prvotno udeležili izobraževanja za to, da pomagajo vnuku oz. vnukinji, pozneje pa bi svoja 

prepričanja lahko spremenili in se v prihodnosti lažje odločili za podobno obliko 

izobraževanja. Tako bi lahko postopoma spreminjali zmotno mišljenje, da izobraževanje 

starejših ni potrebno. 

Analiza začetnega znanja angleščine pri učencih in starih starših v raziskavi je pokazala, da je 

začetno znanje starih staršev boljše kot začetno znanje učencev 1. triletja. Podobno je 

pokazala analiza končnega znanja angleščine. Stari starši so dosegali boljše rezultate na 

preverjanju znanja na koncu tečaja kot njihovi vnuki. Kljub temu pa so rezultati pokazali, da 

so oboji, stari starši in vnuki, napredovali. Od začetka do konca tečaja angleščine je bil pri 

učencih prvega triletja opazen napredek v usvojenem besedišču in slušnih spretnostih, pri 

starih starših pa še v govornih spretnostih. To potrjuje dejstvo, ki ga navaja Marinova - Todd 

(2001), da so starejši hitrejši v začetnem učenju angleščine. Mlajši učenci tak obseg znanja 

pridobijo v daljšem obdobju (Krashen in Terrell, 1983). Smiselne bi bile dlje trajajoče 

raziskave, ki bi preverile, koliko časa potrebujejo mlajši učenci v primerjavi s starejšimi, da 

dosežejo enak standard znanja. 

Rezultati študije primera so pokazali, da je večina starih staršev že pred začetkom tečaja 

menila, da je učenje angleščine zabavno, na koncu pa so tako menili vsi udeleženi stari starši. 

Prav tako je večina učencev 1. triletja pred začetkom in na koncu tečaja menila, da je učenje 

angleščine zabavno. Oboji so na srečanja prihajali in odhajali nasmejani in dobre volje. 

Čeprav je metodika poučevanja starejših drugačna od poučevanja mlajših, pa bi bilo 
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smiselno, da so tudi starejši kdaj deležni bolj postopnega, sproščenega in igrivega 

poučevanja. Tako spoznajo nov način poučevanja v šoli, hkrati pa se tudi sami ponovno 

navdušijo nad učenjem. P. M. Lightbown in N. Spada (2006) sta opozorili, da od starejših 

učencev pričakujemo, da bodo čim hitreje govorili. Čeprav so manj izpostavljeni tujemu 

jeziku kot mlajši učenci, je otrokom dovoljeno, da so tihi opazovalci in poslušalci toliko časa, 

dokler niso pripravljeni spregovoriti, do starejših pa imamo drugačna pričakovanja. 

Pričakujemo resnost in hitro napredovanje; velikokrat jih prehitro postavimo v situacijo, v 

kateri morajo veliko govoriti. Schleppegrell (1987) navaja, da mora učitelj zmanjšati 

anksioznost učencev in graditi na njihovi samozavesti. Če jih je strah neuspeha in so soočeni s 

stresnim, hitro napredujočem učnem programom, se strah in neuspeh samo še stopnjujeta. 

Prav zato je smiselno, da tudi pri starejših učencih premislimo o poučevanju, ki je podobno 

poučevanju mlajših učencev. S tem se lahko izognemo stresnim situacijam in starejše 

navdušimo nad učenjem tujega jezika. Popeljemo jih v čas otroštva in v njih zbudimo otroško 

stran. Medtem ko uživajo v igrivih dejavnostih, se sproti tudi učijo in hkrati pridobivajo 

pozitivni odnos do učenja. Joiner (1981) navaja, da moramo učno okolje za starejše prilagoditi 

tako, da nadomeščamo vizualne in slušne pomanjkljivosti nekaterih – kombinirati moramo 

avditorne in vizualne prezentacije, poskrbeti za dobro osvetlitev in izločiti zunanje moteče 

zvoke. Tudi v tem pogledu je poučevanje mlajših učencev lahko podobno poučevanju 

starejših. Tudi pri mlajših učencih pogosto uporabljamo različne prezentacije, da ugodimo 

vsem učencem in njihovim učnim stilom. Medgeneracijsko poučevanje, v katero vključimo 

mlajše učence in starejše, je torej zelo primerna oblika poučevanja.  

 

Študija primera je prav tako pokazala, da se je učna samopodoba pri učencih in starih starših 

od začetka do konca tečaja izboljšala. Stari starši in učenci so svoje znanje angleščine na 

koncu tečaja ocenili boljše kot pred začetkom tečaja.  

Pozitivni izsledki raziskave bi bili lahko povod za razmislek o uvedbi medgeneracijskega 

poučevanja v slovenske šole. Stari starši bi bili lahko prisotni pri rednem pouku ali pa bi se 

udeleževali dodatnih aktivnosti v šoli. Tudi Gamliel, Reichental in Ayal (2007) so predlagali, 

da lahko starejši igrajo vlogo mentorjev, svetovalcev mladim pri doseganju boljših rezultatov 

in pomagajo pri oblikovanju pozitivne samopodobe. Opozorili so tudi na pomembnost vloge 

starejših kot prenašalcev kulture na mlajše generacije. Kenner (2004) je poudaril, da šole 

lahko veliko pridobijo z vključevanjem starih staršev, saj ti lahko pomagajo kot prostovoljci, 

poslušajo otroke brati ali jim pomagajo pri šolskih aktivnostih. Starejši bi lahko v razredu 

pomagali tudi pri vzdrževanju discipline in vzgajanju mlajših, hkrati pa bi bili učencem v 

podporo.  

Glede na to, da stari starši v naši družinski zakonodaji in zakonodaji s področja šolstva, 

socialnega in otroškega varstva skoraj niso omenjeni (Žorž, 2006) in da so v celotnem Zakonu 

o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) omenjeni samo v členu 106 a, ki določa, da 

ima »otrok pravico do stika s starimi starši«, bi bilo smiselno opozoriti tudi na pravice starih 

staršev v Sloveniji. Stari starši imajo enake pravice kot preostali državljani, čeprav so del 

otrokove družine. Treba bi bilo premisliti o vlogi in pravicah starih staršev ter o 

pomembnosti njihove prisotnosti v družbi in v odraščanju otrok.  

Glede na to, da so se od starejših v raziskavo vključili samo trije predstavniki moškega spola 

in da je v Sloveniji na splošno večina udeležencev izobraževalnih dejavnosti ženskega spola 

(več kot 90 %) (Kump in Jelenc Krašovec, 2012), bi bil v Sloveniji smiseln tudi premislek o 

moški vlogi starih staršev pri odraščanju otrok. Primeren bi bil projekt, podoben švedskemu 

projektu Class granddads for children (Boström, 2011), ki bi se osredinil na vključevanje 

starejših predstavnikov moškega spola v šole.  
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Če bi bili stari starši aktivno vključeni v osnovne šole, bi lahko z nadaljnjimi, obsežnejšimi 

raziskavami prišli do bolj gotovih zaključkov in bi lahko izsledke raziskav posploševali. 

Študija primera, ki sem jo izvedla, je prinesla pozitivne rezultate, ki so lahko podlaga za 

nadaljnje raziskovanje in uvajanje sprememb.  

Tečaj angleščine, ki sem ga izvedla v okviru raziskave, je odkril nova obzorja tudi v mojem 

mišljenju. Poučevanje starih staršev in učencev prvega triletja mi je predstavljalo izziv, v 

katerem sem neizmerno uživala. Vsekakor sem tudi sama začela drugače razmišljati o starosti 

in zmožnostih starejših ter o medgeneracijskem poučevanju dobila zelo dobro mnenje. Na 

tečaju smo namreč uživali, veliko smo se smejali in se skozi igro učili. Poučevala sem stare 

starše in učence prvega triletja, učili so se stari starši od učencev in učenci od starih staršev, 

veliko pa sem se kot učiteljica naučila tudi jaz, zato lahko gotovo trdim, da bi vključevanje 

medgeneracijskega sodelovanja v šole prineslo nove razsežnosti, od katerih bi imeli koristi 

učenci, starejši in učitelji.  

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

67 
 

V VIRI IN LITERATURA 

 

Al Azami, S. (2006). The silver lining of my life: learning with grandparents. A report of the 

work of the national development project 2005–2006. Nottingham: Basic skills agency. 

Barnes, D. E., in Yaffe, K. (2011). The projected effect of risk factor reduction on 

Alzheimer's disease prevalence. The Lancet neurology, 10 (9), 819–828.  

Bee, H. (1996). The journey of adulthood. Upper Saddle River: Prentice Hall. 

Bev Evans (2001). The very hungry caterpillar eating healthy board game. Pridobljeno 4. 4. 

2015 s 

http://www.communication4all.co.uk/Board%20Games/healthy%20eating%20all%20a4.pdf 

Boström, A. K. (2011). Lifelong learning in intergenerational settings: the development of the 

Swedish granddad program from project to national association. Journal of intergeneraional 

relationships, 9 (3),  293–396. Pridobljeno 2. 2. 2016 s http://www.tandfonline.com 

Boström, A. K. (2012). Učenje odraslih v evropskem kontekstu. Sodobna pedagogika, 63/129 

(5), 144–153. 

Brady, E. M., Holt, S., in Welt, B. (2003). Peer teaching in lifelong learning institutes. 

Educational gerontology, 29 (10), 851–868. 

Brenk, E. (2012). Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2011/2012. Ljubljana: 

Andragoški center Republike Slovenije. 

Brumen, M. (2003). Pridobivanje tujega jezika v otroštvu: priročnik za učitelje. Teoretična in 

praktična izhodišča za učitelje tujega jezika v prvem in drugem triletju osnovne šole. 

Ljubljana: DZS. 

Brumen, M. (2009). Prednosti učenja tujega jezika v predšolski dobi. V: Pižorn, K. (ur.). 

Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 13–23). Ljubljana: Zavod Republike 

Slovenije za šolstvo. Ljubljana: DZS. 

Caccavale, T. (2007). The correlation between early second language learning and native 

language skill development. Learning languages, 13 (1), 31–32.  

Cameron, L. (2001). Teaching languages to young learners. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Campbell, R. (2007). Dear zoo. New York: Little Simon.  

Case, A. (2010). 20 fun ways to teach kids body vocab. Pridobljeno 4. 5. 2015 s 

http://edition.tefl.net/ideas/vocab/body-vocabulary/  

Cenoz, J. (2003). The influence of age on the acquisition of English: general proficiency 

attitudes and code-mixing. V: Garcia Mayo, M. D. P. in Lecumberri, M. L. G. (ur.). Age and 

the acquisition of English as a foreign language. New York: Multilingual matters Limited. 

Crowther, J. (2004). »In and against« lifelong learning: flexibility and the corrosion of 

character. International Journal of lifelong education, 2, 125–136. 

http://www.communication4all.co.uk/Board%20Games/healthy%20eating%20all%20a4.pdf
http://www.tandfonline.com/
http://edition.tefl.net/ideas/vocab/body-vocabulary/


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

68 
 

Curtain, H., in Dahlberg, C. A. (2004). Languages and children: Making the match. New 

languages for young learners, grades K–8. Boston, MA: Allyn and Bacon. 

Čelebič, T. idr. (2011). Izobraževanje odraslih v Sloveniji – stanje in izzivi. Ljubljana: 

Pedagoški inštitut.  

DeKeyser, R. (2000). The robustness of the critical period effects in second language 

acquisition. Studies in second language acquisition, 22 (4), 499–533.  

Dell'Amore, C. (2011). To stave off Alzheimer's, learn a language? National Geographic. 

Pridobljeno 18. 5. 2016 s http://news.nationalgeographic.com/news/2011/02/100218-

bilingual-brains-alzheimers-dementia-science-aging/  

Dobrila, V., Gorjup, P., in Potočnik, B. (2009). 80 iger za učenje tujih jezikov: priročnik za 

učitelje. Radovljica: Didakta. 

Edelenbos, P., Johnstone, R. in Kubanek, A. (2006). The main pedagogical principles 

underlying the teaching of young learners. Key study for the European comission. Brussels: 

European Commission. 

Ellis, R. (1996). The study of second language acquisition. Oxford University Press.  

Enever, J. (ur.) (2011). ELLiE (Early language learning in Europe). UK: British council. 

Pridobljeno 7. 6. 2016 s 

https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B309%20ELLiE%20Book%202011

%20FINAL.pdf 

ESL Kid Stuff. Pridobljeno 20. 4. 20154 s http://www.eslkidstuff.com/Gamescontents.htm  

Fair, C. D., in Delaplane, E. (2015). »It's good to spend time with older adults. You can teach 

them, they can teach you«: second grade students reflect on intergenerational service learning. 

Early childhood education journal, 43 (1), 19–26. 

Faure, E., Herrera, F., Kaddoura, A., Lopes, H., Petrovsky, A. V., Rahnema, M., in Ward, F. 

C. (1972). Learning to be. The world of education today and tomorrow. Paris, London: 

UNESCO, Harrap. 

Findeisen, D. (2002). Educating the 45+ to understand and change their social position. V: 

Rečnik, M. (ur.). Education of the elderly (str. 13–38). Ljubljana: Andragoški center 

Slovenije. 

Findsen, B., in Formosa, M. (2011). Lifelong learning in later life: A handbook on older adult 

learning. Amsterdam: Sense. 

Flege, J. E. (1976). A critical period for learning to pronounce foreign languages? Applied 

Linguistics, 8 (2), 162–177. Birmingham: University of Alabama.  

Formosa, M. (2005). Feminism and critical educational gerontology: An agenda for good 

practice.  Ageing international, 30 (4), 396–411. 

Formosa, M. (2012). Kritična geragogika: umeščanje teorije v prakso. Sodobna pedagogika, 

63/129 (5), 18–54. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2011/02/100218-bilingual-brains-alzheimers-dementia-science-aging/
http://news.nationalgeographic.com/news/2011/02/100218-bilingual-brains-alzheimers-dementia-science-aging/
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B309%20ELLiE%20Book%202011%20FINAL.pdf
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/B309%20ELLiE%20Book%202011%20FINAL.pdf
http://www.eslkidstuff.com/Gamescontents.htm


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

69 
 

Fragoso, A. (2012). Starejši udeleženci izobraževanja v skupnosti? Premislek o položaju 

starejših odraslih na Portugalskem. Sodobna pedagogika, 63/129 (5), 56–82. 

Galván García, O. R. (2010). Late foreign language learner. Universidad de Piura. 

Gamliel, T., Reichental, Y., in Ayal, N. (2007). Intergenerational education encounters: part 

1. A model of knowledge. Educational gerontology, 33, 1–22.  

Gardner, R. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes 

and motivation. London: Edward Arnold. 

Gerontološko društvo Slovenije. Pridobljeno 29. 12. 2015 s http://www.gds.si  

Graddol, D. (2008). How TEYL is changing the world. Paper presented at the Bangalore 

conference, 'The way forward: learning from international experience of TEYL', januar 2008. 

Bangalore, India: RIESI.  

Gürtler, H. (2013). Otroci imajo radi stare starše: priročnik za življenje z vnuki. Celje: 

Celjska Mohorjeva družba. 

Halliwell, S. (1992). Teaching English in the primary classroom. Harlow: Longman. 

Hammond, C. (2004). The impact of learning on well-being, mental health and effective 

coping. V: Schuller, T. idr. The benefits of learning. The impact of education on health, family 

life and social capital (str. 37–56). London in New York: RoutledgeFalmer. 

Hatton - Yeo, A. (2007). Intergenerational practice: active participation across the 

generations. Stoke on Trent: Beth Johnson foundation.  

Hatton – Yeo, A. in Ohsako (1999). Intergenerational programmes: public policy and 

research implications. An international perspective. Stoke on Tent: The Beth Johnson 

Foundation. Hamburg: Unseco Institute for Education, UIE. 

Hoff, A. (2007). Intergenerational learning as an adaption strategy in ageing knowledge 

societies. V: European comission: education, employment, Europe (str. 126–129). Warsaw: 

National contact point for research programmes of the European union.  

Inštitut Antona Trstenjaka. Pridobljeno 29. 12. 2015 s http://www.inst-antonatrstenjaka.si 

Intergenerational directory (2008). Stoke on Trent: Centre for intergenerational practice, Beth 

Johnson foundation.  

Joiner, E. G. (1981). The older language learner: a challenge for colleges and universities. 

Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics. 

Kathryn White (2012). Busy bag bargain. Pridobljeno 4. 5. 2015 s 

http://costcuttingcreations.blogspot.si/2012/05/busy-bag-bargain.html  

Kelchner, E. (2000). Ageism's impact and effect of society. Journal of gerontological social 

work, 32 (4), 86–100.  

Kenner, C., Arju, T., Gregory, E., Jessel, J., in Ruby, M. (2004). The role of grandparents in 

children's learning. Primary practice, 38, 41–44. 

http://www.gds.si/
http://www.inst-antonatrstenjaka.si/
http://costcuttingcreations.blogspot.si/2012/05/busy-bag-bargain.html


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

70 
 

Kenner, C., Ruby, M., Jessel, J., Gregory, E., in Arju, T (2007). Intergenerational learning 

between children and grandparents in East London. Journal of early childhood research, 5 

(3), 219–243. 

Kornhaber, A. (1985). Grandparenthood and the »new social contract«. V: Bengtson, V. in 

Roberts, J. F. (ur.). Grandparenthood (str. 159–171). Beverly Hills, CA: Sage.  

Kosinac, J. (2003). Agleške igralne urice: priročnik za učitelje. Ljubljana: DZS. 

Krajnc, A. (1999). Kako smo snovali univerzo za tretje življenjsko obdobje. Ljubljana: 

Univerza za tretje življenjsko obdobje.  

Krashen, S. D., Long, M. A., in Scarcella, R. C. (1979). Age, rate and eventual attainment in 

second language acquisition. Tesol quaterly, 13, 573–582. 

Krashen, S. in Terrell, T. (1983). The natural approach language acquisition in the 

classroom. 16–61. Oxford: Pergamon press. 

Kump, S. (2008). Nova paradigma medgeneracijskega učenja. Univerza v Ljubljani: 

Filozofska fakulteta. 

Kump, S., in Jelenc Krašovec, S. (2009a). Medgeneracijsko učenje v skupnosti. V: Ličen, N. 

(ur.). Pedagoško andragoški dnevi 2009. Misliti vzgojo: problemi oblikovanja vzgojno-

izobraževalnega koncepta. Ljubljana: Filozofska fakulteta. 

Kump, S., in Jelenc Krašovec, S. (2009b). Vseživljenjsko učenje – izobraževanje starejših 

odraslih. Ljubljana: Pedagoški inštitut.  

Kump, S., in Jelenc Krašovec, S. (2010). Prestari za učenje? Vzorci izobraževanja in učenja 

starejših. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.  

Kump, S., in Jelenc Krašovec, S. (2012). Izobraževanje starejših in blaginja lokalnih 

skupnosti. Sodobna pedagogika, 63/129 (5), 84–102. 

Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundation of language. New York: John Wiley and 

Sons. 

Letnar, M., in Širok, K. (2014). Motivacija delovni aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov. 

Andragoška spoznanja, 20 (2), 41–54. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete 

UL. 

Lightbown, P. M., in Spada, N. (2006). How languages are learned: third edition. Oxford: 

Oxford University Press. 

Lundberg, G., in Keaveney, S. (2014). Early language learning and teaching: A1–A2. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Marentič - Požarnik, B. (1996). Spodbujanje učiteljevega znanja in učenja. V: Zbornik 

posveta Kakovost preduniverzitetnega izobraževanja. Maribor: Zavod republike Slovenije za 

šolstvo. 

Marinova - Todd (2001). »Missing the point.« TESOL quarterly, 35 (1), 171–176.  

Martin, B., Carle, E. (1996). Brown bear, brown bear, what do you see? New York: Henry 

Holt & co.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

71 
 

Mesojedec, T., Pucelj Lukan, P., Milenkovič Kikelj, N., Mrak Merhar, I., Grbec, A. (2014). 

Mladi in socialna vključenost. Ljubljana: Mladinski svet Slovenije.  

Mitchell, W. (2008). The role played by grandparents in family support and learning: 

considerations for mainstream and special schools. Support for learning, 23 (3), 126–135. 

Neformalno učenje ranljivih skupin. Zbornik tematske konference (2008). Ljubljana: Zveza 

ljudskih univerz in CMEPIUS. Pridobljeno 25. 1. 2015 s 

http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/ZBORNIK%20TK.pdf  

Neugarten, B. (1976). Time, age and the life cycle. American journal of psychiatry, 136, 887–

893. 

Newman, S., in Hatton - Yeo, A. (2008). Intergenerational learning and the contributions of 

older people. Ageing horizons, 8, 31–39. 

Nikolov, M., in Mihaljević Djigunović, J. (2006). Recent research on age, second language 

acquisition and early foreign language learning. Annual review of Applied linguistics, 31, 95–

119.  

Ohsako, T. (2002). Contributions of intergenerational programmes to lifelong learning. V: 

Rečnik, M. (ur.). Education of the elderly (str. 13–38). Ljubljana: Andragoški center 

Slovenije. 

Ostwald, S. K., in Williams, H. Y. (1985). Optimizing learning in the elderly: a model. 

Lifelong learning 9, 27, 10–13.  

Oxford magazine pre-primary + primary. Pridobljeno 4. 5. 2015 s 

http://www.oxfordmagazine.es/body-parts-activities/  

Patricelli, L. (2003). Yummy Yucky. Candlewick Press. 

Pečjak, V. (1998). Psihologija tretjega življenjskega obdobja. Bled: samozaložba, Ljubljana: 

Znanstveni inštitut Filozofske fakultete  

Peterson, D. A. (1983). Facilitating education for older learners. San Francisco: Jossey-Bass. 

Pinterest. Pridobljeno 4. 5. 2015 s https://www.pinterest.com/pin/575616396095846911/ 

Pižorn, K. (2008). Vpliv domačih govorcev angleščine na rabo slovenščine pri pouku 

angleščine v slovenskih šolah. V: Skela, J. (ur.). Učenje in poučevanje tujih jezikov na 

Slovenskem: Pregled sodobne teorije in prakse (215–225). Ljubljana: Tangram. 

Pižorn, K. (ur.) (2009). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu. Ljubljana: Zavod 

republike Slovenije za šolstvo.  

Pižorn, K., in Pevec Semec, K. (2010). Izhodišča za uvajanje dodatnih jezikov v 1. VIO. V: 

Lipavic Oštir, A. in Jazbec, S. (ur.). Pot v večjezičnost – zgodnje učenje tujih jezikov v 1. VIO 

osnovne šole. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Projekt EAGLE. Pridobljeno 3. 6. 2016 s http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/aims-

objectives/Factsheet%20Aims%20-%20Objectives.doc/view  

http://www2.cmepius.si/files/cmepius/userfiles/grundtvig/ZBORNIK%20TK.pdf
http://www.oxfordmagazine.es/body-parts-activities/
https://www.pinterest.com/pin/575616396095846911/
http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/aims-objectives/Factsheet%20Aims%20-%20Objectives.doc/view
http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/aims-objectives/Factsheet%20Aims%20-%20Objectives.doc/view


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

72 
 

Read, C. (2003). Is younger better? English Teaching Professional, 28, 5–7 .  

Rich, S. (ur.) (2014). International perspectives on teaching English to young learners. UK: 

University of Exeter. 

Scala, A. M. (1996). Going back to school: Participation motives and experiences of older 

adults in an undergraduate classroom. Educational gerontology, 22, 747–773.  

Schleppegrell, M. (1987). The older language learner. Pridobljeno 4. 12. 2015 s 

http://www.ericdigests.org/  

Schuller, T. (2004). Studying benefits (str. 3–11). V: Schuller, T., Preston, J., Hammond, C., 

Brassett-Grundy, A. in Brynner, J. The bennefits of learning. The impact of education on 

health, family life and social capital. London in New York: RoutledgeFalmer. 

Sešek, U. (2009). Naša učiteljica pa ves čas govori angleško!: pomen učiteljeve rabe jezika 

pri tujejezikovnem pouku. Vestnik za tuje jezike, 1(1/2), 113–119. 

Sharron Krull. Play power. Pridobljeno 20. 4. 2015 s 

http://www.sharronkrull.com/activities/snickershoots.php  

Simbioza med generacijami. Pridobljeno 29. 12. 2015 s http://www.simbioza.eu/sl/2015/  

Simson, S., Thompson, E. in Wilson, L. (2001). Who is teching lifelong learners? A study of 

peer educatiors in Institute for learning in retirement. Gerontology and geriatrics education, 

22 (1), 31–43. 

Skela, J. (1994). Materinščina pri poučevanju in učenju tujega jezika: zmota, potreba ali 

pravica? Uporabno jezikoslovje, 3, 72–83.  

Skela, J. (2010). Tuji jeziki in materinščina: vljudni gostje v našem domu ali vsiljivci? V: 

Ivšek, M. (ur.). Pot k jezikovni politiki v izobraževanju (136–164). Ljubljana: Zavod RS za 

šolstvo. 

Skela, J., in Dagarin Fojkar, M. (2009). Presek teorij učenja in poučevanja drugega/tujega 

jezika v otroštvu. V Pižorn, K. (ur.). Učenje in poučevanje dodatnih jezikov v otroštvu (str. 

13–23). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Snow, C. (2003). Looking closely at second language learning. Interwiev by Abigail 

Bucuvalas, avgust 2007. Pridobljeno 25. 5. 2016 s  

http://www.gse.harvard.edu/search/site/news%20features%20Snow06012003   

Socialne igre. Pridobljeno 1. 3. 2015 s www.cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-

igre.doc 

Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, sožitje in kakovostno staranje 

prebivalstva (2006). Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Strategija vseživljenjskosti učenja v Sloveniji (2007). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in 

šport republike Slovenije. 

Strom, R. D., in Strom, P. S. (2016). Grandparent education and intergenerational assessment 

of learning, Educational gerontology, 42 (1), 25–36. 

http://www.ericdigests.org/
http://www.sharronkrull.com/activities/snickershoots.php
http://www.simbioza.eu/sl/2015/
http://www.gse.harvard.edu/search/site/news%20features%20Snow06012003
http://www.cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-igre.doc
http://www.cms.siel.si/documents/109/docs/igre---socialne-igre.doc


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

73 
 

Super simple learning. Pridobljeno 8. 3. 2015 s 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/i-see-something-blue/  

Super simple learning – Head, shoulders, knees and toes. Pridobljeno 20. 4. 2015 s 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/head-shoulders-knees-and-toes-

learn-it/  

TES. Pridobljeno 29. 3. 2015 s https://www.tes.com/teaching-resource/who-lives-in-your-

house-11074522 

Jha, A. (2011). Being bilingual may delay Alzheimer's and boost brain power. The Guardian. 

Pridobljeno 25. 5. 2016 s https://www.theguardian.com/science/2011/feb/18/bilingual-

alzheimers-brain-power-multitasking  

Thornton, J. E. (2002). Myths of ageing or ageist stereotypes. Educational gerontology, 28, 

301–302. 

Tinsley, T., in Comfort, T. (2012). Lessons from abroad: international review of primary 

languages. Pridobljeno 20. 5. 2015 s https://www.educationdevelopmenttrust.com/  

Tragant, E., in Lundberg G.  (2011). The teacher´s role: what is its significance in early language 

learning? V: J. Enever (ur.). ELLiE. Early Language Learning in Europe,  81–102. London, UK: 

British council.  

Trim, J. L. M. (1994). Language teaching in the perspective of the predictable requirements of 

the twenty-first century. Revija društva za uporabno jezikoslovje Slovenije, 3, 10–31. 

Univerza za tretje življenjsko obdobje. Pridobljeno 1. 3. 2015 s 

http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/vsebina.htm  

Van der Kamp (1996). Participation: antecedent factors. V: Tuijnman, A. C. (ur.). 

International encyclopedia of adult education and rraining (str. 565–570). Oxford, New 

York: Pergamon Press. 

Van Wyen, E. A. (2001). A key to successful aging: Learning-style patterns of older adults. 

Journal of gerontological nursing, 27 (9), 6–15. 

Vertot, N. (2008). Prebivalstvo Slovenije se stara – potrebno je medgeneracijsko sožitje. 

Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. 

Waldrop, D. P., in Weber, J. A. (2001). From grandparent to caregiver: The stress and 

satisfaction of raising grandchildren. Families in society: The journal of contemporary human 

services, 82, 461–472. 

Walsch, T. M., in Diller, K. C. (1978). Neurolinguistic foundations to methods of teaching a 

second language. International review of applied lingistics, 16, 1–14.  

Withnall, A. (2010). Improving learning in later life. London, New York: Routledge. 

Youtube. Elephants have wrinkles. Pridobljeno 10. 3. 2015 s  

https://www.youtube.com/watch?v=cRvMB9zJvsg  

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004). Uradni list RS, št. 69/04, ZZZDR 

UPB1. 

http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/i-see-something-blue/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/head-shoulders-knees-and-toes-learn-it/
http://supersimplelearning.com/songs/original-series/one/head-shoulders-knees-and-toes-learn-it/
https://www.tes.com/teaching-resource/who-lives-in-your-house-11074522
https://www.tes.com/teaching-resource/who-lives-in-your-house-11074522
https://www.theguardian.com/science/2011/feb/18/bilingual-alzheimers-brain-power-multitasking
https://www.theguardian.com/science/2011/feb/18/bilingual-alzheimers-brain-power-multitasking
https://www.educationdevelopmenttrust.com/
http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/vsebina.htm
https://www.youtube.com/watch?v=cRvMB9zJvsg


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

74 
 

Zeng, Z., in Xie, Y. (2014). The effect of grandparents on children's schooling: evidence from 

rural China. Demography, 51, 599–617. Population association of America. Pridobljeno 1. 2. 

2016 s http://link.springer.com/article/10.1007/s13524-013-0275-4   

Žorž, B. (2006). Stari starši in njihovo vzgojno poslanstvo. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

 

 

  

http://link.springer.com/article/10.1007/s13524-013-0275-4


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                                Neja Grohar, magistrsko delo 

 
 

75 
 

VI PRILOGE  

10 Vprašalniki 

10.1 Začetni vprašalnik za stare starše 

 

VPRAŠALNIK za STARE STARŠE 

 

Spol (obkroži):          moški             ženska 

 

Starost (obkroži):    

a) 30–40 let 

b) 41–50 let 

c) 51–60 let 

d) 61–70 let 

e) 71–80 let 

f) 81–90 let 

g) Več kot 90 let 

 

Ste že kdaj obiskovali tečaj/pouk angleščine?      DA      NE 

 

Če ste odgovorili z DA: 

 Koliko časa je trajal? ___________________________________________________ 

 Kdaj ste ga obiskovali? __________________________________________________ 

 

Razlogi, da ste se odločili za tečaj, so (mogočih je več odgovorov): 

a) Tečaj je brezplačen. 

b) Želim se naučiti angleško. 

c) Želim, da se moj vnuk/vnukinja nauči angleško. 

d) Več časa si želim preživeti z vnukom/vnukinjo. 

e) Drugo: ________________ 

 

Moje znanje angleščine je: 

A) zelo dobro. 

B) dobro. 

C) srednje dobro. 

D) slabo. 

E) zelo slabo. 

 

Učenje angleščine je ... (obkroži 1 ali več odgovorov) 

A) zabavno. 

B) lahko. 

C) težko. 

D) drugo: _________________________ 

 

Z vnukom/vnukinjo, s katerim/-o obiskujem tečaj, se: 

a) zelo dobro razumem. 

b) dobro razumem. 

c) srednje dobro razumem. 

d) slabo razumem. 

e) zelo slabo razumem. 

 

Vnuka/vnukinjo, s katerim/-o obiskujem tečaj, vidim (obkroži): 

a) manj kot 1-krat mesečno. 

b) 1-krat mesečno. 

c) več kot 1-krat mesečno. 

d) 1-krat tedensko. 
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e) 2-krat tedensko. 

f) 3-krat tedensko. 

g) več kot 3-krat tedensko. 

h) vsak dan.

 

 

Kaj pričakujete od tečaja?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10.2 Končni vprašalnik za stare starše 

 

VPRAŠALNIK za STARE STARŠE 

 

Spol (obkroži):        moški             ženska 

 

Starost (obkroži):    

a) 30–40 let 

b) 41–50 let 

c) 51–60 let 

d) 61–70 let 

e) 71–80 let 

f) 81–90 let 

g) Več kot 90 let 

 

Moje znanje angleščine je: 

A) zelo dobro. 

B) dobro. 

C) srednje dobro. 

D) slabo. 

E) zelo slabo. 

 

Učenje angleščine mi je (obkroži 1 ali več odgovorov): 

A) zabavno. 

B) lahko. 

C) težko. 

D) drugo: _________________________ 

 

Z vnukom/vnukinjo, s katerim/-o obiskujem tečaj, se: 

a) zelo dobro razumem. 

b) dobro razumem. 

c) srednje dobro razumem. 

d) slabo razumem. 

e) zelo slabo razumem. 

 

Vnuka/vnukinjo, s katerim/-o obiskujem tečaj, vidim (obkroži): 

a) manj kot 1-krat mesečno. 

b) 1-krat mesečno. 

c) več kot 1-krat mesečno. 

d) 1-krat tedensko. 

e) 2-krat tedensko. 

f) 3-krat tedensko. 

g) več kot 3-krat tedensko. 

h) vsak dan.
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Kako ste se na tečaju počutili? 

___________________________________________________________________________ 

 

Bi tečaj angleščine z vnukom/vnukinjo obiskovali tudi naslednje šolsko leto?  

             DA      NE 

 

Kaj Vam je bilo na tečaju najbolj všeč? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kaj Vam je bilo na tečaju najmanj všeč? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali ste se z vnukom/vnukinjo o tečaju (oz. vsebini tečaja) pogovarjali tudi zunaj časa tečaja? 

            DA                NE 

 

Če da, o čem sta se pogovarjala? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Bi si na tečaju želeli tudi domačih nalog?    DA      NE 

 

Ali bi domače naloge opravljali skupaj z vnukom/vnukinjo ali sami?   SKUPAJ      SAM/-A 

 

Ali bi si želeli z vnukom/vnukinjo obiskovati tudi kakšen drug predmet v šoli?      DA      NE 

 

Če da, kateri predmet bi obiskovali? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ali se Vam zdi poučevanje različno kot takrat, ko ste v šolo hodili Vi?     DA      NE 

 

Če da, kako? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Želite še kaj sporočiti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10.3 Začetni vprašalnik za učence 1. triletja 

 

VPRAŠALNIK za UČENCE 

 

 

SPOL (OBKROŽI):          DEKLICA              DEČEK 

 

STAROST (OBKROŽI):      

A) 5 LET     B) 6 LET      C) 7 LET      D) 8 LET       E) 9 LET       F) 10 LET    

 

SI ŽE KDAJ OBISKOVAL TEČAJ ANGLEŠČINE (OBKROŽI)?  DA     NE 

 

ČE SI ODGOVORIL Z DA: 

 KOLIKO ČASA JE TRAJAL? ____________________________________________ 

 KDAJ SI GA OBISKOVAL? _____________________________________________ 

 

ANGLEŠKO ZNAM (OBKROŽI 1 ODGOVOR): 

A) ZELO DOBRO. 

B) DOBRO. 

C) SREDNJE. 

D) SLABO. 

E) ZELO SLABO. 

 

UČENJE ANGLEŠČINE MI JE (OBKROŽI 1 ALI VEČ ODGOVOROV): 

A) ZABAVNO. 

B) TEŽKO. 

C) LAHKO. 

D) DRUGO: __________________________ 

 

Z ENIM OD STARIH STARŠEV (DEDEK ALI BABICA), S KATERIM OBISKUJEM 

TEČAJ, SE (OBKROŽI 1 ODGOVOR): 

A) ZELO DOBRO RAZUMEM. 

B) DOBRO RAZUMEM. 

C) SREDNJE DOBRO RAZUMEM. 

D) SLABO RAZUMEM. 

E) ZELO SLABO RAZUMEM. 

 

KAJ BI RAD DELAL NA TEČAJU? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

10.4 Končni vprašalnik za učence 1. triletja 

 

VPRAŠALNIK za UČENCE 

 

 

SPOL (OBKROŽI):          DEKLICA              DEČEK 

 

STAROST (OBKROŽI):      

A) 5 LET     B) 6 LET      C) 7 LET      D) 8 LET       E) 9 LET       F) 10 LET    

 

ANGLEŠKO ZNAM (OBKROŽI 1 ODGOVOR): 

A) ZELO DOBRO. 

B) DOBRO. 

C) SREDNJE. 

D) SLABO. 

E) ZELO SLABO. 

 

UČENJE ANGLEŠČINE MI JE (OBKROŽI 1 ALI VEČ ODGOVOROV): 

A) ZABAVNO. 

B) TEŽKO. 

C) LAHKO. 

D) DRUGO: __________________________ 

 

Z ENIM OD STARIH STARŠEV (DEDEK ALI BABICA), S KATERIM OBISKUJEM TEČAJ, 

SE (OBKROŽI 1 ODGOVOR): 

A) ZELO DOBRO RAZUMEM. 

B) DOBRO RAZUMEM. 

C) SREDNJE DOBRO RAZUMEM. 

D) SLABO RAZUMEM. 

E) ZELO SLABO RAZUMEM. 

 

KAKO SI SE NA TEČAJU POČUTIL? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

BI TEČAJ ANGLEŠČINE S STARIM STAŠEM RAD OBISKOVAL TUDI NASLEDNJE LETO? 

(OBKROŽI) 

   DA      NE 

 

KAJ TI JE BILO NA TEČAJU NAJBOLJ VŠEČ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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KAJ TI JE BILO NA TEČAJU NAJMANJ VŠEČ? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

BI SI NA TEČAJU ŽELEL TUDI DOMAČIH NALOG? (OBKROŽI)      DA       NE 

 

BI JO DELAL SKUPAJ S STARIM STARŠEM ALI SAM? (OBKROŽI)      

                               

SKUPAJ      SAM/-A 

 

ALI JE UČENJE SKUPAJ Z BABICO/DEDKOM DRUGAČNO KOT UČENJE PRI POUKU S 

SOŠOLCI? 

DA      NE 

 

 

 

ČE SI OBKROŽIL DA, KAJ JE DRUGAČNO? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

BI SI ŽELEL BABICO/DEDKA VEČKRAT ZRAVEN PRI POUKU (TUDI PRI DRUGIH 

PREDMETIH)? 

DA      NE 

 

ČE SI OBKROŽIL DA, PRI KATERIH PREDMETIH? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

ŽELIŠ ŠE KAJ NAPISATI/SPOROČITI? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 
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11. Začetno in končno preverjanje znanja 

 

 

MOTHER  

      

FATHER  

         

GRANDFATHER   

       

GRANDMOTHER 

       

SON       

 

DAUGHTER 

 

________________________________________________________________________________

 

YELOW       BLUE       GREEN        ORANGE        RED        PURPLE       BLACK       WHITE 

______________________________________________________________________________

 

 

1            2             3            4             5           6          7            8          9           10 

 

FOUR      ONE      TWO     SEVEN     TEN     THREE      FIVE     EIGHT      SIX     NINE 

________________________________________________________________________________

                                      

 

ICE CREAM           CHOCOLATE            CHEESE          APPLE             JUICE          BANANA   
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BEAR                               DOG                         CAT                        PIG                     ELEPHANT 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FACE 

 

EYES 

 

NOSE 

 

MOUTH 

 

HAIR 

 

ARMS 

 

LEGS 

 

FINGERS 

 

TOES


