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POVZETEK 

 

Družba, katere del smo, je stalno spreminjajoča se struktura. Spremembe pa so odvisne 

od tisoč različnih dejavnikov. Današnja starostna struktura Slovenije temelji na 

obsežnejši skupini starejšega prebivalstva, pa tudi v prihodnosti se bo ta skupina še 

krepila. Spremembe v starostni sestavi družbe pa s seboj prinesejo vrsto drugih 

sprememb, prilagoditev, drugačnih pogledov. Današnja družba poleg starostnih 

sprememb že leta prinaša konstanten napredek na vseh področjih znanosti. Veliko je 

novih izumov, inovacij, novih tehnologij itd. Za nas pomembna sprememba je pojav 

nove skupine ljudi, željne novega znanja. To so ljudje, današnji odrasli in starostniki, ki 

v obdobju odraščanja niso poznali danes obstoječih informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij. 

 

Izobraževanja za odrasle imajo že precej dolgo in pestro zgodovino, tako v tujini kot 

tudi v Sloveniji. Vedno več je raznovrstnih ustanov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem 

starejšega dela populacije, prav tako pa je vedno več tudi področij, na katerih se odrasli 

izobražujejo. Izobraževanja odraslih na področju informacijsko-komunikacijskih 

tehnologij so novost predvsem zaradi poznejšega in še vedno trajajočega razvoja 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter poznejšega zanimanja odrasle populacije 

za to področje. Poleg tega lahko šele od poznih osemdesetih in devetdesetih let 

govorimo o začetkih bolj množičnega širjenja današnjih tehnologij. Od širitve do 

izobraževanj pa je potreben še korak dlje.  

 

Diplomsko delo na podlagi obstoječih izobraževanj starejših odraslih za uporabo IKT 

opredeli najprimernejše dejavnike izobraževanj, od primernosti učnih pripomočkov in 

prostorske pomembnosti do najustreznejših oblik in metod poučevanja. Prav tako 

pojasni pomen »prave« osebnosti predavatelja. Dejavniki se predvsem zaradi 

specifičnosti področja poučevanja in starostne skupine razlikujejo od dejavnikov, 

uporabljanih v šolskih učilnicah ali na drugih izobraževanjih za odrasle.    

 

Ključne besede: starejši odrasli, odrasli, izobraževanje, IKT. 
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ABSTRACT 

 

The society, a part of which we are, is an ever changing structure. The changes of this 

structure depend on many different factors. The contemporary age group structure in 

Slovenia is based on a wider group of elderly population which is expected to grow in 

the future as well (as it has in the past years). The changes in the society’s age group 

structure lead to a variety of other changes, adaptations, different views. The 

contemporary society has been witnessing not only the age group changes but also the 

continuous progress in all scientific fields for years. There are many new inventions, 

innovations, new technologies, and similar. The important change for us is the 

appearance of a new group of people, of people eager to gain knowledge. These are the 

adult or elderly people who did not have the chance to know the now existing 

information and communications technology (ICT) during their growing up. 

Adult education and trainings have a long and diverse history in foreign countries as 

well as in Slovenia. There are growing numbers of different institutions involved in 

adult education, and there are also more and more fields of adult education. The adult 

trainings in the field of information and communications technology are a novelty, 

mostly due to the later and ongoing development of these technologies and also due to 

later interest of adults in this field. Additionally, we can talk about the beginnings of the 

contemporary massive expansion of information and communications technology only 

since the late eighties and the nineties. But we have to make a step forward from the 

massive expansion to the education about it. 

The diploma seminar paper – on the basis of the existent adult trainings in the field of 

ICT – defines the most suitable training factors, ranging from suitable teaching aids and 

the importance of appropriate space to proper teaching methods and strategies. It also 

explains the importance of a “proper” lecturer personality. The factors are – mostly due 

to education and age group specificity – quite different from the factors used in schools 

or in other adult trainings. 

 

Key expressions: elderly adults, adults, education, ICT 
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1   UVOD 

 

Za diplomsko delo je ključnega pomena začetna opredelitev pojmov. Tako pojem 

odraslosti kot pojem izobraževanja sta že od nekdaj, še posebej pa v današnji družbi, 

pogosto uporabljana. Različne situacije in nameni uporabe so pojmoma pripisali veliko 

različnih definicij ter razumevanj, zato je ključnega pomena na začetku opredeliti, 

katere od mnogih definicij bodo v diplomskem delu prevladale. Tako kot definicija 

izobraževanja in odraslosti, nastopi v prvem poglavju tudi definicija informacijsko-

komunikacijskih tehnologij ali krajše IKT. Le-te so ključni del diplomskega dela in so v 

današnji družbi pogosto uporabljane, a gre za redko popolnoma razumljen pojem. Za 

konec pa poglavje vsebuje še združitev in podrobnejši opis treh opredeljenih pojmov: 

izobraževanje, odraslost in IKT. 

 

Za kakršnokoli raziskavo je treba obravnavano področje najprej podrobneje spoznati in 

torej raziskati. Tretje poglavje je namenjeno ogledu zgodovine. Primarni pregled 

preteklosti informacijsko-komunikacijskih tehnologij in preteklosti današnjih starejših 

odraslih vodi v primerjavo ene in druge. Tako se razjasni slika o današnji situaciji 

starejših odraslih na področju poznavanja in uporabe raznih obstoječih tehnologij, k 

temu pa pripomore ogled današnje družbe, sestava le-te in ugibanja ter projekcije o 

družbi v prihodnosti. Četrto poglavje zajema zgodovinski pregled na področju 

izobraževanj za odrasle. Najprej so predstavljena izobraževanja v tujini, nato v 

Sloveniji, na koncu pa še izobraževanja izključno na področju IKT. Prav tako je 

predstavljen razvoj na področju izobraževanj za odrasle za uporabo IKT. 

 

Peto poglavje je namenjeno teoretičnim napotkom in vsebinam o izobraževanju 

starejših. Spet je sprva opisano izobraževanje starejših na splošno, kasneje pa s 

poudarkom na izobraževanju za uporabo IKT. Predstavljeni so primerni prostorski 

pogoji, primerne učne metode in vsebine, primerno gradivo ter primerne lastnosti 

izvajalca izobraževanj. Poglavje vsebuje tudi krajšo primerjavo med izobraževanjem 

starejših odraslih in mladostnikov. 

 

Sledijo poglavja s praktičnimi primeri in raziskavami. V šestem poglavju je opisan in 

prikazan primer izobraževanja za starejše odrasle za uporabo IKT. Vsebuje predstavitev 



Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT  Brulc Gaja 

2 
 

vseh okoliščin izobraževanja, podrobno učno pripravo in opis izkušenj pri delu s 

starejšimi odraslimi. Učna priprava temelji na predhodno določenih vsebinah in 

izkušnjah pri delu z odraslimi ter se poskuša obojestransko približati čim bolj 

zadovoljujoči različici poučevanja.  Zaključek diplomskega dela je raziskovalna naloga 

na področju izobraževanja starejših odraslih za uporabo IKT, ki poteka tako med 

udeleženci izobraževanj kot tudi med izvajalci. Rezultat predstavlja pregled in 

primerjavo odgovorov.  
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2   OPREDELITEV SPLOŠNIH POJMOV 

 

2.1   Obdobje odraslosti 

Težko je zapisati enotno definicijo odraslosti. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

(SSKJ2000:742) je odraslost obrazložena kot stanje odraslega človeka, odrasti pa kot 

postati telesno in duševno zrel. Kdaj pa postanemo telesno in duševno zreli? Različni 

avtorji so poskušali definirati pojma odraslosti in zrelosti. S tem je nastalo več različnih 

obrazložitev, delitev na tri, štiri ali več faz starosti in raznih poimenovanj le-teh. 

Definicija odraslosti oziroma zrelosti najpogosteje temelji na značilnostih osebe.  

Tako na primer Andrilović (Andrilović 1976:11–12) razlikuje štiri najpomembnejše 

vrste zrelosti: biološka zrelost (zrelost človeškega telesa oziroma organov),psihološka 

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

odzivanje v konfliktnih situacijah, primerno nadziranje čustev itd.), socialna 

zrelost(posameznikova zrelost, ki se odraža v odnosih z drugimi ljudmi in je temelj za 

kakovostno življenje –čustveno ravnotežje, ravnotežje med dajanjem in sprejemanjem, 

relativna osvobojenost občutka inferiornosti, ustvarjen sistem notranjih standardov, 

doseganje genitalne seksualnosti, konstruktivna agresivnost, občutek za realnost, 

prožnost in prilagodljivost) in poklicna zrelost (zmožnost za pravilno izbiro poklica in 

uspeh v poklicu ter zmožnost  vzdrževanja samega sebe ali/in svoje družine). 

Tudi H. Bee in B. Bjorklund (Bee 1996:3883–3889; Bjorklund in Bee 2008) odraslost 

opredelita na podlagi značilnosti osebe, in sicer upoštevata fizične in kognitivne 

spremembe, družinske, partnerske in delovne vloge, odnose z drugimi, razvoj osebnosti 

in osebni pomen ter ključne naloge. Na podlagi zgornjih značilnosti oblikujeta pet 

časovnih obdobij odraslosti. Za nas so najbolj zanimiva zadnja tri obdobja: srednja 

odrasla doba od 40 do 65 let, pozna odraslost ali ''mladi stari'' od 65 do 75 let in pozna 

odraslost ali ''stari stari'' od 75 let dalje. Fizične spremembe se kažejo z začetkom 

upadanja moči na nekaterih področjih v obdobju srednje odrasle dobe pa vse do 

opaznejšega in hitrejšega upadanja telesnih ter zdravstvenih funkcij pri pozni odraslosti 

nad 75 let. Kognitivne spremembe pa prehajajo od upadanja hitrosti delovanja osebe do 

upada spomina. 



Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT  Brulc Gaja 

4 
 

Odraslost lahko definiramo tudi glede na vključevanje oziroma položaj v izobraževanju. 

Faza primarnega izobraževanja obsega ljudi, ki se neprekinjeno vključujejo v 

izobraževanje, torej v osnovno šolo, v srednjo šolo, na fakulteto, faza nadaljevalnega 

izobraževanja pa tiste, ki se vključujejo v kakršnokoli izobraževanje po prekinitvi 

primarnega izobraževanja. »Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, 

izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile osnovnošolsko obveznost 

in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pa pri tem izobraževanju 

nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta.«(ZIO, 1.člen) 

Katero obdobje odraslosti nas torej zanima?  

Zanimajo nas tiste odrasle osebe, ki po H. Beeju spadajo v skupino pozne odraslosti, 

torej odrasle osebe od 65. leta dalje. Nekateri avtorji jih poimenujejo kar odrasli, spet 

drugi starostniki, tretji starejši odrasli. Pri nas pa prav ta leta sovpadajo z možnostjo 

upokojitve in uvrščanjem odraslih v tretje življenjsko obdobje ter z vključevanjem v 

fazo nadaljevalnega izobraževanja. Odrasle osebe so v našem primeru po eni strani že 

izobraženi, večinoma upokojeni ljudje,z manj pomembnimi družinskimi vlogami, z več 

prostega časa, zreli, z voljo in željo po novem znanju, po drugi strani pa se pričenja 

obdobje opaznejšega upada sposobnosti, predvsem hitrosti in soočanja z novim načinom 

delovanja ter z opredelitvijo novih življenjskih ciljev. 

 

2.2   Izobraževanje (odraslih) 

Prav tako kot pri definiciji odraslosti, je tudi pri iskanju definicije izobraževanja 

potrebnega kar nekaj truda. Izobraževanje je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

opisano kot »načrtno razvijanje sposobnosti in seznanjanje z dosežki različnih področij 

človekove dejavnosti« (SSKJ 2000:331).Metodološka pojasnila klasifikacijskega 

sistema izobraževanja in usposabljanja(KLASIUS 2006) posebej poudarjajo 

organiziranost, kar bi lahko zapisali tudi kot načrtno razvijanje, torej po prej 

načrtovanem modelu oziroma s prej zastavljenimi učnimi cilji. Poleg zgoraj napisanega 

pa omenja še trajnost procesa, torej vsebovanje nekakšne nadaljevalne komponente. 

Kakšne vrste izobraževanj pa sploh obstajajo in katerih se starejši odrasli udeležujejo? 
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Po KLASIUS-u (KLASIUS 2006) razvrstimo izobraževanja na neformalna 

izobraževanja, torej za splošne potrebe in prosti čas posameznika, formalna 

izobraževanja za usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe dela ter na priprave na 

preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij – NPK. Glede na to, da v 

skupino starejših odraslih, ki nas zanima, uvrščamo osebe starejše od 65 let, ki so 

večinoma že upokojene, lahko zaključimo, da se večji del obravnavane skupine 

udeležuje neformalnih izobraževanj. 

Poleg zgornje delitve lahko izobraževanja delimo tudi glede javne veljavnosti, in sicer 

na javno veljavne izobraževalne programe ter izobraževalne programe brez javne 

veljave. Javno veljavni programi omogočajo pridobitev javno veljavne stopnje 

izobrazbe ali poklicne kvalifikacije. Programi, ki niso javno veljavni, pa so v večini 

namenjeni neformalnemu izobraževanju odraslih, torej skupine, ki jo obravnavamo. 

Prav tako lahko izobraževanja delimo na podlagi ustanove, v kateri se izobraževanje 

izvaja. Izobraževanja za odrasle izvajajo razne ustanove, ne samo izobraževalne, ampak 

tudi razna društva, galerije knjižnice, muzeji, skladi, inštituti itd. Velik del starejših 

odraslih se odloči za izobraževanje na univerzi za tretje življenjsko obdobje pri raznih 

zasebnih organizacijah in ljudskih univerzah.  

 

Starejši odrasli se torej večinoma odločajo za udeležbo na neformalnih izobraževanjih 

(Predlog 2011:11) brez javne veljave, organiziranih predvsem s strani zasebnih 

organizacij, ljudskih univerz in univerz za tretje življenjsko obdobje.  

 

2.3   IKT – informacijsko-komunikacijske tehnologije 

Pojem IKT, kratica za informacijsko-komunikacijske tehnologije,je postal zelo 

pomemben sestavni del današnje informacijske družbe. Temelji na treh osnovnih 

pojmih: informacija, komunikacija in tehnologija. Če preverimo izvor in pomen treh 

sestavnih pojmov, dobimo naslednje: 

- informacija(latinsko), ki predstavlja novico, vest, obvestilo, sporočilo ali poduk 

(Slovar 2006:232). Informacija torej ne predstavlja samo možganske zaznave 

določenega dražljaja, večinoma je to vsebina sporočila, ki ima za posameznika 

določen pomen; 
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- komunikacija (latinsko), ki predstavlja sporazumevanje, občevanje, pogovor ali stik 

(Slovar 2006:290). Komunikacija je torej nekakšen proces sporočanja informacij; 

- tehnologija (iz grščine) pa predstavlja proces, potreben za pridobivanje in predelavo 

oziroma metodiko ter postopke na določenem raziskovalnem področju (Slovar 

2006:576). Tehnologija tako predstavlja nekakšno tehnično sredstvo, ki pripomore k 

prenosu sporočila z informacijo. 

IKT torej združuje informacijske in komunikacijske tehnologije. IT ali informacijske 

tehnologije so tehnologije, ki omogočajo zbiranje, obdelavo, shranjevanje, razpošiljanje 

in uporabo podatkov ter informacij (Slovar 2006:290), komunikacijske tehnologije pa 

omogočajo prenos informacij in sporočil med viri (Islovar: 2001–2011).IKT se torej 

nanaša na tehnologije, ki zagotavljajo dostop in manipuliranje z informacijami prek 

telekomunikacij, torej predvsem interneta, brezžičnih omrežij, mobilne telefonije in 

ostale komunikacijske tehnologije. Na podlagi takšnih tehnologij je danes možna 

medkontinentalna komunikacija v realnem času, takojšnje sporočanje, videokonference, 

razna socialna omrežja itd.  

Izraz IKT pa lahko uporabljamo tudi širše. Ponekod lahko vključuje vse komunikacijske 

naprave in aplikacije od radia, televizije, mobilnega telefona, računalniške in omrežne 

strojne ter programske opreme, satelitskih sistemov do že zgoraj omenjenih 

videokonferenc, socialnih omrežij in učenja na daljavo. 

 

2.4   Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT in s pomočjo IKT 

 

Pri izobraževanju na področju IKT sta načina izobraževanja,zapisana v naslovu,povsem 

prepletena. Pri izobraževanju na kateremkoli drugem področju so IKT zelo uporaben 

pripomoček za predstavitve, prikaze, simulacije, lažjo razlago, torej nekakšen vedno 

uporaben adut v rokah izvajalca izobraževanja. Podobno funkcijo imajo tudi pri 

izobraževanju za uporabo IKT, le da so poleg pripomočka pri izobraževanju same IKT 

tudi glavna tema izobraževanja. Prav ta dvojnost pa je lahko tako za izvajalca kot tudi 

za udeležence izobraževanja težavna oziroma težje razumljiva. Pri izvajalcu je 

pomembna pozornost, iznajdljivost in predvidljivost, prav tako pa mora razumeti, da 

udeleženci preklopa med uporabo IKT kot predstavitvene tehnike in uporabo IKT kot 

učne teme ne bodo zaznali oziroma ne bodo opazili pomembnosti zdaj ene in zdaj druge 
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komponente. Zato je predvsem za izvajalca izobraževanja pomembna predhodna 

priprava in dobro razumevanje IKT kot orodja, pripomočka oziroma sredstva ter IKT 

kot učne vsebine. 

 

2.4.1   Predhodna priprava izvajalca izobraževanja 

Za izvajalca kateregakoli izobraževanja je zelo pomembna predhodna priprava. Ta 

obsega tako pripravo vsebin kot tudi vseh ostalih okoliščin izobraževanja, in sicer od 

učnih pripomočkov, metod, oblik učenja itd. Za izvajalca izobraževanja za uporabo IKT 

pa je poleg navadne priprave pomemben še dober premislek o uporabi IKT kot orodja in 

pripomočka ter uporabi IKT kot vsebine izobraževanja. Še posebej je dobra priprava v 

smislu redkih in razločnih menjav funkcij IKT pomembna pri izobraževanju starejših 

odraslih (Odrasli 2004:95). Pomemben je poudarek uporabe zdaj ene in zdaj druge 

funkcije, treba je nazorno povedati, kdaj naj udeleženci le spremljajo sliko na tabli in 

kdaj naj aktivno sodelujejo, sledijo in ponavljajo korake izvajalca. Predvsem starejši 

odrasli se namreč ob spoznavanju njim nove tehnologije hitreje zmedejo, zaidejo in 

posledično se ne znajdejo več. To pa povzroči dodatno ali celo ponovno razlago s strani 

izvajalca.  

 

2.4.2   IKT kot orodje za predstavitev 

Pri izobraževanju za uporabo IKT, torej predvsem pri izobraževanju o računalniku in 

računalništvu, je IKT v vlogi predstavitvenega orodja zelo pomembna in uporabna 

komponenta. Zelo težko je udeležencu izobraževanja besedno razložiti, kam in kako 

klikniti, kje poiskati določeno ikono, na katerem delu internetne strani se nahaja, kje 

lahko najde določen napis itd. Vse naštete dejavnosti dosti lažje razložimo s prikazom, 

torej z uporabo lastnega računalnika in projektorja, ki udeležencem omogoča jasen 

prikaz dejanja ali stanja. Prav tako pa je tudi učne vsebine najlažje prikazati z raznimi 

predstavitvami, prosojnicami, filmskimi prikazi itd. Kljub temu da so starejši odrasli 

vajeni knjig in zapiskov, torej pisane besede, je branje iz knjig, listanje ter zapisovanje v 

razne zvezke v računalniških učilnicah precej oteženo. Glavni razlog za to se skriva v 

prostorski stiski, prav tako moteče pa zna biti nekakšno preklapljanje med miško in 

tipkovnico ter listom in pisalom. Prav zato je pomembna predstavitev s pomočjo IKT, ki 
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nazorno predstavi in opiše vse, kar naj bi udeleženec izobraževanja potreboval. Seveda 

ob možnosti, da predstavljene vsebine v obliki gradiva dobi tudi za domov.  
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3   RAZVOJ IKT IN RAZVOJ DANAŠNJIH ODRASLIH 

 

Da bi lažje razumeli razmere, v katerih se nahajajo današnji starejši odrasli, moramo 

pogledati, kako se je njihovo življenje razlikovalo od našega. Predvsem nas zanima 

njihovo odraščanje in staranje v povezavi z IKT. Torej, kdaj bi lahko hipotetično prišli v 

stik z novimi tehnologijami, kdaj jim je bilo to prvič omogočeno in kdaj v resnici so 

naredili ta, za današnje čase zelo pomemben korak.  

 

3.1   Razvoj IKT 

 

Spodnja tabela (tabela 1) prikazuje časovni razvoj raznih tehnologij, ki jih uvrščamo 

med IKT in s pomočjo katerih lahko danes več ali manj še vedno komuniciramo in 

upravljamo.  

 

Izum Leto Izumitelj 

Optični telegraf 1792 Claude Chappe 

Električni telegraf 1831 Joseph Henry 

Povezava na daljše razdalje z električno telegrafsko linijo 1843 Samuel Morse 

Povezava Amerike in Evrope s transatlantskim podvodnim 

kablom 1866 

Telefon 1876 Alexander Bell 

Radio signal, brezžična povezava med Ameriko in Evropo 1901 Guglielmo Marconi 

Mehanična TV 1925 John Logie Baird 

Predstavitev koncepta mobilne telefonije 1947 Bellovi laboratoriji 

Fotokopirni stroj 1958 Chester Carlson 

Izstrelitev prvega mednarodnega telefonskega satelita –

Telstar 1962 AT&T 

Ustanovitev prvega omrežja ARPANET 1969 MIT, DARPA 

Razvoj sistema ENRIQUE, prototipa današnjega 

svetovnega spleta 1989 

Tim Barners- Lee, 

Raobert Cailiau 

Prenos prek optičnih vlaken 1991 Anders Olsson 

Prvi SMS 1992 Neil Papworth 

TABELA 1: Časovni razvoj tehnologij 
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Začetki segajo v leto 1792, ki sovpada z izumom optičnega telegrafa, leta 1831 je 

Joseph Henry predstavil prvi električni telegraf, leta 1866 pa je sledila povezava 

Amerike in Evrope s transatlantskim podvodnim kablom. Leta 1876 dobimo prvi 

telefon. Kljub temu pa lahko o pravem razmahu tehnologije in pomembnem 

tehnološkem napredku, ki je vplival na razvoj IKT, govorimo šele po drugi svetovni 

vojni, in sicer z razmahom televizijskih sprejemnikov, delno pa tudi že pred vojno z 

izumom radijskih sprejemnikov. Leta 1947 Bellovi laboratoriji predstavijo prvi koncept 

mobilne telefonije, mnogo let kasneje, leta 1992, pa lahko po zaslugi Neila Papwortha 

pošljemo prvo SMS sporočilo. Naslednji pomemben korak je bil razvoj prve mrežne 

komunikacije, ki se je zgodil leta 1969 med štirimi računalniki v okviru projekta 

APRANET. Raziskavo sta vodili Agencija za napredne raziskovalne projekte 

ameriškega obrambnega ministrstva in NASA za obrambne potrebe. Leta 1989 pa 

pridobimo prototip današnjega svetovnega spleta, sistem je dobil ime ENRIQUE.   

 

3.1.1   Razvoj računalnika 

Razvoj računalnika se je pričel s prvimi prototipnimi stroji v 40. letih prejšnjega stoletja 

(tabela 2). Uporabljali in raziskovali so jih le ozko specializirani računalniški 

strokovnjaki. Z leti in s številnimi odkritji ter izboljšavami se je tudi uporabnost 

razširila. Današnji osebni računalniki so dostopni povsod in vsakomur, o čemer lahko 

govorimo od leta 1980 dalje z nastankom osebnih računalnikov. 

Čas Tip računalnika Uporabniki 

1940–1947 prototipni računalniki ozko specializirani računalniški 

strokovnjaki 

1950–1960 raziskovalni, računalniški stroji matematiki, znanstveniki 

1960–1970 veliki računalniki, time-sharingsistemi strokovnjaki za računalništvo, 

vstavljalci podatkov 

1970–1980 miniračunalniki tudi neračunalniški strokovnjaki 

1980–1990 mikroračunalnik, osebni računalnik – PC 

in uporabni programi 

v principu vsak 

1990–danes omrežni in mobilni računalniki skupine 

TABELA 2: Časovni razvoj računalnika 
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3.1.2   Razvoj mobilnega telefona 

Ideja o mobilni telefonij je bila prvič predstavljena leta 1947 v Bellovih laboratorijih v 

ZDA. Od takratnega do današnjega časa pa je mobilni telefon premostil kar tri 

generacije in celo nekaj vmesnih:od prve generacije, ki predstavlja analogna celična 

omrežja z edino možnostjo prenosa govora, druge generacije na podlagi digitalnih 

omrežij, ki poleg govora omogočajo tudi prenos sporočil in podatkov, pa vse do 

današnjih, vedno hitrejših in vedno bolj poenotenih sistemov mobilnih komunikacij. 

Tudi uporabniki so sunkovito naraščali. Leta 1990 jih je bilo le nekaj 10.000 po celem 

svetu, medtem ko ima danes že skoraj vsak prebivalec Evrope svoj mobilni telefon 

(tabela 3).   

 

Čas Tip telefona Uporabniki 

1960–1970 prvi poizkusi   

1971–1980 generacija nič – naprednejša od prvih 

poizkusov, prva komercialna omrežja 

samo znotraj določene države 

 

1981–1990 prva generacija – analogna celična 

omrežja, možen samo brezžičen prenos 

govora  

Leta 1990 je imela EU-15 3.121 

novih naročnikov, ZDA pa 5.283. 

1991–2000 druga generacija – digitalna celična 

omrežja, prenos govora, podatkov, SMS 

Leta 1995 je imela EU-15 17.981 

novih naročnikov, ZDA pa 

33.786. 

…–2000 druga in pol generacija – temelji na drugi 

generaciji, omogoča pa večjo hitrost 

prenosa podatkov 

Leta 1998 je imela EU-15 87.573 

novih naročnikov, ZDA pa 

69.209. 

2001–danes tretja generacija –univerzalni sistem 

mobilnih telekomunikacij  

Leta 2008 v EU-27 87% ljudi 

uporablja mobilni telefon.   

TABELA 3: Časovni razvoj mobilnega telefona 
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3.2   Umestitev današnjih odraslih v razvoj IKT–na primeru računalnika in telefona 

Poznavanje in znanje današnjih starejših odraslih na področju IKT bomo najlažje 

razumeli ob primerjavi ter umestitvi le-teh v zgoraj predstavljeni napredek na področju 

IKT in posebej na primeru računalnika ter mobilnega telefona. V spodnjih tabelah je 

prikazana starost današnjih starejših odraslih in vzporeden potek razvoja računalnika ter 

mobilnega telefona. Pripisano je, v kolikšni meri so lahko bili z novimi tehnologijami v 

stiku v šoli, službi ali doma. 

 

3.2.1   Razvoj računalnika 

 

Leto Starost osebe 

2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

2000 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

1990 80 70 60 50 40 30 20 10  

1980 70 60 50 40 30 20 10   

1970 60 50 40 30 20 10    

1960 50 40 30 20 10     

1950 40 30 20 10      

1940 30 20 10       

1930 20 10        

1920 10         

TABELA 4: Primerjava starosti ljudi z razvojem računalnika 

 
 

 Pričetek uvajanja računalnikov v slovenske srednje šole 
 
 Širjenje uporabe računalnika 

 
 Vsesplošna dostopnost osebnih računalnikov 

 

Iz tabele (tabela 4) je razvidno, pri kakšni starosti so imeli današnji odrasli prvič 

možnost srečanja z računalnikom in novo tehnologijo. Današnji petdesetletnik je imel 

ob nastanku novih računalniških tehnologij, dostopnih širšim množicam, med 10 in 20 

let, kar pa še ne pomeni, da je z novostmi imel tudi stik. Računalništvo se je v 
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slovenskih srednjih šolah prvič pojavilo v zgodnjih sedemdesetih letih, natančneje v 

šolskem letu 1971/1972. Učili so se predvsem programiranja. Takratno število 

poslušalcev predmeta se je iz 200 dvignilo na 2500 v šolskem letu 1974/1975. Z 

reformo šolskega sistema in nastankom usmerjenega izobraževanja smo leta 1980 dobili 

prve računalniško usmerjene srednje šole, leta 1985 pa so bila organizirana prva 

tekmovanja iz računalništva tudi za osnovnošolce. Ob novi reformi leta 1990 je 

računalništvo postalo obvezni predmet na vseh štiriletnih srednjih šolah v Sloveniji. 

Prav tako se širitev računalnikov na delovna mesta prične delno pred, v večini pa od leta 

1981dalje. 

Današnji 90-letnik je bil torej ob pričetku uvajanja računalnikov v srednje šole star 50 

let, ob dostopnosti računalniške opreme širši javnosti pa 70 let. Na delovnem mestu se 

je z računalnikom lahko srečal šele v 60. letu starosti. Pri današnjem 60-letniku se 

možnost spoznavanja nove tehnologije glede starosti prične prej, a vseeno prepozno, da 

bi se je lahko naučil v srednji ali osnovni šoli. Osebni računalniki in internet v času 

njihovega aktivnega izobraževanja še niso bili razširjeni (Lenarčič 2005:31). Ob 

uvajanju računalnikov v srednje šole je bil star že 20 let. V stik z računalnikom je torej 

lahko prišel šele na delovnem mestu, in sicer pri starosti 30 let in več. Podobno 

ugotavlja tudi Haddon (Haddon 2000:398), ki zapiše, da so današnji 75-letniki zaključili 

delovno dobo pred avtomatizacijo dela v pisarnah. Kasnejše generacije pa so se delu za 

računalnikom zaradi bližanja upokojitve nekaj let spretno izogibali.  

Na podlagi zgoraj opisanega opazimo, da so današnji starejši odrasli imeli le malo 

možnosti za stik in uporabo IKT. Delno zaradi obstoja, v obdobju njihovega odraščanja 

IKT sploh še niso obstajale, kasneje so bile šele v razvoju in na začetku popolnoma 

nedosegljive, na koncu, pred vsesplošno uporabo in razširjenostjo, pa dosegljive le 

redkim znanstvenikom. Po drugi strani so bili današnji starejši odrasli ob začetku 

množične uporabe IKT večinoma redno zaposleni ljudje, nekateri že upokojeni, drugi pa 

z eno nogo v pokoju. V takšni situaciji so se le redki odločali za samostojno učenje ali 

vključevanje v razne načine izobraževanj na področju IKT (Gerlič 2000). 
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3.2.2   Razvoj mobilnega telefona 

Prav tako kot računalnik, je bil tudi mobilni telefon novost za današnje starejše odrasle. 

90-letnik se je z njim prvič srečal v starosti 60 let, v rokah pa ga je lahko držal šele v 80. 

letu starosti (tabela 5). Današnji 60-letnik je prvi klic z mobilnega telefona lahko opravil 

pri starosti 40 oziroma 50 let, medtem ko je novo tehnologijo lahko spoznal že v 30. 

letu starosti.  

Kljub poznejši razširitvi mobilnega telefona med množico in neobstoju izobraževanja za 

tovrstno tehnologijo je mobilni telefon v primerjavi z računalnikom veliko bolj razširjen 

med starejšimi odraslimi. Razlogi za to so predvsem v manj zahtevni tehnologiji v 

primerjavi z računalnikom, poleg zahtevnosti pa je uporaba mobilnega telefona v osnovi 

zelo podobna uporabi stacionarnega telefona, s katerim so se današnji starejši večinoma 

pred tem že srečali.  

 

Leto Starost osebe 

2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

2000 90 80 70 60 50 40 30 20 10 

1990 80 70 60 50 40 30 20 10  

1980 70 60 50 40 30 20 10   

1970 60 50 40 30 20 10    

1960 50 40 30 20 10     

1950 40 30 20 10      

1940 30 20 10       

1930 20 10        

1920 10         

TABELA 5: Primerjava starosti ljudi z razvojem mobilnega telefona 

 

 Pričetek uvajanja mobilnih telefonov 
 
 Širjenje uporabe mobilnega telefona 

 
 Vsesplošna dostopnost mobilnih telefonov 
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Na podlagi raziskav (RIS 2005:140–150) tako opazimo, da starejši mobilni telefon 

uporabljajo predvsem za lažjo dosegljivost drugim, za kratke klice z domačimi in za 

dogovarjanje o kraju srečanja. Večina pa kot razlog za nenakup mobilnega telefona 

navede denarne težave, in sicer bodisi v smislu predragega nakupa bodisi tekočih 

stroškov uporabe, ali popolno nezanimanje za tovrstno tehnologijo.   

 

3.3   Struktura današnjega prebivalstva in vpliv na izobraževanje odraslih 

Struktura prebivalstva se z leti spreminja. Enkrat je več starejših ljudi, drugič je več 

mlajših. S pomočjo starostne piramide, poznavanja zgodovine in spremljanja aktualnih 

dogodkov lahko dokaj dobro ocenimo ter predvidimo strukturo prebivalstva določene 

države v prihodnjih letih. Za izobraževanje odraslih za uporabo IKT pa je pomembno 

predvsem povpraševanje odraslih in torej velikost množice le-teh v določenem obdobju.  

Starostno sestavo prebivalstva države grafično najlažje in najbolj razumljivo prikažemo 

s starostno piramido. Le-ta je z ordinatno osjo razdeljena na dva dela: levi del prikazuje 

podatke o moškem delu prebivalstva, desni pa podatke o ženskem delu prebivalstva. 

Vsak del je sestavljen iz trakov z izhodiščem na ordinatni osi, ki predstavljajo 

posamezne starostne razrede.  

Za določeno državo lahko torej iz prikaza več takih piramid za več zaporednih let 

nazorno razberemo spreminjanje starostne sestave njenega prebivalstva in vzroke ter 

razloge za te spremembe. Že iz oblike piramide lahko ugotovimo, ali ima država več 

mladega ali starega prebivalstva. V prvem primeru graf zavzame obliko piramide, z 

večanjem deleža starejšega prebivalstva pa se graf začenja širiti proti vrhu in tako 

dobiva obliko nekakšne vaze. 

Primerjava prebivalstvenih piramid v letih 1971, 1991, 2010 in 2050, dobljenih na strani 

Statističnega urada Republike Slovenije, prikazuje spremembe v strukturi prebivalstva 

do leta 2010 in predvideno strukturo za leto 2050. Projekcije prebivalstva za leta v 

prihodnosti oblikujejo na podlagi preteklih statističnih podatkov in hipotez na podlagi 

le-teh. 
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SLIKA 1: Prebivalstvena piramida leta 1971 

 

 

 
SLIKA 2: Prebivalstvena piramida leta 1991 

 

Ob primerjavi prebivalstvenih piramid Slovenije leta 1991 in leta 2010 opazimo razliko 

med deležem oziroma obsežnostjo starejših ljudi. V letu 1991 je le-teh veliko manj kot 

leta 2010. Leta 1991 je bilo v Sloveniji 23.307 šestdesetletnih ljudi, leta 2010 pa že 

25.661, torej več kot dva tisoč več. Prav tako razliko opazimo pri sedemdesetletnikih. 
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Leta 1991 jih je bilo 13.188, leta 2010 pa že 18.341. Osemdesetletnikov je bilo leta 

1991 7.704, leta 2010 pa 11.670.  

 
SLIKA 3: Prebivalstvena piramida leta 2010 

 

 

 
SLIKA 4: Prebivalstvena piramida leta 2050 
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Primerjava današnjih podatkov s hipotetičnimi podatki o prebivalstvu v letu 2050 

pokaže, da bo tudi v prihodnosti starejših ljudi veliko (tabela 6). Šestdesetletnikov bo 

leta 2050 24.469, sedemdesetletnikov bo 28.106, osemdesetletnikov pa kar 20.534. 

Ugotovitve in predvidevanja torej kažejo v smeri večanja prebivalstva v starostnem 

razredu, ki ga proučujemo. Starejših odraslih bo vedno več.  

 

Leto\starost 60-letniki  70-letniki  80-letniki  90-letniki 

1971 17.903 12.511 3.738 444 

1991 23.307 13.188 7.704 1.047 

2010 25.661 18.341 11.670 1.761 

2050 24.469 28.106 20.534 10.233 

TABELA 6: Število starejših odraslih v letih 1971, 1991, 2010, 2050 

 

Kakšni pa so vzroki za takšno spremembo in tolikšno večanje določenega starostnega 

razreda prebivalstva? 

Prvi od vzrokov je naravni prirastek prebivalstva, ki temelji na rodnosti in smrtnosti. 

Vsaka vojna zelo zmanjša število prebivalstva v državi, posledice vojn pa so obdobja 

množičnih rojstev, kar znanstveniki razložijo kot kompenzacijo za med vojno nerojenih 

otrok. Leta 2010 nekoliko slabše opazimo zmanjšanje rojstev zaradi prve svetovne 

vojne pri današnjih 92–96-letnikih, zelo dobro pa je vidno zmanjšanje rojstev zaradi 

druge svetovne vojne pri današnjih 63-, 64- in 65-letnikih. Takoj po vojni pa nastopijo 

značilne ''babyboom'' generacije, kar opazimo predvsem pri obsežnem razredu današnjih 

52–59-letnikov. Prav tako pa so zaradi visoke rodnosti v sedemdesetih letih številčnejše 

današnje generacije med 27 in 35 letom starosti. Od sredine osemdesetih let dalje pa se 

število rojstev zmanjšuje, kar je razvidno iz oženja spodnjega dela piramide. 

Pomemben dejavnih pri večanju razreda starejšega prebivalstva je tudi podaljševanje 

življenjske dobe, to pa je odvisno predvsem od razmer, v katerih dandanes živimo. 

Napredek higiene, zdravstva in prehranjevalnih navad podaljšuje človekovo življenje. 

Leta 1971 je bilo samo 444 90-letnikov, v letu 2050 pa jih pričakujemo kar 10.233.  
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3.4   Stanje današnjih odraslih na področju poznavanja in uporabe IKT 

 

V Evalvaciji stanja na področju IKT pismenosti v Sloveniji so zapisali: »Pri 

pridobivanju IKT veščin preko formalnega izobraževanja se Slovenija uvršča na tretje 

mesto.« (Evalvacija 2008:39) Evalvacija primerja Slovenijo z ostalimi evropskimi 

državami, poleg tega pa zajema vse starostne skupine. Ob proučevanju starejših odraslih 

pa so prišli do zaključka, daje to skupina z najnižjimi rezultati na področju IKT 

pismenosti. V skupini je tudi največ neuporabnikov računalnika in interneta (Evalvacija 

2008:216). 

 

Tabela (tabela 7) prikazuje spremembe pri uporabi računalnika in interneta pri današnjih 

starejših odraslih v letih 2007–2010 (Uporaba IKT 2007, 2008, 2009, 2010). Število 

uporabnikov računalnika se med starejšimi odraslimi z leti veča, podobno lahko 

opazimo tudi pri uporabi interneta. Najbolj je rast uporabe opazna pri starostni skupini 

od 55 do 64 let pri uporabi računalnika in pri starostni skupini od 45 do 54 let pri 

uporabi interneta. Pri starostni skupini od 65 do 74 let je opaziti zelo velik porast 

uporabe računalnika med leti 2007–2008, kasneje pa uporaba celo upade. Prav tako kot 

se veča število uporabnikov, se veča tudi število neuporabnikov računalnika in 

interneta. Neuporaba računalnika je najbolj očitna pri starostni skupini od 65 do 74 let, 

predvsem od leta 2009 do leta 2010 zelo naraste. Neuporaba interneta pa naraste od leta 

2007 do leta 2008. Pojav lahko povežemo z večanjem števila prebivalcev, kar smo 

poudarili v prejšnjem poglavju. Seveda pa to še vedno pomeni, da je med starejšimi 

odraslimi veliko takih brez znanja na področju IKT.  

 

Stanje današnjih odraslih na področju uporabe in poznavanja IKT kljub višanju številk 

še vedno ni najboljše. V poročilu o evalvaciji stanja na področju IKT pismenosti v 

Sloveniji (Evalvacija 2008:216) zato predlagajo spodbujanje raznih programov in 

izobraževanj, prek katerih bodo starejši lažje in pogosteje prišli v stik z IKT. Tako bo 

naraslo poznavanje in predvsem uporaba le-teh med starejšimi generacijami v Sloveniji. 
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UPORABA 
RAČUNALNIKA 

UPORABA  
INTERNETA 

LETO STAROST 
Uporabniki 
računalnika 

Neuporaba 
računalnika 

Uporabniki 
interneta 

Neuporaba 
interneta SKUPAJ 

20
10

 
SKUPAJ 427615 440500 356435 393530   

45–54 235572 74947 212175 98344 310519 
55–64 146669 109442 117923 138188 256111 
65–74 45374 256111 26337 156998 183336 

20
09

 

SKUPAJ 395144 360111 324311 430943   
45–54 230371 81716 199976 112110 312086 
55–64 125232 129097 102442 151887 254329 
65–74 39541 149298 21893 166946 188839 

20
08

 

SKUPAJ 338859 412417 237634 513641   
45–54 179032 138353 149261 168123 317385 
55–64 117670 129482 78041 169111 247152 
65–74 42157 144582 10332 176407 186739 

20
07

 

SKUPAJ 318419 410190 236216 492393   

45–54 198647 115079 157442 156284 313726 

55–64 94045 137634 64595 167084 231679 

65–74 25727 157477 14179 169025 183204 
TABELA 7: Uporaba računalnika in interneta 

 

3.5   Možnost dostopa do računalnikov 

Pomemben dejavnik pri poučevanju IKT starejših odraslih je tudi možnost dostopa do 

IKT, predvsem do računalnika. Za mnoge je bil nakup računalnika do odločitve o 

izobraževanju v tej smeri nepotreben strošek. Ob vključitvi in odločitvi o učenju ter 

izobraževanju za uporabo IKT pa je zelo pomembno imeti določeno tehnologijo na 

razpolago tudi izven časa dejanskega izobraževanja. Brez te možnosti je verjetnost, da 

bo snov neutrjena in hitro pozabljena, veliko večja. Prav tako se je nesmiselno 

izobraževati, če naučenega ne bomo mogli uporabiti in bomo ob koncu izobraževanja 

vse skupaj pozabili.  

Na podlagi raziskav RIS (Brečko 2009a:18) izvemo, da je dostopanje prebivalcev 

Slovenije do interneta v izobraževalnih institucijah in na delovnem mestu nad ali blizu 

evropskega povprečja, dostop posameznikov od doma in dostop od drugod (knjižnice, 

hotel, internetne kavarne itd.) pa je glede na evropske narode pod povprečjem. Kar pa 

ne pomeni, da tak dostop ni na voljo.     
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Velika večina starejših odraslih nima svojega osebnega računalnika. Dostop imajo delno 

zagotovljen, najpogosteje pri sorodnikih, ki pa isti računalnik uporabljajo za lastne 

potrebe. V takih primerih je uporaba zelo omejena. Glede na zgoraj opisano raziskavo 

ugotovimo, da so ostale možnosti dostopa, poleg izobraževalnih institucij, le malo 

izkoriščane. To pa pomeni, da starejši odrasli pridobljeno znanje le redko uporabljajo.   
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4   ZGODOVINA IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 

 

Potreba po izobraževanju odraslih je prisotna že vrsto let. Da se mora človek učiti vse 

življenje, so mislili že stari vzhodni misleci, prav tako so se z izobraževanjem odraslih 

ukvarjali v antični Grčiji in v antičnem Rimu. (Valentinčič 1973:8)  

 

Množične potrebe po izobraževanju odraslih so se pričele pojavljati v sedemdesetih in 

osemdesetih letih 20. stoletja. Prav takrat so se, posledično, oblikovale prve institucije, 

društva, klubi, torej nekakšni zametki današnjih univerz za tretje življenjsko obdobje. 

Poleg naštetih pa lahko danes starejši odrasli izbirajo med množičnimi profitnimi in 

neprofitnimi organizacijami, študijskimi krožki in podobnimi ustanovami. 

 

4.1   Zgodovina izobraževanj v tujini 

 

Države po svetu so si na področju ponudbe izobraževalnih programov za odrasle 

večinoma kar podobne, vseeno pa med njimi obstajajo tudi pomembne razlike.   

 

4.1.1   Velika Britanija  

 

Prve inštitucije, namenjene izključno izobraževanju odraslih, so v Veliki Britaniji 

odprle svoja vrata komaj leta 1978 (Bogataj 2008:54). So povsem avtonomne, sredstva 

pridobivajo iz nizkih letnih članarin, vodijo jih izključno študentje, mentorji in vsi 

ostali, vključeni v proces, pa delajo večinoma prostovoljno, kar je v Veliki Britaniji 

stalna praksa. Število univerz za tretje življenjsko obdobje naj bi leta 1997 doseglo 

število 629. 

 

4.1.2   ZDA 

 

V ZDA ne poznajo univerz za tretje življenjsko obdobje. Starejši od 62 ali 65 let so 

upravičeni do univerzitetnega izobraževanja brez plačevanja šolnine. Kljub temu pa je 

zaradi visokih vstopnih pogojev vpis le redek. Evropsko univerzo za tretje življenjsko 

obdobje so Američani nadomestili z dvema podobnima, a na svoj način različnima 

načinoma izobraževanj za starejše. Prvi, Elderhostel, je bil ustanovljen leta 1975. Ta 
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zajema enotedensko bivanje, prehrano in razne aktivnosti v določenem univerzitetnem 

središču. Druga možnost je zelo razširjeno medgeneracijsko učenje, ki je lahko 

formalnega ali neformalnega značaja. V takšno obliko izobraževanja največ truda 

vložijo prav v ZDA. Zadnja leta pa se je poleg navedenih oblik izobraževanj pojavil in 

razširil še inštitut za učenje v pokoju. 

 

4.1.3 Nemčija 

 

Prve ponudbe izobraževanj za starejše se v Nemčiji pričnejo pojavljati konec 

sedemdesetih let. Nemške univerze za tretje življenjsko obdobje so v večini povezane z 

univerzami in tudi precej akademsko naravnane. Večinoma na njih poučujejo isti 

profesorji. Poleg tega je bil leta 1994 na univerzi v Ulmu ustanovljen sedež Evropske 

skupnosti za ''učenje v poznejših letih''. Od leta 2000 dodatno spodbujajo uporabo IKT 

med starejšimi odraslimi. Vedno več je projektov, delavnic in izobraževanj, s katerimi 

poskušajo starejšim odraslim približati svet IKT in jim ponuditi možnost spoznati 

prednosti informacijske tehnologije. 

 

4.1.4   Švedska 

 

Na Švedskem se je ob koncu osemdesetih let 20. stoletja razširilo predvsem 

medgeneracijsko izobraževanje. Kasneje, proti koncu 20. stoletja, so uvedli še študijske 

krožke, ki so brezplačni in prostovoljni. Poleg krožkov in medgeneracijskega 

sodelovanja lahko starejši odrasli na Švedskem od leta 1979 izberejo še univerzo za 

tretje življenjsko obdobje. Leta 1997 je bil oblikovan program, namenjen starejšim 

odraslim od 55 let dalje, ki naj bi spodbujal aktivno rabo interneta. Program se imenuje 

Seniornet (Bogataj 2008:64). 

 

4.1.5   Nizozemska 

 

Prva univerza za tretje življenjsko obdobje je na Nizozemskem odprla svoja vrata leta 

1984. Večinoma so vezane na tradicionalne univerze z visokimi in zahtevnimi 

standardi, zato je udeležba razmeroma nizka. Leta 1993 so se začela pojavljati razna 

medgeneracijska sodelovanja, kasneje pa so se najbolj uveljavili programi, imenovani 
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''bratovščine''. Starejši odrasli se združijo v ''bratovščino'' in prostovoljno delujejo kot 

mentorji, kot pomočniki otrokom s posebnimi potrebami, in to z raznimi nasveti itd. 

 

Izobraževanje za uporabo IKT se je pričelo okoli leta 1983 s programom ''Projekt sto 

šol'', ki je bil namenjen predvsem učiteljem in profesorjem na osnovnih ter srednjih 

šolah. Od leta 1989, ko je vsaka šola dobila en računalnik na 60 učencev, pa se je znanje 

iz IKT pričelo širiti tudi med učenci. Danes je za izobraževanje starejših odraslih za 

uporabo IKT dobro poskrbela mreža Seniorweb, ki nudi izobraževanja za začetnike v 

okviru spletne strani ali raznih tečajev po celi državi. Pomembno pa je to, da tečaje prav 

tako vodijo starejši odrasli, ki najboljše razumejo potrebe starejšega začetnika.  

 

4.2   Zgodovina izobraževanj v Sloveniji 

 

V Sloveniji se lahko starejši odrasli od leta 1984 izobražujejo na univerzi za tretje 

življenjsko obdobje. Od leta 1990so na voljo še študijski krožki, ki so se povezali v 

omrežje študijskih krožkov, izvajajo pa jih predvsem ljudske univerze, študijske 

knjižnice in univerze za tretje življenjsko obdobje. Kljub temu da je medgeneracijsko 

izobraževanje drugod po svetu precej razširjeno in uporabljano, se v Sloveniji le bežno 

pojavlja in za drugimi državami na tem področju trenutno precej zaostajamo. Seveda pa 

obstaja še mnogo neformalnih vrst izobraževanj v okviru društev, klubov in raznih 

neprofitnih organizacij. 
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5   TEORETIČNI DEL O IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH 

V prvem poglavju smo opredelili odraslost in točno definirali, katera skupina v okviru 

odraslih ljudi nas zanima. Če želimo nadaljevati, moramo izbrano skupino najprej 

proučiti oziroma podrobno spoznati njene razvojne značilnosti. Le na takšen način 

bomo lahko izbrali pravilne učne metode in oblike, ki bodo prilagojene izbrani starostni 

skupini, torej starejšim odraslim.  

 

5.1   Značilnosti starejšega odraslega, pomembne za izobraževanje 

 

»Proti 60. letu postaja staranje hitrejše in očitnejše.« (Valentinčič 1973:19) Prav tako pa 

60. leta sovpadajo z upokojitvijo in upočasnitvijo hitrosti življenja. Zaradi nastale 

praznine in brezdelja se oglasijo nove potrebe po izobraževanju.  

 

Poleg tega se pri odraslem človeku zgodi, da njegova učinkovitost na določenih 

področjih upada (npr. spomin, pozornost, odzivnost, vid in sluh), medtem ko na drugih 

področjih narašča (npr. presojanje, volja, vztrajnost, socialne sposobnosti). Odraslost 

prinese izkušnje in previdnost. Posledično je tudi način učenja in usvajanja novosti 

drugačen kot pri mladem človeku. Prav te značilnosti so zelo pomembne pri 

izobraževanju in uvajanju novih tehnologij v življenja odraslih. Jones in Bayen 

(CELDA 2008:264) sta spremembe pri odrasli osebi razdelila v štiri skupine:  

 

- kognitivna upočasnitev, ki predstavlja upočasnitev premišljevanja in slabšanje 

dolgotrajnega spomina; 

- trenutna upočasnitev, ki pomeni pomanjkanje zmožnosti usklajevanja pozornosti in 

trenutnega dela; 

- zaviranje mišljenja, kar pomeni, da bodo nepomembne informacije bolj zaposlile 

starejšo osebo in da bodo zato spregledali pomembne informacije; 

- nazadovanje čutil, ki predstavlja že v prvem odstavku opisano slabšanje 

učinkovitosti predvsem na področju vida, sluha in motorike. 
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Lorge (Valentinčič po Lorge1973:23) učenje odraslih opiše kot dolgotrajnejše pri 

učenju in reševanju problemov, končna učinkovitost pa ni manjša kot pri mlajših 

ljudeh.  

5.2   Učna klima (fizično in socialno okolje) 

 

Pri izobraževanju odraslih je zelo pomemben fizični prostor, v katerem izobraževanje 

poteka. Neprimerno okolje, ki pretirano spominja na šolsko učilnico, bo odraslega 

človeka potisnilo v vlogo poučevanega, podrejenega otroka, torej v nekakšen otročji 

položaj, česar samostojen, neodvisen, zrel, odrasel človek ne bo pričakoval in 

odobraval. Ostali prostorski dejavniki, ki imajo na izobraževanje pomemben vpliv, so še 

(Odrasli 2004:87): primerna temperatura prostora, udobnost sedežev, zmanjšan hrup, 

primerna osvetlitev prostora, čas dneva itd.  

Socialno okolje ali psihosocialna klima učne skupine je odvisna predvsem od vedenja in 

pristopa predavatelja. Ta z besedami, mimiko in gestami sporoča ter izraža odnos do 

udeležencev, ki pa spet ne sme delovati nadrejeno. Udeležencem mora sporočati 

podporo in spoštovanje. Predavateljeva naklonjenost, pozornost in tovariški odnos so 

pri izobraževanju starejših odraslih zelo pomembni dejavniki. Valentinčič (Valentinčič 

1973:26) meni, da bi morali za ozračje naklonjenosti poskrbeti v celotni izobraževalni 

ustanovi, in sicer vse od tajnice, organizatorja do predavatelja. Udeleženci izobraževanj 

bi se morali v okolju izobraževanja počutiti udobno, v prijateljskem, sodelovalnem in 

spoštljivem vzdušju.  

5.3   Učno gradivo 

 

Tudi učno gradivo mora biti odrasli osebi primerno sestavljeno. Pomembna je tako 

vsebina kot tudi oblika zapisanega in predstavljenega. Pri obliki je zaradi slabšanja vida 

pomembna velikost pisave in slikovnega materiala. Vsebinsko pa naj bi bilo gradivo s 

primeri in načinom zapisa blizu starejši osebi. 

 

5.4   Preverjanje znanja 

Vrednotenje rezultatov učenja je najbolj občutljiva faza izobraževanja odraslih. (Krajnc 

1979: 53). Prav zaradi občutka podrejenosti, otroškosti in nespoštovanja, ki ga z 
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izpostavljanjem predvsem neznanja lahko dosežemo, se pri preverjanju znanja pri 

odraslih raje usmerimo k oblikam, pri katerih se lahko neprijetnim situacijam in 

osmešenju izognemo. Uporabimo lahko oblike samoocenjevanja ali sprotnega 

ocenjevanja med procesom usvajanja znanja. Poleg tega je pri odraslem preverjanje 

znanja najpomembnejše v smislu povratne informacije. 

5.5   Različnosti in podobnosti pri poučevanju odraslih in mladostnikov 

Tako o izobraževanju starejših kot o izobraževanju mladostnikov je dandanes veliko 

napisanega. Poučevanje odraslih pa se zelo razlikuje od poučevanja mladostnikov. 

Razlikovanje temelji predvsem na naslednjih spoznanjih (Brečko po Knowles 

1998:133): 

- samokoncept odrasle osebe se razlikuje od samokoncepta otroka, 

- odrasli imajo več izkušenj, ki jih prenesejo v nadaljnje izobraževanje, 

- odrasli so bolj pripravljeni se učiti, 

- odrasli se učenja lotevajo problemsko, medtem ko otroci to delajo subjektivno, 

- odrasli so bolj notranje motivirani za učenje. 

Filipovič (Brečko po Filipovič 1998:133) poudarja sedem principov, ki so značilni samo 

za izobraževanje odraslih: 

- princip permanentnosti ali vseživljenjskosti, 

- princip funkcionalnosti ali uporabnosti naučenega, 

- princip demokratičnosti ali želje udeležencev po enakovrednosti s predavateljem, 

- princip prostovoljnosti ali prostovoljne želje po učenju, 

- princip raznovrstnosti in dinamičnosti ali zanimanja za veliko področij, 

- princip integriranosti ali možnost transferja med področji zaradi številnih izkušenj, 

- princip aktivne udeležbe ali želja po aktivnem sodelovanju v učnem procesu in 

sprotnem preverjanju naučenega. 

Izobraževanje odraslih torej temelji na dvosmerni komunikaciji in predvsem na 

nadgradnji ter dopolnjevanju že obstoječega znanja in izkušenj. Učenje postane 

prostovoljno, učenci oziroma udeleženci izobraževanj pa vedoželjni in intelektualno 

dozorele osebnosti.  
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5.6   Posebnosti izobraževanja na področju IKT 

 

Že ob proučevanju lastnosti odrasle osebe in poznavanju izobraževalnega okolja IKT 

lahko predvidimo, na katerih področjih bodo le-ti imeli največ težav in na katerih 

področjih bodo blesteli. Lastnosti razdelimo glede na upad oziroma večanje 

učinkovitosti in preverimo, kako bi določena lastnost lahko vplivala na uporabo in 

učenje na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij.  

 

5.6.1   Upad učinkovitosti 

 

Odraslost prinese predvsem slabšanje motorike in telesnih sposobnosti, kar lahko v 

praksi pomeni počasnejše in težavnejše delo z miško ter tipkovnico. Prav tako pešata 

spomin in odzivnost, kar lahko prenesemo na počasnejše pomnjenje pozicije črk na 

tipkovnici in funkcij klikov z miško. Težje je tudi pomnjenje vseh ostalih postopkov, ki 

jih je pri delu z računalnikom ogromno. Poleg tega se opazno poslabša tudi vid, ki je pri 

delu z računalnikom dokaj pomemben. Običajna velikost pisave je za večino starejših 

odraslih premajhna. Slabšanje sluha vpliva na jakost govora predavatelja, ki pa se ne 

sme spreobrniti v nadležno kričanje.  

 

5.6.2   Večanje učinkovitosti 

 

Odraslost poleg slabšanja določenih, bolj fizičnih lastnosti prinese izboljšanje psihičnih 

lastnosti. Previdnost je ena od takih, ki pa v primeru dela z računalnikom starejšim 

odraslim bolj škoduje kot pomaga. Pretirana preudarnost in previdnost se hitro 

spremenita v strah pred možnostjo okvare, brisanja oziroma kakršnekoli napake na njim 

nepoznani napravi. Zato je sprotno, vztrajno in konstantno opozarjanje, da računalnika 

ne bodo pokvarili, da bodo težko karkoli dokončno zbrisali in da je možno vsako 

napako popraviti ter se vrniti korak nazaj,  več kot dobrodošlo. Poleg previdnosti starost 

prinese tudi vztrajnost in voljo ter socialne sposobnosti.Te so pri izobraževanju še kako 

pomembne, predvsem pri delu z novimi postopki, ki za zapomnitev zahtevajo večkratno 

ponavljanje in torej veliko mero volje.  
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6   PRIMER IZOBRAŽEVANJA ZA ODRASLE IN PRIMER 

PODROBNE UČNE PRIPRAVE 

 

6.1   Okoliščine izobraževanj 

 

Izobraževanje je potekalo pod okriljem PINE (Primorski informacijski atelje) in je bilo 

sponzorirano s strani Microsofta. Praktično usposabljanje je potekalo v manjši 

računalniški učilnici v prostorih PINE. Izvajalo se je več različnih, težavnostno 

zaporednih izobraževanj.  

 

6.2   Izobraževanje za starejše ali Uvod v računalništvo 

 

Večina odraslih, prijavljenih na izobraževanje, z računalnikom še ni imelo stika. 

Vsebine izobraževanja so sestavljene prav za začetnike in predvidijo vsa neznanja. Prek 

spoznavanja osnovne zgradbe in vse bolj pomembnih funkcij računalnika v današnji 

družbi se udeleženci prvič (večinoma) srečajo z miško in tipkovnico. Prav tako prvič 

vklopijo računalnik in nanj povezan monitor. V nadaljevanju podrobneje spoznajo 

operacijski sistem Windows in sprehajanje po njem. Naučijo se delati s podatki in 

kasneje pridobljeno znanje nadgradijo z novostmi s področja interneta ter elektronske 

pošte. Vsebine, standardi znanja in spretnosti ter načini preverjanja in ocenjevanja znanj 

so podrobneje predstavljeni v nadaljevanju besedila. 

 

6.2.1   Vsebine programa 

 

VSEBINSKI SKLOP Trajanje v urah 

predavanja vaje 

1. OSNOVNA ZNANJA 2 9 

Zgradba računalnika   

Delo z računalnikom   

Miška in tipkovnica   

Delo s podatki   

2. INTERNET 1 4 

Osnove interneta   
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Brskalnik   

Iskalnik   

3. ELEKTRONSKA 
POŠTA 

1 5 

Osnove elektronske pošte   

Uporaba   

Urejanje   

SKUPAJ   

Preverjanje znanja 2 

 24 

TABELA 8: Vsebine programa 

 

6.2.2   Standardi znanja in spretnosti 

 

TEMELJNA ZNANJA 

TEMELJNA 

PODROČJA 

PODPODROČJE ZNANJA IN SPRETNOSTI 

Zgradba 

računalnika 

Odnos do računalnika Pozna okolje in odnos do računalnika. 

Sestavni deli računalnika Pozna glavne dele osebnega računalnika, pozna 

tudi prenosni računalnik. 

Vhodne/izhodne naprave Loči med vhodnimi in izhodnimi napravami. 

Delo z 

računalnikom 

Začetek dela Zna vklopiti računalnik in monitor. 

Windows okolje, ikone Pozna namizje, prepozna pogoste ikone, ve, kaj 

pomenijo sličice, pozna ozadje. 

Opravilna vrstica, meni 

Start 

Pozna opravilno vrstico in njene komponente, 

spozna meni Start in njegovo vsebino. 

Okna Pozna funkcijo okna, pomen določenih delov 

okna, zna premikati, manjšati, večati okno. 

Miška in 

tipkovnica 

Delo z miško Pozna delovanje miškinih gumbov, dvojni in 

enojni klik ter desni miškin klik, zna se 

premikati z miško. 

Delo s tipkovnico Poišče vse tipke na tipkovnici, zna napisati 

velike in male črke, zna uporabljati tipke alt, 

ctrl, alt gr, shift… 

Delo s podatki Mape in datoteke Pozna razliko med datoteko in mapo ter 

osnovne značilnosti map in glavne tipe datotek, 
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pozna sestavo imena datoteke in glavne 

končnice. 

Ustvarjanje Zna ustvariti novo mapo. 

Brisanje, obnova Zna izbrisati in obnoviti mapo ali datoteko, zna 

poiskati datoteko v košu, zna izprazniti koš. 

Iskanje podatkov S pomočjo orodja za iskanje zna poiskati želeno 

mapo ali datoteko, pozna pomen zvezdice(*) in 

vprašaja pri iskanju datotek. 

Preimenovanje  Zna preimenovati mapo oziroma datoteko. 

Kopiranje Pozna ukaza kopiraj in prilepi, zna ju tudi 

uporabiti. 

Osnove 

interneta 

Nastanek/razvoj Spozna zgodovinski del interneta, njegov 

nastanek in razvoj. 

Pojmi/izrazi Spozna osnovne pojme pri delu z internetom in 

na internetu, spozna, kaj vse beseda internet 

obsega. 

Varnost Seznanjen je z nevarnostmi interneta in 

možnimi zaščitami. 

Brskalnik Dostop do strani Ve, kaj je brskalnik, in zna dostopati do strani 

prek vnosa naslova spletne strani. 

Zavihki Pozna funkcijo zavihkov in uporabo le-teh, zna 

odpreti nov zavihek, ga zapreti, preklapljati med 

zavihki. 

Priljubljene Pozna funkcijo priljubljenih strani, zna dodati 

stran med priljubljene in kasneje dostopati do 

nje. 

Domača stran Pozna funkcijo domače strani, zna nastaviti 

stran za domačo stran in kasneje dostopati do 

nje. 

Iskalnik Osnove iskalnikov Pozna razliko med brskalnikom in iskalnikom, 

pozna osnovne funkcije iskalnikov, zna nastaviti 

želeni jezik, zna nastaviti na iskanje strani, slik, 

posnetkov ...  

Uporaba Zna poiskati želeno stran s pomočjo iskalnika, 

ve, kaj so zadetki, zna izluščiti okvirno vsebino 

iz zadetka in oceniti, če je le-ta uporaben. 
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Osnove 

elektronske 

pošte 

Varnost/dostop Zaveda se nevarnosti elektronske pošte, vdora v 

elektronski nabiralnik, zna sestaviti varno geslo 

za dostop do elektronskega predala. 

Osnove  Pozna zgradbo elektronskega nabiralnika, 

stranski meni, osrednji del s sporočili, ve, kje 

lahko dostopa do pomoči in dodatnih nastavitev. 

Uporaba Branje sporočil Zna odpreti in prebrati novo sporočilo. 

Pošiljanje sporočil Zna sestaviti in poslati novo sporočilo. 

Odgovarjanje na sporočilo Zna odgovoriti na prejeto sporočilo. 

Priponke Sporočilu zna dodati priponko. 

Klepet Zna uporabljati funkcijo Klepet, zna dodati 

prijatelja, zna začeti pogovor s prijateljem. 

Urejanje  Uporaba imenika Ve, da se naslovniki shranjujejo v imeniku, in 

ve, da lahko imenik prilagaja svojim potrebam. 

Urejanje sporočil Pozna funkcijo oznak in zna dodajati oznake 

sporočilom v elektronskem nabiralniku. 

TABELA 9: Standardi znanja in spretnosti 

 

6.2.3   Načini preverjanja in ocenjevanja znanj 

 

Znanje se delno preverja med izobraževanjem, delno pa ob koncu izobraževanja. Med 

samim potekom izobraževanja se ob vsakem srečanju s pomočjo krajših in sprotnih 

navodil najprej ponovi celotna snov, predelana do trenutnega srečanja. Ker udeleženci 

večinoma doma ne vadijo in nimajo možnosti ponoviti naučenega, zelo odobravajo 

takšno obliko dela. Tudi med samim srečanjem in učenjem nove snovi nove postopke 

večkrat, vsaj dvakrat, ponovimo.    

Glavno preverjanje znanja se opravlja ob koncu izobraževanja in traja približno eno 

šolsko uro. Preverjanje je predvsem informativnega značaja, in sicer tako za udeležence 

kot za izvajalce. Udeleženci dobijo na lističe napisana navodila, ki po korakih opisujejo 

naloge, ki jih mora posameznik opraviti. Naloge niso zahtevne in obsegajo snov, ki so 

se je na izobraževanju učili. Tudi naloge in oblika navodil so prav take, kot so jih bili 

vajeni med samim izobraževanjem. Povratna informacija je takojšnja. Ob možnem 

neznanju med samim preverjanjem je izvajalec v bližini in pripravljen pomagati.  
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Področje ocenjevanja Naloga 

Osnovna znanja Samostojno napiše podano besedilo. Ustvari novo mapo ter novo 

nastali dokument shrani v mapo. Shranjeno datoteko preimenuje po 

navodilih.   

Uporaba interneta S pomočjo iskalnika poišče sliko na dano temo, sliko shrani v novo 

narejeno mapo. V brskalniku nastavi novo domačo stran, podano v 

navodilih. 

Uporaba elektronske 

pošte 

Samostojno dostopa do elektronskega predala, ustvari novo sporočilo, 

ki ga naslovi na izvajalca izobraževanja. V sporočilo doda dve 

priponki, sliko in besedilni dokument, ki ju je shranil v novo narejeni 

mapi. Ko konča, prek klepeta izvajalcu sporoči, da je končal.  

TABELA 10: Naloge in potrebna znanja ob zaključku izobraževanja 

 

6.3   Primer podrobne učne priprave 

 

Za primer podrobne učne priprave sem izbrala uro, ki je tako za predavatelja kot za 

udeležence zahtevna, naporna in povsem nezabavna ter nezanimiva. To je prva, uvodna 

ura izobraževanja. Negativni pridih prispeva tako vsebinska komponenta kot tudi 

medosebna komponenta. 

 

Udeleženci so ob pričetku izobraževanja negotovi, prestrašeni, sram jih je, vzdušje je 

povsem nesproščeno, ne vedo, kaj jih čaka. Z njihove strani je večinoma čutiti napetost 

pri medosebni komponenti, na nivoju odnosa s predavateljem, na nivoju odnosov v sami 

skupini ter pri premagovanju razdalje do same učne vsebine. Nasprotno je pri 

predavatelju težavnost prve ure bolj usmerjena k sami vsebini in znanju udeležencev na 

učečem se področju. Ne ve, kakšno skupino ima pred seboj, ne ve, kaj jih zanima, kaj 

znajo, česa ne znajo, kakšne so razlike v predznanju, kako jim bo vsebine najlažje in 

najrazumljiveje razložil.  

 

Spodaj predstavljena podrobna učna priprava je osredotočena prav na zgoraj opisane 

razlike med počutjem udeležencev in predavatelja pri uvodni uri ter vsebuje nekaj 

primerov, ki so v praksi naleteli na dobre odzive. 

 



Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT  Brulc Gaja 

34 
 

6.3.1   Osnovni podatki 

 

Izvajalec  Gaja Brulc 

Ustanova Pina –Primorski informacijski atelje Koper 

Udeleženci Izobraževanje starejših odraslih (upokojenci) 

Trajanje Dve šolski uri 

Učna tema Osnovna znanja 

Učni sklop - zgradba računalnika 
- delo z računalnikom 
- miška in tipkovnica 

Učna enota - odnos do računalnika 
- sestavni deli računalnika  
- vhodne / izhodne naprave 
- začetek dela  
- Windows okolje, ikone  
- opravilna vrstica, meni Start  
- okna 
- delo z miško  
- delo s tipkovnico 

Specifični učni cilji - pozna okolje in odnos do računalnika, 
- pozna glavne dele osebnega računalnika, pozna tudi prenosni 

računalnik, 
- loči med vhodnimi in izhodnimi napravami, 
- zna vklopiti računalnik in monitor, 
- pozna namizje, prepozna pogoste ikone, ve, kaj pomenijo sličice, 

pozna ozadje, 
- pozna opravilno vrstico in njene komponente, spozna meni Start in 

njegovo vsebino, 
- pozna delovanje miškinih gumbov, dvojni in enojni klik ter desni 

miškin klik, zna se premikati z miško, 
- pozna funkcijo okna, pomen določenih delov okna, zna premikati, 

manjšati, večati okno, 
- poišče vse tipke na tipkovnici, zna napisati velike in male črke, zna 

uporabljati tipke alt, ctrl, alt gr, shift… 
Učni pristop Kognitivni, vedenjski 

Učne oblike Frontalna oblika, samostojno delo 

Učne metode Razlaga, prikazovanje, razgovor 

Učna sredstva in 

pripomočki 

Računalnik, tabla, projektor, skripta, pisalo, prosojnice 

TABELA 11: Osnovni podatki izobraževanja 
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6.3.2   Zgradba učne ure 

 

NAMEN/ 

CILJ 

STRATEGIJA 

DOSEGANJA  

NAČIN 

PREVERJANJA 

METODE/ 

OBLIKE 

ČAS  PRIPO 

MOČKI 

Pozna okolje in 

odnos do 

računalnika. 

 

S pomočjo prosojnic 

steče razgovor glede 

okolja in odnosa do 

računalniške 

opreme. 

Vprašanja 

spodbudijo 

udeležence k 

razgovoru. 

frontalna oblika  

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

5 računalnik 

projektor  

prosojnice 

skripta 

Pozna glavne 

dele osebnega 

računalnika, 

pozna tudi 

prenosni 

računalnik. 

Nadaljuje se 

razgovor o osebnem 

računalniku in 

sestavnih delih, 

prikaz prosojnic.  

Pogovor 

vključuje tako 

udeležence kot 

predavatelja. 

frontalna oblika  

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

5 računalnik 

projektor 

prosojnice 

skripta 

Loči med 

vhodnimi in 

izhodnimi 

napravami. 

 

Udeleženci 

prepoznavajo 

vhodne in izhodne 

naprave na 

prosojnicah. 

Razgovor potrdi 

znanje.  

frontalna oblika  

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

5 računalnik 

projektor 

prosojnice 

skripta 

Zna vklopiti 

računalnik in 

monitor. 

 

Iskanje pravega 

gumba za vklop 

računalnika in 

monitorja, razlaga 

ter pomoč 

predavatelja. 

Dodaten ogled 

gumbov in 

pojasnilo 

predavatelja. 

frontalna oblika 

samostojno 

delo 

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

5 računalnik 

Pozna namizje, 

prepozna 

pogoste ikone, 

ve, kaj pomenijo 

sličice, pozna 

ozadje. 

Prikazovanje s 

pomočjo 

projektorja. 

Menjava ozadja 

in ohranjevalnika 

zaslona;s tem 

ponovimo še 

klike z miško in 

vse o oknih. 

frontalna oblika 

samostojno 

delo 

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

15 računalnik 

projektor 

Pozna opravilno 

vrstico in njene 

komponente, 

spozna meni 

Prikazovanje s 

pomočjo 

projektorja, 

samostojen sprehod 

Preverjanje s 

pomočjo 

pregleda 

prosojnic in 

frontalna oblika 

samostojno 

delo 

razlaga 

5 računalnik 

projektor 
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Start in njegovo 

vsebino 

po meniju. ustne ponovitve 

v obliki 

razgovora. 

prikazovanje 

razgovor 

Pozna delovanje 

miškinih 

gumbov, dvojni 

in enojni klik ter 

desni miškin 

klik, zna se 

premikati z 

miško. 

Prikazovanje s 

pomočjo 

projektorja, 

samostojno 

upravljanje miškinih 

klikov na primeru 

oken. 

Večanje in 

manjšanje robov 

oken, premikanje 

oken, odpiranje 

programov za 

preizkus 

dvoklika. 

frontalna oblika 

samostojno 

delo 

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

10 računalnik 

projektor 

Pozna funkcijo 

okna, pomen 

določenih delov 

okna, zna 

premikati, 

manjšati, večati 

okno. 

Prikazovanje s 

pomočjo 

projektorja, 

samostojno 

upravljanje z okni. 

Sledenje 

predavateljevim 

napotkom glede 

premika, večanja, 

manjšanja okna, 

nato ponovimo 

še z dvema 

oknoma.  

frontalna oblika 

samostojno 

delo 

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

10 računalnik 

projektor 

Poišče vse tipke 

na tipkovnici, 

zna napisati 

velike in male 

črke, zna 

uporabljati tipke 

alt, ctrl, alt gr, 

shift… 

V programu za 

tipkanje se 

postopoma naučijo 

uporabe vseh 

navedenih tipk. 

Preverjanje s 

pomočjo sledenja 

predavateljevim 

napotkom. 

frontalna oblika 

samostojno 

delo 

razlaga 

prikazovanje 

razgovor 

30 računalnik 

projektor 

skripta 

pisalo 

Zaključek Sproščen pogovor 

glede občutkov o 

znanju in ostalih 

okoliščinah 

izobraževanja. 

 frontalna oblika 

razgovor 

 

5  

TABELA 12: Zgradba učne ure 
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6.3.3   Razdelava 

 

NAMEN/ 

CILJ 

DEJAVNOST  

PREDAVATELJA 

DEJAVNOST 

UDELEŽENCEV 

Pozdrav Vstopim v razred in pozdravim:  

»Dober dan.« 

 

Predstavim se in udeležencem razložim, da je glavni 

namen izobraževanja njihovo znanje. Razložim, da 

bo hitrost učenja zelo počasna, da se bom prilagodila 

njihovim zahtevam in željam ter da bomo prav zaradi 

čim boljšega rezultata raje izpustili kakšne manj 

pomembne vsebine in se osredotočili na tiste, ki jih 

ne bodo obvladali in pri katerih bodo potrebovali več 

vaje. 

 

Povem jim tudi, da so vsakršna vprašanja ali 

pripombe dobrodošla, da tudi sama kdaj ne bom česa 

znala in da je to nekaj čisto vsakdanjega. Za konec 

poudarim še, da računalnikov ne morejo 

poškodovati, da ničesar ne morejo zbrisati in da je 

ves strah, povezan s tem, odveč.  

»Dober dan.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozna okolje in 

odnos do 

računalnika. 

 

»Na začetku bo nekaj več monologa z moje strani, 

kasneje pa boste vlogo prevzeli vi.« 

 

»Najprej na hitro nekaj pomembnih napotkov glede 

okolja in odnosa do računalnika. Večina napotkov 

zajema vsem znane komponente čistoče in pravilne 

uporabe elektronskih naprav, nekatere bodo za vas 

tudi novost.« 
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SLIKA 5: Priporočila glede odnosa do računalnika 

 

S pomočjo prosojnic (slika 5) predstavim okolje in 

pravilno vzdrževanje ter odnos do le-tega. V 

predstavitev z vprašanji in namigi vključim tudi 

udeležence. Na koncu pokažem še nekaj primerov 

nepravilne oziroma zanimive uporabe računalnika 

(slika 6).  

 

 
SLIKA 6: Primeri nepravilne uporabe računalnika 

 

 

 

Odgovarjajo, 

podajajo različne 

predloge, 

razmišljajo, 

sodelujejo v 

razgovoru. 

 

 

 

 

Pozna glavne 

dele osebnega 

računalnika, 

pozna tudi 

prenosni 

računalnik. 

Na podoben način, s prosojnicami (slika 7), 

predstavim še sestavo osebnega računalnika. 

Posamezne dele le na kratko opišem in prikažem na 

slikah. S primeri, primernimi starosti udeležencev, 

spodbujam k sodelovanju in razpravi. 
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»Vse naštete komponente priključimo na takšno 

ploščo, kot jo vidite na sliki. Za vsako obstaja točno 

določena reža ali mesto priključitve.« 

 

 
SLIKA 7: Sestavni deli računalnika 

 

Pogovorimo se tudi o raznih spominskih medijih. 

Tistih, ki so že popolnoma pozabljeni (gibke 

diskete),tistih, ki so še le delno v uporabi (trde 

diskete),in tistih, ki so trenutno najbolj primerni in 

prodajani (CD-ji, DVD-ji, USB ključki, prenosni 

diski…).  

 

»Na koncu izobraževanja se boste naučili prenesti 

podatke iz računalnika na USB ključek. Na ta način 

lahko sliko ali kakršenkoli drug shranjen podatek 

prenesete na prijateljev, hčerkin ali drug računalnik 

in si ga ogledate še tam. Prav tako si bomo pogledali, 

kako vstavimo CD in pregledamo vsebino na njem.«   

 

Pokažem jim tudi, kako zgleda računalnik v 

notranjosti škatle. Prav tako jim na kratko razložim 

še razlike med namiznim (slika 8) in prenosnim 

računalnikom ter različnimi monitorji, ki smo jih 

oziroma jih uporabljamo še danes. 

Odgovarjajo, 

podajajo različne 

predloge, 

razmišljajo, 

sodelujejo v 

razgovoru. 
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SLIKA 8: Pogled v notranjost namiznega računalnika 

Loči med 

vhodnimi in 

izhodnimi 

napravami. 

 

Predstavim še vhodne in izhodne naprave. Pogovor 

temelji bolj na dialogu. Udeležence pritegnem z 

raznimi vprašanji. 

 

»Prek česa računalniku sporočamo naše želje?« 

 

»Kako nam računalnik sporoči, da je končal 

določeno opravilo, kje to vidimo oziroma slišimo?« 

 

»Prek česa komuniciramo z računalnikom in prek 

česa računalnik komunicira z nami?« 

 

»Katere naprave lahko priklopimo na računalnik? 

Katerih se spomnite?«  

 

Tako počasi spoznajo celotno sestavo računalnika in 

vse dodatne komponente.  

 

 

Odgovarjajo, 

podajajo različne 

predloge, 

razmišljajo, 

sodelujejo v 

razgovoru. 

Zna vklopiti 

računalnik in 

monitor. 

 

Sledi prvi stik udeležencev z računalnikom. Vklop 

računalnika in monitorja na začetku poteka brez 

prikaza predavatelja. Z raznimi vprašanji in namigi 

poskusim udeležence pripeljati do samostojnega 

vklopa. Če gumba vseeno ne najdejo, sledi praktični 

prikaz. 

 

Iščejo in 

odgovarjajo na 

vprašanja, med 

seboj si pri iskanju 

gumba pomagajo. 
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»Sedaj lahko vklopite računalnike in monitorje.« 

»Kako boste to naredili?« 

»Kje se nahaja gumb?« 

»Kakšna sličica se nahaja poleg gumba za vklop?« 

»Na kaj vas spominja?« 

»Kje vse najdemo ta znak?« 

Pozna namizje, 

prepozna 

pogoste ikone, 

ve, kaj 

pomenijo 

sličice, pozna 

ozadje. 

 

S pomočjo prosojnice (slika 9) opišem sestavne dele 

namizja.  

 
SLIKA 9: Sestavni deli namizja 

 

»Ste že kdaj videli kakšno drugo sliko na ozadju 

namizja?« 

 

»Bi se radi naučili spreminjati sliko na ozadju 

namizja?« 

 

»Kasneje, ko se naučimo uporabljati miško, vam 

bom pokazala, kako se to naredi.« 

Spremljajo, 

opazujejo delno 

svoje namizje, delno 

projekcijsko sliko 

mojega namizja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Ja.« 

 

»Ja.« 

 

 

»Super.« 

Pozna 

opravilno 

vrstico in njene 

komponente, 

spozna meni 

Start in njegovo 

Prav tako jim predstavim opravilno vrstico in meni 

Start.  

 

»Z levo tipko na miški kliknite na START. Kaj se 

zgodi?«  

 

 

 

 

»Se odpre meni, 

seznam…« 
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vsebino. Na kratko jim predstavim vsebino menija in 

obljubim, da se k temi vrnemo kasneje, ko se 

naučimo uporabljati miško. 

 

 

 

Pozna 

delovanje 

miškinih 

gumbov, dvojni 

in enojni klik 

ter desni miškin 

klik, zna se 

premikati z 

miško. 

»In končno smo pri miški.« 

 

Predstavim pravilen prijem miške, torej kateri prst 

sodi na katero miškino tipko, kaj pomenijo dvojni in 

enojni klik, kaj pomeni desni klik ter kaj pomeni 

možnost klikni – drži.  

 

Uporabe miške in pravilnega klikanja udeležence 

naučim s pomočjo nastavitve ohranjevalnika zaslona 

ter nove slike na ozadje namizja (premikanje miške 

in levi ter desni klik), s pomočjo brskanja po meniju 

Start (premikanje miške strogo vodoravno, natančni 

in kontrolirani gibi), s pomočjo odpiranja oken 

(dvoklik)in s pomočjo spreminjanja robov okna 

(urjenje sposobnosti klikni – drži ter natančnosti pri 

postavljanju miške točno na rob okna).  

 

 
SLIKA 10: Oblike miškinega kazalca 

 

Med delom sem konstantno med udeleženci, jim 

pomagam, jih spodbujam. Velikokrat ponovim 

postopke. Vsako od zgoraj naštetih stvari ponovimo 

najmanj trikrat. Uporabimo tudi več oken in 

Veselijo se dela z 

miško. 

 

 

 

 

Poskušajo, se 

trudijo, klikajo, se 

jezijo, jim ne uspe, 

me kličejo za 

pomoč, 

sprašujejo… 
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konstantno prehajamo od enega do drugega 

postopka. Pazim, da uporabljam vedno isto 

terminologijo in vedno enake postopke.    

 

Na koncu s pomočjo prosojnice (slika 10) opišem še 

različne oblike miškinega kazalca. Dodamo nove, še 

nepoznane oblike in utrdimo znanje o poznanih 

oblikah.  

Pozna funkcijo 

okna, pomen 

določenih delov 

okna, zna 

premikati, 

manjšati, večati 

okno. 

Med klikanjem naredimo premor. Razložim jim 

funkcijo in zgradbo okna ter pomen določenih delov 

okna (slika 11). Osredotočimo se na tri pomembne 

gumbe v desnem zgornjem delu okna.  

 

»Poskusite klikniti na kvadratek z minusom. Kaj se 

zgodi?« 

 

»Kam je šlo okno? Smo ga zaprli?« 

 

Na podoben način spoznajo še funkcije gumba za 

pomanjšanje in povečanje okna ter gumba za 

zapiranje. Nekajkrat ponovimo klike, zdaj na en, zdaj 

na drugi gumb, dokler udeleženci ne razumejo 

delovanja gumbov.     

 

 
SLIKA 11: Gumbi v pasu z naslovom 

 

 

 

 

 

»Program se zapre, 

izgine…« 

 

»Ja.« 
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Poišče vse tipke 

na tipkovnici, 

zna napisati 

velike in male 

črke, zna 

uporabljati 

tipke alt, ctrl, 

alt gr, shift… 

Ob koncu prvega srečanja pride na vrsto še 

tipkovnica. Udeležence naučim uporabe tipk na 

primeru lastnega imena in priimka. Poleg tega jim 

priporočim, naj si v skripto zapišejo pomen 

določenih tipk, da bodo doma lahko ponovili in da 

bodo v primeru pozabe lahko pogledali vanjo. 

 

»Najprej natipkajte svoje ime in priimek.« 

 

»Še enkrat natipkajte svoje ime in priimek, sedaj z 

velikimi tiskanimi črkami.« 

 

»Kako se postavimo v novo vrstico? Uporabimo 

tipko ENTER.« 

 

»S pomočjo tipke CAPS LOCK.« 

 

»Če je lučka na desnem delu tipkovnice prižgana, so 

vklopljene velike tiskane črke, v nasprotnem 

primeru, če lučka ni prižgana, pišemo z malimi 

tiskanimi črkami.« 

 

Na podoben način se z razgovorom, vprašanji, 

odgovori in samostojnim poskušanjem udeležencev 

naučimo uporabe tipke shift, alt gr, capslock… 

 

 
SLIKA 12: Tipkovnica 

 

Natipkajo. 

 

»Kako naredimo 

novo vrstico?« 

 

»Kako pišemo 

velike tiskane 

črke?« 
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Zaključek  Čisto ob koncu srečanja udeležence naučim še 

izklopa računalnika. Sledi krajši pogovor o vtisih, 

dobrih in slabih izkušnjah s prvega srečanja in 

napotkih oziroma pripombah glede prihodnjih 

srečanj. Poleg tega udeležencem priporočam veliko 

vaje in stika z računalnikom tudi doma. 

 

»Kako ste se imeli? Imate občutek, da ste se česa 

naučili?« 

 

»Kaj se vam je zdelo najtežje? Kaj vam je 

povzročalo največ težav?« 

 

»Kaj pa če bi poskusili doma zamenjati sliko na 

ozadju namizja? Mislite, da bi vam uspelo brez 

mojih napotkov? No, poskusite, pa mi boste 

naslednjič povedali, kako vam je šlo in kje se vam je 

zataknilo.«  

 

Udeleženci med pogovorom počasi odhajajo.  

 

 

 

 

 

 

 

»Da, ne…« 

 

Podajajo različne 

odgovore, 

komentirajo, steče 

pogovor… 

 

Poskusili bodo, če 

bo dostopen kakšen 

računalnik. 

 

 

TABELA 13: Razdelava 

 

6.4   Izkušnje z izobraževanji za odrasle 

 

Vsako izobraževanje prinese tako kot udeležencem kot tudi izvajalcu veliko izkušenj in 

novega znanja. Različni ljudje, različne okoliščine, razni nepredvideni dogodki nas, 

predavatelje, pripeljejo do vedno novih ugotovitev in zaključkov. Prev tako so novosti 

na področju IKT dnevne in smiselno bi jih bilo vključevati, seveda pod pogojem, da so 

za udeležence pridobitev in pomenijo olajšanje učenja ter dela oziroma da so za 

udeležence novosti zanimive. Med in po dvoletnem izvajanju tovrstnih izobraževanj 

sem prišla do pomembnih ugotovitev, rešitev in spoznanj, na katera ob začetku 

dejavnosti sploh nisem pomislila. Razdelila sem jih na vsebinski del in praktični del. 
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6.4.1   Vsebinski del 

 

Takoj na začetku sem opazila, da je večina znanj in vsebin izobraževanj, predvidenih za 

starejše odrasle (torej popolne začetnike na področju IKT), na določenih delih povsem 

preobsežna, spet na drugih pa premalo. Ob upoštevanju vseh naštetih psihičnih in 

fizičnih lastnosti starejše odrasle osebe je predvideti, da bo le-ta veliko časa porabila 

prav za praktični del izobraževanja. Poleg tega je računalnik in nasploh vsa tehnologija 

novost za odraslo osebo. Ni pričakovati, da bo oseba, ki se ob začetku izobraževanja uči 

prižgati računalnik, ob drugem srečanju obvladala tipkovnico in miško. Prav tako je 

nesmiselno na dolgo in široko razlagati o sestavnih delih računalnika, o vhodnih in 

izhodnih enotah ter o ostalih, vsebinsko prezahtevnih temah. Vsebine morajo biti odrasli 

osebi prilagojene, zanimive in predvsem uporabne. Povsem nesmiselno je na primer 

učenje na področju iskanja datotek in map, če smo uro prej obravnavali ustvarjanje nove 

mape. Povsem neuporabno je tudi učenje več različnih postopkov za doseganje enakega 

rezultata. Kopiranje lahko izvedemo na najmanj tri različne načine, ki bodo starejši 

osebi ob poznavanju vseh treh prej v breme kot v pomoč. 

 

Pri izobraževanju odrasle osebe je, kot zapiše Valentinčič (Valentinčič 1973:26), 

najpomembnejše ozračje naklonjenosti. Takšno ozračje pa moramo vzpostaviti že ob 

začetku izobraževanja. Uvodni del v obliki nekakšnega sproščenega razgovora 

pripomore k sprostitvi udeležencev in lažjemu sodelovanju. Vzpostavimo odnos, ki 

temelji na zaupanju. Udeleženci se prepričajo, da izobraževanje ne bo potekalo po 

usklajenem šolskem primeru, kjer predavatelj podaja snov ne pretirano ozirajoč se na 

znanje in neznanje, razumevanje ter nerazumevanje poslušalcev. Udeleženci opazijo 

spremembo v odnosu in zadovoljni so, da se pri vsakem zatiku oziroma nerazumevanju 

pred nadaljevanjem soočimo s težavo. Nismo namreč omejeni z nekakšnim učnim 

načrtom, ki ga moramo predelati od začetka do konca.  

 

Pomembno pri izobraževanju odraslih za uporabo IKT je tudi to, da je predavatelj 

skoraj vedno veliko mlajši od udeležencev. Starostna komponenta, če se je seveda 

zavedamo in če jo spoštujemo, nezavedno pelje v vzajemno spoštovanje in prijeten 

odnos. Če udeležence izobraževanja opomnimo glede komponente, torej prevlade 

njihovega znanja in izkušenj na vseh ostalih področjih, se le-ti takoj počutijo bolj 

samozavestne ter sproščene. To pa vodi v zgoraj omenjeni vzajemno spoštljiv odnos.    
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6.4.2   Praktični del 

 

Pri praktičnem delu pridejo najbolj do izraza prav fizične lastnosti odrasle osebe. 

Pešanje vida povzroča ogromno težav pri delu z računalnikom. Majhnost črk je za 

udeležence izobraževanj konstantna težava in le redko – na primer pri delu v programih, 

namenjenim delu z besedilom, povečamo velikost pisave – jo lahko rešimo. Pisava pa ni 

edini majhen element na računalniškem zaslonu. Vsaka manjša ikona, vsak manjši znak 

in vsak manjši zapis je za odraslega s poslabšanim vidom velika obremenitev. Problema 

pa ne predstavlja samo slabša vidljivost znaka. Večina odraslih majhne znake spregleda 

in jih sploh ne opazi, kar za predavatelja predstavlja konstantno preverjanje in 

ponavljanje ter prikazovanje določenega elementa. Poleg majhnosti imajo udeleženci 

pogosto težave z globino na ekranu. Ne razločijo okna za oknom in ne opazijo 

opozorilnega okna, ki se pojavi prek delujočega okna. Tudi sluh je pri delu z 

računalnikom precej pomemben, a pri začetnem spoznavanju okolja in delovanja ne 

predstavlja večjega problema. 

 

Še bolj kot sluh in vid pa težave dela motorika udeležencev. Usklajenost dela in 

opazovanja, pravilen prijem miške, premikanje miške samo z eno roko, klikanje na 

miškine gumbe brez vmesnega premika roke, dvojni klik, desni klik, vrtenje kolesca na 

miški, iskanje tipk na tipkovnici in še in še –vse to je prisotno čisto pri vsakem postopku 

in čisto pri vsakem koraku, ki ga udeleženci naredijo pri delu z računalnikom. In za vse 

zgoraj opisano se na izobraževanju starejših odraslih porabi največ časa in volje. 

 

Težava, s katero se ne srečajo vsi udeleženci izobraževanj, je tudi jezik. Četudi so 

računalniki na izobraževanju v slovenskem jeziku, se zelo kmalu izven prostorov 

izobraževanja srečajo s tujim jezikom, kar pogosto povzroča težave in nejevoljo. K 

jeziku pa spada tudi žargon, ki ga uporabljajo predavatelji. Tega naj bo čim manj, ker ga 

udeleženci ne razumejo. 

 

Na zadnjem mestu najdemo še predstavo. Ta ni posledica niti fizične niti psihične 

spremembe odrasle osebe. Težava pri predstavljanju je posledica novosti. 

Informacijsko-komunikacijske tehnologije delujejo na odrasli osebi drugačen način. 

Struktura in delovanje postopkov se razlikujejo od delovanja človeških možganov, so 

kot nov jezik, ki se ga je treba postopoma naučiti. Odrasli se v tem svetu nahajajo prvič 
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in ne znajdejo se. Potrpežljivost in iznajdljivost predavatelja pri uporabi primerov lahko 

situacijo olajšata. Vsekakor pa je najbolj priporočljiva vaja in konstantna uporaba. 
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7   RAZISKAVA 

 

7.1   Opredelitev problema in ciljev raziskave 

Za cilj diplomskega dela sem si zastavila raziskati oziroma poiskati, kakšen bi bil 

najprimernejši in najuspešnejši način izobraževanja odraslih za uporabo IKT v 

vsakdanjem življenju. Zanimalo me je, kakšen prostor bi bil najprimernejši, kakšen 

odnos izvajalca bi udeležence najbolj pritegnil, kateri pripomočki bi izvajanje in učenje 

najbolj poenostavili ter kakšne metode in oblike dela bi bile najučinkovitejše pri 

poučevanju starejših odraslih nečesa njim tako tujega, kot je uporaba IKT. Zanimalo me 

je torej, kako naj poteka izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT. 

Raziskovalnih vprašanj je bilo kar nekaj, saj potek izobraževanja vključuje kar nekaj 

dejavnikov: 

- Katere informacijsko-komunikacijske tehnologije starejši odrasli uporabljajo, katere 

so zanje popolna neznanka in uporabo ter znanje na področju katerih tehnologij si 

želijo pridobiti? 

- Zakaj se starejši odrasli odločajo za dodatno izobraževanje za uporabo IKT in 

kakšni so razlogi, da tega niso storili že prej? 

- Motivacija ob vključevanju in obiskovanju izobraževanj ni potrebna, saj se odrasli 

samostojno odločijo za izobraževanje in jih v to nihče ne sili (ni jih treba konstantno 

pritegovati). 

- Največ časa je treba posvetiti premagovanju strahu pred IKT, saj se odrasli prvič 

srečujejo z novimi tehnologijami, s katerimi ne znajo upravljati. 

- Motivacija je najbolj zaželena ob koncu izobraževanja, saj so odrasli še vedno 

negotovi, brez motivacije si znanja brez pomoči ali nadzora predavatelja ne bodo 

upali uporabljati. 

- Med samim izobraževanjem odrasli potrebujejo drugačne metode in oblike dela, 

drugačno okolje, drugačen pristop predavatelja, drugačne učne pripomočke. 
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7.2   Metodološka opredelitev 

Raziskovalna vprašanja sem najlažje preverila oziroma nanje odgovorila s pomočjo 

kvantitativne metode, in sicer ankete, ki sem jo izvajala med udeleženci začetniških 

računalniških tečajev za odrasle, ki že potekajo oziroma se iztekajo. Ker pa se mi je 

zdelo, da mnenje udeležencev ne bo dovolj, sem se odločila izpeljati podobno anketo 

tudi med izvajalci tečajev oziroma izobraževanj. Končni rezultat je primerjava mnenj 

obeh strani. 

Prva množica obsega populacijo starejših odraslih (po opredelitvi v prvem poglavju). 

Vzorec je torej vzet iz konkretne populacije starejših odraslih, živečih v Ljubljani in 

bližji okolici. Količinsko obsega tristo enot, izbran pa je bil na podlagi opisa v poglavju 

6.3. Postopek zbiranja podatkov.  

Druga množica obsega populacijo izvajalcev izobraževanj za starejše odrasle na 

področju IKT. Količinsko obsega pet enot, populacija vzorca pa je slučajnostna, ne 

navezuje se na kraj, niti na starost ali spol. Prav tako je bila izbrana na podlagi opisa v 

poglavju 6.3. Postopek zbiranja podatkov.  

 

7.3   Postopek zbiranja podatkov 

 

Odločila sem se, da poiščem čim več izvajalcev začetnih izobraževanj za starejše 

odrasle in jih povprašam o sodelovanju v raziskavi. Izbrala sem si dve mesti oziroma 

področji raziskovanja, Ljubljano in Koper, saj bi tako lahko primerjala tudi možne 

razlike pri izobraževanju, do katerih pride zaradi spremembe okolja, navad in običajev 

ljudi.  

 

Že ob prvih poskusih sem ugotovila, da do sodelovanja ne bo prišlo tako zlahka, kot 

sem si sprva predstavljala. Univerze za tretje življenjsko obdobje, prek katerih se 

starejši odrasli prijavljajo na izobraževanja, večinoma sploh niso dejanski izvajalci 

izobraževanj. Tako je v Kopru in prav tako tudi v Ljubljani. Univerza na Primorskem je 

takoj privolila v sodelovanje, kar pa še ni pomenilo, da bodo ankete izpolnjene. 

Izvajalec izobraževanj je Ljudska univerza v Kopru, ki je sodelovanje zavrnila z 

razlogom pomanjkanja časa. V Ljubljani je Univerza za tretje življenjsko obdobje takoj 
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privolila v sodelovanje, prav tako pa tudi podjetje, ki opravlja izobraževanja za 

Univerzo za tretje življenjsko obdobje, ISA.IT. Skupaj je za obe ustanovi potekalo 

izobraževanje 28 skupin, kar pomeni približno 300 udeležencev.  

 

Poleg univerz izobraževanja za začetnike izvaja še veliko drugih ustanov, kjer pa 

večinoma organizirajo le en ali dva tečaja letno. Na podlagi podatkov o izobraževalni 

ponudbi za odrasle na straneh Andragoškega centra Slovenije (objava o izvajanju 

programov je prostovoljna) je razvidno, da velik del začetnih izobraževanj organizira 

prav ustanova ISA.IT in univerze za tretje življenjsko obdobje. Poleg tega se na 

začetniška izobraževanja prijavljajo tako starejši odrasli, ki nas zanimajo, kot tudi 

ljudje, ki v okvirje naše raziskave ne sodijo, kar bi v primeru raziskave pomenilo štiri 

rešene vprašalnike od vsake ustanove, seveda če bi le-te privolile v sodelovanje. Na 

podlagi ugotovljenega sem se odločila izvesti raziskavo med udeleženci izobraževanj 

samo s pomočjo rešenih anket s strani zgoraj navedenih ustanov, ki so privolile v 

sodelovanje.  

 

Raziskavo med izvajalci izobraževanj sem razširila tudi na koprsko področje. Skupaj z 

rešenimi anketami udeležencev izobraževanj ISE.IT sem prejela samo en rešen 

vprašalnik za izvajalce. Ostale sem pridobila s pomočjo povpraševanja prek elektronske 

pošte. Skupaj se jih je nabralo deset. 

 

7.4   Postopek obdelave podatkov 

 

Ankete nisem izvajala v elektronski obliki. Na podlagi teme, ki jo proučujem, nisem 

pričakovala znanja in zmožnosti udeležencev za reševanje vprašalnika na internetni 

strani (vsaj ne brez pomoči). Tudi štetje in obdelava podatkov sta potekala ročno in kar 

nekaj časa. Zaradi majhne količine rešenih vprašalnikov s strani izvajalcev sta tudi štetje 

in obdelava le-teh potekala ročno. 

 

V nadaljevanju so najprej predstavljeni podatki, pridobljeni s strani udeležencev 

izobraževanj, nato pa še podatki, pridobljeni s strani izvajalcev izobraževanj.  
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7.5   Obdelava podatkov, pridobljenih s strani udeležencev izobraževanj

 

7.5.1   Spolna, starostna, izobrazbena 

 

V raziskavi je sodelovalo 73% žensk in 27% moških

veliko več kot moških, kar je po eni strani tudi odraz sestave družbe in je lepo razvidno 

iz prebivalstvene piramide za leto 2010 (poglavje 3.3). 

GRAF 

 

Sodelujoče smo glede na predpostavko, da pr

starosti razdelili v tri razrede (graf 2

(52%), 39% udeležencev je starih od 40 do 65 let, 

let dalje. Tudi ta rezultat je razviden in primerljiv s podatki prebivalstvene piramide 

(poglavje 3.3). 
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Obdelava podatkov, pridobljenih s strani udeležencev izobraževanj 

Spolna, starostna, izobrazbena in zaposlitvena struktura udeležencev 

je sodelovalo 73% žensk in 27% moških (graf 1). Prijavljenih žensk je torej 

 kot moških, kar je po eni strani tudi odraz sestave družbe in je lepo razvidno 

iz prebivalstvene piramide za leto 2010 (poglavje 3.3).  

 

GRAF 1: Struktura udeležencev po spolu 
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graf 2). Najobsežnejši je razred starih od 65 do 75 let

39% udeležencev je starih od 40 do 65 let, najmanj(9%) pa je bilo starih od 75 

Tudi ta rezultat je razviden in primerljiv s podatki prebivalstvene piramide 

GRAF 2: Starostna struktura udeležencev 
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Glede na izobrazbo smo udeležence razdelili kar po

(graf 3) prikazuje, da ima najve

27% ima opravljeno višjo šolo, 25% anketirancev pa ima V. stopnjo izobrazbe. Nekaj

tudi takih z I. oziroma II. (1%) 

 

GRAF 

 

Skoraj vsi sodelujoči v anketi so bili upokojenci, le nekaj se jih je opredelilo kot 

brezposelna ali zaposlena oseba

 

GRAF 4: Struktura udeležencev glede ne zaposlitveni položaj / status
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Glede na izobrazbo smo udeležence razdelili kar po obstoječih stopnjah izobrazbe. Slika 

prikazuje, da ima največ udeležencev V., VI. ali VII. stopnjo izobrazbe

27% ima opravljeno višjo šolo, 25% anketirancev pa ima V. stopnjo izobrazbe. Nekaj

(1%) ali celo VIII. stopnjo izobrazbe (1%). 

GRAF 3: Struktura udeležencev glede na izobrazbo 

i v anketi so bili upokojenci, le nekaj se jih je opredelilo kot 

brezposelna ali zaposlena oseba (graf 4).  
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7.5.2   Razširjenost informacijsko

 

Glede na rezultate raziskave današnji starejši odrasli pridno uporabljajo kar nekaj 

informacijsko-komunikacijske tehnolog

fotokopirnem stroju, ostala tehnologija pa 

in mobilni telefon. Kljub temu da so predhodne raziskave (

starejši mobilni telefon uporabljajo

se morajo dogovoriti o kraju sreč

starejši odrasli pogosteje ter celo redno posegajo in uporabljajo mobilno tel

 

GRAF 5: Razširjenost uporabe IKT med starejšimi odraslimi
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sledi še želja po znanju fotografiranja in uporabi videofona.  
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Razširjenost informacijsko-komunikacijskih tehnologij  

Glede na rezultate raziskave današnji starejši odrasli pridno uporabljajo kar nekaj 

komunikacijske tehnologije (graf 5). Manj posegajo le po fa

fotokopirnem stroju, ostala tehnologija pa jim vsekakor ni tuja. Najraje imajo televizijo 

in mobilni telefon. Kljub temu da so predhodne raziskave (poglavje 2.2.2) pokazale, da 

starejši mobilni telefon uporabljajo le za klice z domačimi in za razne nujnejše klice, ko 

u srečanja, se je očitno stanje v zadnjih letih spremenilo in 

celo redno posegajo in uporabljajo mobilno telefonijo.

Razširjenost uporabe IKT med starejšimi odraslimi 

Na vprašanje ''Ali vas zanima katera od tehnologij, ki jih ne uporabljate?'', so udeleženci 

navedli kar nekaj zanimivih odgovorov. Najbolj zaželena je uporaba iPod-a in GPS

nju fotografiranja in uporabi videofona.   
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Skoraj vsi udeleženci (97%) 

trditev, da so za izobraževanje dovolj motivirani. A

so kot osebo, ki jih je prijavila, navedli prijatelja, ženo ali otroka.  
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GRAF 6: Razlogi za izobraževanje na področju IKT 

Skoraj vsi udeleženci (97%) so se na izobraževanje prijavili sami (graf 7), kar potrjuje 

anje dovolj motivirani. Anketiranci, ki se niso prijavili sami, 

so kot osebo, ki jih je prijavila, navedli prijatelja, ženo ali otroka.   
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navedlo druge razloge, med katerimi prevladujejo

drugih izobraževanj in kot glavni razlog

 

GRAF 
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med katerimi prevladujejo razna bolezenska stanja, obiskovanje 

glavni razlog, da nimajo računalnika. 

GRAF 8: Ovire pri prijavi na izobraževanje 

čju računalništva 
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GRAF 9: Širše zanimanje na področju računalništva 

Katere pa so najpogostejše težave in kaj starejšim odraslim povzroča najve
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sledi uporaba posameznih uporabniških programov (34%), nato pa še razumevanje 

delovanja, sistema, zgradbe računalnika (15%) in osnovnih funkcij (1%). 6% 

anketirancev je navedlo druge težave, med katerimi so najpogostejše: 

jo, preveliko informacij in nerazumevanje angleškega jezika

GRAF 10: Težave pri delu z računalnikom 
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7.5.5   Oblike in metode učenja, uč

 

Pri vprašanju glede najprimernejše oblike u

11). Delo v parih (1%) in samostojno delo (5%) 

všeč jim je kombinacija vseh štirih oblik:frontalne, skupinske, dela v parih in 

samostojnega dela (34%). Kar 30%

frontalnega in samostojnega dela.

 

GRAF 

 

Tudi velikost skupine je dejavnik, ki ga pri odrasli osebi ne gre spregledati (

Delno je le-ta pogojena z vsebino izobraževanja in u

izobraževanje potrebni. Tako je pri izobraževanju 

pogosto veliko manjša kot pri izobraževanju na kateremkoli drugem podro

je le-ta omejena tudi zaradi lažje razlage. Anketiranci so kot optimalno velikost izbrali 

skupino z 10 do 15 udeleženci (51%). 40% jih je izbralo velikost 

udeleženci. Kar nekaj anketirancev je navedlo, da je s prisotnostjo dodatnega asistenta 

skupina lahko tudi večja. 
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enja, učni pripomočki in prostor, osebnost predavatelja

najprimernejše oblike učenja so anketiranci dokaj neenotni (

elo v parih (1%) in samostojno delo (5%) se jim ne zdita primerni obliki. Najbol

vseh štirih oblik:frontalne, skupinske, dela v parih in 

. Kar 30% anketirancev pa zadostuje le kombinacija 

frontalnega in samostojnega dela. 

GRAF 11: Najprimernejša oblika učenja 
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Pri metodah učenja so bili anketiranci dokaj enotni (

predavatelja najbolj učinkovito s kombinacijo vseh treh metod: razlage, prikazovanja in 

razgovora. Če pa preverimo vsako od metod posebej

razgovora (12%), kjer poteka 

pogovoru. 
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GRAF 12: Optimalna velikost skupine 

enja so bili anketiranci dokaj enotni (graf 13). 76% jih meni, da je de

inkovito s kombinacijo vseh treh metod: razlage, prikazovanja in 

e pa preverimo vsako od metod posebej, opazimo, da imajo najraje metodo 

razgovora (12%), kjer poteka aktivno sodelovanje tako udeležencev kot predavatelj

GRAF 13: Najprimernejše metode učenja 
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Primerno okolje je za odraslo osebo pomembna komponenta izobraževanja

Poleg slabe tehnične opremljenosti (55%) jih najbolj zmoti prav neurejenost samega 

prostora (31%). Seveda si odrasla oseba ne predstavlja izobraževanja v neurejenem in 

zastarelem okolju. Manj občutljivi pa so na pomanjkanje raznih stenskih slik, plakatov 

in napisov (6%) ter na podobnost prostora s šolsko u
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navedli premajhen prostor izobraževanja, slabe 

 

GRAF 14: 
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moramo torej paziti, da ne bodo za udeležence prevelika novost in torej prenaporni. 
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kot projektor (18%). Sklepamo lahko, da se s pomo

teoretične vsebine, snov še vedno boljše razumejo z osebno razlago in s poudarkom 

zapisa oziroma ponazoritve na tabli.
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Primerno okolje je za odraslo osebo pomembna komponenta izobraževanja (graf 14

ne opremljenosti (55%) jih najbolj zmoti prav neurejenost samega 

. Seveda si odrasla oseba ne predstavlja izobraževanja v neurejenem in 

čutljivi pa so na pomanjkanje raznih stenskih slik, plakatov 

napisov (6%) ter na podobnost prostora s šolsko učilnico (4%). 

negativno vplivajoče okoljske dejavnike so udeleženci 

navedli premajhen prostor izobraževanja, slabe stole in preveč zunanjega hrupa. 

: Negativno vplivajoči okoljski dejavniki 
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Graf 16 prikazuje mnenje udeležencev o preverjanju znanja. Najve

na sprotno preverjanje med izobraževanjem, 22% udeležence

ne zdi potrebno. Samo 1% anketirancev je obkrožil možnost preverjanja znanja s 

klasičnim testom oziroma izpitom. 
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GRAF 15: Primernost učnih pripomočkov 

prikazuje mnenje udeležencev o preverjanju znanja. Največ (58%) jih prisega 

na sprotno preverjanje med izobraževanjem, 22% udeležencev pa se preverjanje znanja 

ne zdi potrebno. Samo 1% anketirancev je obkrožil možnost preverjanja znanja s 

nim testom oziroma izpitom.  

GRAF 16: Oblika preverjanja znanja 
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Udeleženci izobraževanj so najbolj ob

kar 84% jih meni, da je ta dejavnik pomemben ali zelo pomemben. Poleg tega se jim zdi 

pomembna tudi dovolj glasna razlaga predavatelja in sodelovanje udeležencev v 

razpravah (graf 17). Povsem nepomembni se jim zdijo odmori med u

tako meni kar 43% (graf 18). 
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Udeleženci izobraževanj so najbolj občutljivi glede večkratnega ponavljanja postopkov

kar 84% jih meni, da je ta dejavnik pomemben ali zelo pomemben. Poleg tega se jim zdi 

pomembna tudi dovolj glasna razlaga predavatelja in sodelovanje udeležencev v 

). Povsem nepomembni se jim zdijo odmori med učnimi urami, 

GRAF 17: Pomembnost učnih dejavnikov 
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Udeleženci so si zelo enotni pri željah in pomembnosti dolo

(graf 19). Med naštetimi lastn

poznavanje vsebin (63%) in da zna aktivirati udeležence (57%). Zelo zaželeni sta tudi 

potrpežljivost in prijaznost.

in lastnost, da predavatelj kriti
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različnosti ter kompleksnosti izobraževanj starejši

kot nekakšen povzetek ankete.
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Udeleženci so si zelo enotni pri željah in pomembnosti določenih lastnost

Med naštetimi lastnostmi se udeležencem zdita najpomembnejši dobro 

poznavanje vsebin (63%) in da zna aktivirati udeležence (57%). Zelo zaželeni sta tudi 

potrpežljivost in prijaznost. Najmanj pomembne lastnosti pa so zabavnost

lastnost, da predavatelj kritično razmišlja. 

GRAF 19: Pomembne lastnosti predavatelja 
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7.6   Povzetek raziskave med udeleženci 

 

Starejši odrasli poznajo in uporabljajo tehnologije, ki so na trgu že nekaj časa 

dosegljive. Med takimi so radio, televizija in stacionarni telefon. Nekoliko slabše se 

znajdejo pri uporabi mobilnega telefona, so pa zaradi hitrosti življenja primorani 

uporabljati vsaj osnovne funkcije le-tega. Novejše tehnologije so zanje uganka. 

Računalnik in podobna tehnologija jih sicer zanimajo, hkrati pa v njih zbujajo strah ter 

občutek nemoči in nepoznavanja. Vedo, da je računalnik pomembna komponenta 

človeškega vsakdana, in vedo, da se temu ne morejo oziroma ne bodo mogli več dolgo 

izmikati.   

 

Izobraževanja za odrasle so odlična priložnost in možnost za pridobivanje novih veščin 

ter znanj, še posebej na tako zahtevnih področnih, kot so IKT. Odrasli, ki so se pravkar 

upokojili, se izobraževanj do sedaj niso udeleževali predvsem zaradi pomanjkanja časa 

– takih je kar veliko. Prav tako so se v službi delu z računalnikom, kolikor se je dalo, 

izogibali. Ob upokojitvi pa se stanje spremeni, poveča se količina prostega časa in 

posledično zanimanje za razne izobraževalne dejavnosti.       

Večina odraslih se na izobraževanje prijavi samih. Že to sporoča veliko v smislu osebne 

notranje motivacije za izobraževanje. Veliko nam to pove tudi o nadaljnji uporabi 

motivacijskih pristopov pri poučevanju odraslih; potrebovali jih bomo zelo malo. 

Poglavitna razlika pri učenju odraslih glede na učenje mladostnikov je prav ta, da 

odrasli ne potrebujejo konstantne motivacije. Volja do učenja in spoznavanja novosti je 

ogromna, pritegovanje pozornosti je skoraj nepotrebno, poslušnost je edinstvena, v 

prostoru izobraževanja sta vedno prisotna mir in red. Odrasli se učijo, ker si tega sami 

želijo in pri poučevanju je ta dejavnik več kot očiten. Motivacija pa predvsem zaradi s 

starostjo naraščajoče previdnosti in preudarnosti upade ob koncu izobraževanja. Starejši 

odrasli se samostojne rabe informacijsko-komunikacijske tehnologije ustrašijo. Če v 

svoje sposobnosti in znanje niso dovolj prepričani, če postopkov ne razumejo najboljše, 

če so navajeni na predavateljevo spodbudo in popravek, če, po domače povedano, »ne 

vedo, kaj delajo«, tega ne bodo naredili in posledično tehnologije ne bodo uporabljali. 

Zato naj bodo obravnavane vsebine čim boljše naučene, paziti moramo na samostojnost 

udeležencev. Raje jih naučimo manj, ampak dobro, raje jim vlijmo samozavest in 
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odrinimo strah, kot da zanemarimo vse to v zameno za količinsko obsežnejši vsebinski 

del. 

Izobraževanje odraslih se od izobraževanja mladostnikov razlikuje še v nečem. Poleg 

motivacije ob koncu izobraževanj je pri starejših odraslih prisoten še začetni dejavnik 

strahu pred IKT. Pri mladostnikih je ob novostih zaznati navdušenje, veselje in 

zanimanje. Nasprotno je pri odraslih pri spoznavanju novosti prisoten strah, previdnost, 

nezaupljivost in tudi sram. Pri takšnih čustvih pa oseba ne potrebuje motivacije, temveč 

zaupanje, odkritost in sproščen ter prijateljski odnos. Prav pri uvodnem delu 

izobraževanja je najpomembnejša komponenta predavatelj in njegov odnos do 

udeležencev. Prepričati jih mora, da naj jih ne bo strah, da naj zaupajo vase, da smo vsi 

uspešno prebrodili fazo spoznavanja tehnologij, da je današnjo tehnologijo težko 

pokvariti, da so podatki skoraj neuničljivi itd. S pravilnim odnosom in s pozitivno 

naravnanostjo predavatelja se začetna negativna občutja udeležencev hitro spremenijo v 

pozitivna.     

Zadnja ugotovitev zajema metode in oblike dela, okolje izobraževanja, učne 

pripomočke preverjanje znanja ter pristop predavatelja. Okolje izobraževanja je za 

odraslo osebo pomemben dejavnik, vseeno pa v manjši meri od pričakovane. Delno 

lahko rezultat pripišemo drugačnosti računalniške učilnice v primerjavi z navadno 

učilnico. Udeleženec izobraževanj se v prostoru, polnem računalnikov, nikakor ne more 

počutiti kot v šolski učilnici in le-ta ga ne spominja nanjo. Poleg tega so v računalniški 

učilnici pomembni čistoča, red in prostornost. To pa so pomembni prostorski dejavniki 

vsake odrasle osebe. Rezultati ankete veliko povedo o željah odrasle osebe glede učnih 

pripomočkov. Pisno gradivo je najpomembnejši pripomoček. Kljub temu pa mora biti 

ustrezno zapisan in urejen, pri čemer ima odrasla oseba kar veliko zahtev. Anketa je 

pokazala, da so poleg skripte odraslim všeč prav vsi pripomočki in lahko bi celo rekli, 

da velja rek, več je bolje. Tudi glede učnih oblik in metod so udeleženci dokaj enotni, 

uporabili bi vse učne metode in vse učne oblike. Šele pri velikosti skupine postanejo 

bolj izbirčni in se prepričljivo zavzamejo za srednjo velikost skupine, tj. od pet do deset 

udeležencev, z možnostjo povečanja števila do petnajst ob pomoči dodatnega asistenta. 

Pomembno je namreč, da predavatelj oziroma asistent udeležencem osebno pomaga s 

pristopom do posameznika. Ob prevelikem številu udeležencev pa lahko postane takšen 

način dela dolgotrajen in neučinkovit. Preverjanje znanja se udeležencem ne zdi 



Izobraževanje starejših odraslih za uporabo

potrebno, povsem zadovoljni so z vmesnimi na

seveda brez ocen in bolj za samo evalvacijo. Zadnji dejavnik zajema

njegov odnos do udeležencev in izobraževanja. Ta naj bo strokovnjak na svojem 

področju, saj je dobro poznavanje vsebin klju

Prav tako pa so tudi aktivacija oziroma sposobnost aktiviranja udeležencev, 

potrpežljivost in prijaznost zelo cenjene 

Pri analizi celotnega vprašalnika najbolj preseneti zelo enotno strinjanje (82% 

odgovorov v kategoriji »brez odgovora« in »nepomembno«) glede nepomembnosti 

premorov med učnimi urami. Starejši odrasli se torej med ve

počutijo utrujene, prav tako pa ne potrebujejo krajšega premora za premislek in 

sprostitev.      

 

7.7   Obdelava podatkov, pridobljenih s strani 

 

Ker je vprašalnike za izvajalce izobraževanj rešilo razmeroma malo anketirancev, 

podatki niso najbolj verodostojni. Kljub vsemu sem se odlo

ob tako maloštevilnem odzivu prevladali v dolo

 

7.7.1   Spolna, starostna, izobrazbena 

 

Struktura izvajalcev je zelo raznolika po spolu

(graf 20, graf 21). Vsi (100%) anketiranc

študira, končano pa imajo peto stopnjo izobrazbe (83
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potrebno, povsem zadovoljni so z vmesnimi načini ponavljanja in preverjanja 

seveda brez ocen in bolj za samo evalvacijo. Zadnji dejavnik zajema predavatelja in 

njegov odnos do udeležencev in izobraževanja. Ta naj bo strokovnjak na svojem 

dobro poznavanje vsebin ključnega pomena pri vsakem izobraževanju. 

Prav tako pa so tudi aktivacija oziroma sposobnost aktiviranja udeležencev, 

otrpežljivost in prijaznost zelo cenjene ter priljubljene lastnosti.     

Pri analizi celotnega vprašalnika najbolj preseneti zelo enotno strinjanje (82% 

odgovorov v kategoriji »brez odgovora« in »nepomembno«) glede nepomembnosti 

Starejši odrasli se torej med večurnim izobraževanjem ne 

utijo utrujene, prav tako pa ne potrebujejo krajšega premora za premislek in 

Obdelava podatkov, pridobljenih s strani izvajalcev izobraževanj 

ce izobraževanj rešilo razmeroma malo anketirancev, 

podatki niso najbolj verodostojni. Kljub vsemu sem se odločila predstaviti tiste, ki so že 

ob tako maloštevilnem odzivu prevladali v določeno smer.  

Spolna, starostna, izobrazbena in zaposlitvena struktura izvajalcev 

je zelo raznolika po spolu, ostale lastnosti pa so si zelo podobne

anketiranci so stari med 25 in 30 let, večina jih še vedno 

imajo peto stopnjo izobrazbe (83%).  

GRAF 20: Struktura izvajalcev po spolu 
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7.7.2   Oblike in metode učenja, u

 

Kot najprimernejšo metodo pri pou

vseh treh metod, tj. razlag

metod (56%), večinoma razlage in razgovora. Posamezne metode ne izbere n

anketirancev in zato na spodnjem grafu niso p

 

 

Tudi pri učnih pripomočkih so izvajalci izobraževanj 

namreč ne zdijo primerne niti internetne strani z vajami (0%) niti internetne stran

teoretično razlago (0%). Na grafu zato niso prikazane. Nekako porazdeljeno pa j

mnenje glede uporabe table (27%), projektorja (40

17 %

56 %

 Izobraževanje starejših odraslih za uporabo

67 

GRAF 21: Struktura izvajalcev po izobrazbi 

Oblike in metode učenja, učni pripomočki in prostor, osebnost predavatelja

Kot najprimernejšo metodo pri poučevanju odraslih anketiranci navedejo kombinacijo 

razlage, razgovora in prikazovanja (44%), ali kombinacijo dveh 

inoma razlage in razgovora. Posamezne metode ne izbere n

in zato na spodnjem grafu niso prikazane (graf 22). 

GRAF 22: Najprimernejša metode učenja 

čkih so izvajalci izobraževanj dokaj enotni (graf 23

 ne zdijo primerne niti internetne strani z vajami (0%) niti internetne stran

no razlago (0%). Na grafu zato niso prikazane. Nekako porazdeljeno pa j

mnenje glede uporabe table (27%), projektorja (40%) in skripte (33%). 
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GRAF 23: Primernost učnih pripomočkov 

GRAF 24: Pomembnost učnih dejavnikov 
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Absolutno najpomembnejši u

Enakovredno mu sledijo velikost zapisa na tabli, ustreznost/življenjskost navedenih 

primerov in prikaz snovi v ve

uvrstijo hitrost podajanja snovi, velikost zapisa v skripti 

 

 

Graf 25 prikazuje pomembnost lastnosti predavatelja. 

najpomembnejši lastnosti predavatelja prijaznost in potrpežljivost, sledijo pa 

zanesljivost, zabavnost in sproš

kritičnega razmišljanja in razgledanost. 
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Absolutno najpomembnejši učni dejavnik je večkratno ponavljanje postopkov (

Enakovredno mu sledijo velikost zapisa na tabli, ustreznost/življenjskost navedenih 

prikaz snovi v več oblikah. Med najmanj pomembne dejavnike izvajalci 

uvrstijo hitrost podajanja snovi, velikost zapisa v skripti in odmore med učnimi urami.

GRAF 25: Pomembne lastnosti predavatelja 

prikazuje pomembnost lastnosti predavatelja. Anketiranci menijo, da s

najpomembnejši lastnosti predavatelja prijaznost in potrpežljivost, sledijo pa 
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nega razmišljanja in razgledanost.  
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Kaj pri izobraževanju odraslih pa povzroča izobraževalcem največ težav? Tudi tukaj so 

bili odgovori zelo raznoliki. Za izobraževalce je ena glavnih težav različno predznanje 

udeležencev, prav tako nadležna pa zna biti tudi neudeležba oziroma izostajanje, kar 

spet povzroči razlike v predznanju. Torej, med najbolj pomembne dejavnike 

izobraževanja spada tudi kontinuiteta obiskov. Poleg zgoraj zapisanih težav so 

predavatelji navajali še posamezne tematike, pri katerih so porabili največ energije in 

truda za razlago. Ena takih je na primer elektronska pošta.  

 

7.8   Povzetek raziskave med izvajalci 

 

S strani predavateljev je najprimernejša mešanica učnih pripomočkov, metod in oblik, 

prostorskih ter ostalih dejavnikov sestavljena predvsem tako, da vsebuje čim manj 

nepotrebnega, da je čim bolj razumljiva, da čim manj zmede, da je čim manj naporna. 

Ob vsem tem pa mora prinesti najboljše rezultate. Glede na anketo takšno mešanico 

sestavljajo prav vse učne metode in oblike, le-te pa so ob pravilni izpeljavi nenaporne za 

predavatelja in predvsem ne zmedejo udeležencev. Pri učnih pripomočkih se izvajalci 

izogibajo vsebinam na internetu. Te so pri izobraževanju začetnikov sprva in tudi 

kasneje težko uporabne, saj udeleženci interneta ne poznajo. 

 

Večina učnih dejavnikov je v očeh izvajalcev zelo pomembnih. Zavedajo se šibkih točk 

starejših generacij in zato skušajo čim bolje pristopiti in pomagati premostiti le-te. 

Slabšanje vida premostijo z večanjem pisave na tabli in v skriptah, boljše razumevanje 

spodbujajo z glasnim in dovolj počasnim načinom govora, poleg tega pa snov prikažejo 

na več različnih načinov in predvsem z večkratnim ponavljanjem postopkov. Prav tako 

so pazljivi glede odmorov med učnimi urami.    

 

Predavatelji skušajo biti pri delu s starejšimi odraslimi čim bolj potrpežljivi in prijazni, 

to pa skušajo združiti z veliko mero zabavnosti in sproščenosti. Odrasli se na tak način 

ne bodo počutili v šolski, resni in prisilni situaciji, temveč v sproščenem okolju, 

primernem izobraževanju odraslih ljudi. Manj poudarka pa namenijo razgledanosti 

oziroma izkazovanju razgledanosti in kritičnemu razmišljanju. 
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7.9   Primerjava rezultatov obeh raziskav 

 

Primerjava pokaže, da se pri kar nekaj mnenjih in vprašanjih odgovori udeležencev in 

izvajalcev izobraževanj razlikujejo. Iz tega lahko izpeljemo več zaključkov. Možno je, 

da udeleženci pričakujejo preveč, da izvajalci ne vložijo dovolj truda ali pa je to 

pokazatelj neposlušnosti in nepripravljenosti izvajalcev ter neizražanje mnenj in želj s 

strani udeležencev oziroma krajše povedano: pomanjkanja dialoga. Kakršenkoli 

zaključek izberemo, posledica temelji na možnosti izboljšanja izobraževanj. Na podlagi 

spodaj obravnavanih razlik med rezultati se lahko izvajalci izobraževanja še bolj 

približajo skupini starejših odraslih. 

 

Udeleženci in izvajalci izobraževanj se najbolj strinjajo glede učnih metod in oblik 

izobraževanja. Obe skupini anketirancev sta namreč poudarili pomembnost prav vseh 

učnih oblik in prav vseh učnih metod. Izločili torej ne bi nobene, pri uporabi pa je 

pomemben občutek in sposobnost predavatelja njihove uporabe.  

 

Tudi na področju učnih pripomočkov sta skupini dokaj usklajeni. Tako udeleženci kot 

izvajalci namreč zagovarjajo uporabo čim več učnih pripomočkov, seveda ob pogoju, da 

je uporaba le-teh smiselna. Do razkoraka pride le pri uporabi interneta. Izobraževalci 

interneta ne bi uporabljali v obliki učnega pripomočka, niti v obliki gradiva ali 

teoretične vsebine, niti za pomoč pri utrjevanju v obliki vaj,za razliko od udeležencev, 

ki se strinjajo in odobravajo uporabo interneta kot učnega pripomočka v obliki vaj za 

utrjevanje.  

Najpomembnejše lastnosti predavatelja po mnenju udeležencev so razgledanost oziroma 

da je predavatelj strokovnjak na svojem področju. Poleg tega pa poudarijo tudi 

potrpežljivost in prijaznost. Izvajalci imajo drugačno mnenje. Razgledanost in kritično 

razmišljanje se jim ne zdita pomembni lastnosti dobrega predavatelja. Poudarijo pa 

potrpežljivost, prijaznost, zabavnost in sproščenost.   

Najbolj se odgovori izvajalcev in udeležencev križajo pri obravnavi pomembnosti 

raznih dejavnikov izobraževanja. Udeleženci poudarijo predvsem večkratno ponavljanje 

postopkov, glasnost razlage in sodelovanje v razpravah, nepomembni pa se jim zdijo 

odmori med učnimi urami. Izvajalci poleg odmorov med učnimi urami poudarijo še 
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velikost pisave, glasno govorjenje, prikaz snovi na več načinov in proti koncu 

ponavljanje postopkov. 
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8   ZAKLJUČEK 

 

Glavni namen diplomske naloge je bil podrobnejši pregled in proučitev novejšega 

področja izobraževanja, ki pa je trenutno v polnem razvoju in razmahu. Področje 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij je novejše področje, predvsem pri uporabi na 

ravni širših množic, še bolj pa pri izobraževanju odraslih na tem področju. Le-ti so v 

svoji mladosti in nadaljnjem odraščanju imeli – sprva zaradi nedosegljivosti in 

neobstoja, kasneje pa zaradi pomanjkanja interesa, časa in strahu – le malo stika s takrat 

novimi tehnologijami. Sedaj, v obdobju zaključka zaposlitve in upokojevanja, je 

nastopil čas, da se posvetijo tudi temu. Raziskava na področju staranja prebivalstva in 

poznavanja raznih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pokaže, da bo 

izobraževanje odraslih za uporabo IKT aktualno še kar nekaj let, zato bi bilo smiselno 

poskrbeti za čim boljše okoliščine in čim boljša izobraževanja. Sprva bodo seveda 

aktualna izobraževanja, namenjena začetnikom, kasneje pa najbrž tudi vsa ostala 

izobraževanja na področju IKT. 

 

Zadnji del diplomske naloge, empirična raziskava, pokaže, da so izvajalci izobraževanj 

na dobri poti. Veliko dejavnikov izobraževanj je že prilagojenih starejšim generacijam, 

nekoliko težav pa imajo le zaradi specifičnosti poučevanega področja, torej 

informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Težave pa delno nastopijo tudi zaradi 

nepoznavanja področja s strani udeležencev, ti namreč ne vedo, kaj pričakovati, kako se 

obnašati in kako reagirati.      

 

Izkušnje pokažejo, da so pri izobraževanju starejših zelo pomemben dejavnik 

osebnostne lastnosti predavatelja. Ob dobrem razumevanju in vzpostavitvi pristnega 

odnosa, ki temelji bolj na prijateljstvu in medsebojnem spoštovanju kot na običajnem 

odnosu med predavateljem ter učencem, se namreč ostali dejavniki rešujejo spontano in 

sproti, brez večjih zapletov. Starejši odrasli, na katere se nanašamo in katere 

obravnavamo v diplomski nalogi, so namreč izkušene osebe, večinoma bolj izkušene 

kot predavatelj sam. Za seboj imajo celo življenje, veliko rešenih težav, veliko stresnih 

situacij, prav tako pa veliko lepih in veselih trenutkov. Skratka, zavedati se moramo, da 

izobražujmo osebe, ki so preživele že marsikaj, trenutna situacija (izobraževanje na 

področju IKT) pa je zanje večinoma le krajšanje časa na »pameten« način, 



Izobraževanje starejših odraslih za uporabo IKT  Brulc Gaja 

74 
 

dopolnjevanje površnega znanja, ki so ga pridobili v času službovanja, ali pa le 

zanimanje za novi svet, v katerem odraščajo njihovi vnuki.    
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10   PRILOGE 

 

Priloga A: Anketni vprašalnik za udeležence 

Priloga B: Anketni vprašalnik za izobraževalce  

 



    

II 
 

Priloga A: 

VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE –   
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA UPORABO IKT 
 
 

Spoštovani! 

 

Zahvaljujem se vam za čas, ki ga boste namenili reševanju vprašalnika. Sem študentka 

Pedagoške fakultete, smer Matematika/Računalništvo. V okviru diplomskega dela 

opravljam raziskavo o izobraževanju odraslih za uporabo IKT. Pred vami je torej 

vprašalnik, vaši odgovori pa bodo v veliko pomoč tako meni kot tudi predavateljem in 

oblikovalcem izobraževalnih programov. Pri nadaljnji organizaciji in vodenju bodo s 

pomočjo vaših mnenj oblikovali boljša in vam bolj prijazna izobraževanja. 

 

Vprašalnik je anonimen, rešujete pa ga tako, da pred pravilnim odgovorom obkrožite 

številko, odgovor vpišete ali vstavite »kljukico«. Kjer vprašanje to omogoča, lahko 

obkrožite tudi več odgovorov.  

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 
 
SPLOŠNI PODATKI 
 
 
1. Spol:    1.) M   

2.) Ž 
 
 
2. Starost:    1.) do 40    

2.) 40–65    
3.) 65–75    
4.) 75+ 

   
3. Stopnja izobrazbe:  1.) osnovna šola ali manj (I., II. stopnja) 
     2.) nižja 2-letna poklicna šola(III. stopnja) 
     3.) srednja 3-letna poklicna šola (IV. stopnja) 
     4.) gimnazija, 4-letna strokovna šola (V. stopnja) 
     5.) višja šola (VI. stopnja) 
     6.) visoka šola, univ. iz., magisterij (VII. stopnja) 
     7.) doktorat (VIII. stopnja) 
 
 
4. Zaposlitveni status/položaj: 1.) zaposlen/-a 
     2.) brezposeln/-a 
     3.) zasebnik/-ca 
     4.) gospodinja 
     5.) upokojenec/-ka 
     6.) drugo: ______________________________



    

III 
 

IKT – INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE 
 
5. Katero od spodaj naštetih informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
uporabljate? (označite s »kljukico«) 

 

 Ne uporabljam Včasih uporabljam Redno uporabljam 
Radio     
Stacionarni telefon    
Mobilni telefon    
Televizija     
Faks    
Računalnik     
Fotokopirni stroj    
 
 
6. Vas zanima katera od tehnologij, ki je ne uporabljate? Zakaj? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU RAČUNALNIŠTVA 
 
7. Zakaj ste se odločili za izobraževanje na področju računalništva? 
(več možnih odgovorov) 

 
1.) pridobitev novega znanja za lasten strokovni razvoj 
2.) družabni stiki 
3.) preizkusiti svoje sposobnosti 
4.) želja in veselje do novega znanja in izobraževanja 
5.) dolgčas 
6.) drugo: ______________________________ 
 
 
8. Ste se prijavili sami? 
 
1.) da  
2.) ne, prijavil me je _____________________ 
 
 
9. Kaj vas je do sedaj oviralo pri prijavi na izobraževanje na področju 
računalništva? (več možnih odgovorov) 

 
1.) previsoki stroški 
2.) pomanjkanje časa 
3.) strah pred novim področjem, prezahtevnostjo 
4.) slaba informiranost o možnostih izobraževanja 
5.) ni bilo interesa 
6.) drugo: ______________________________



    

IV 
 

10. Kaj vas na področju računalništva zanima? Česa bi se želeli naučiti? 
(več možnih odgovorov) 

 
1.) osnovna uporaba računalnika (vklop, raba miške, tipkovnice ...) 
2.) uporaba programov za pisanje, risanje, oblikovanje 
3.) uporaba interneta in elektronske pošte 
4.) uporaba zahtevnejših programov 
5.) teoretično znanje (zgodovina računalništva, sestavni deli, delovanje...) 
6.) ne poznam; ne vem, kaj vse mi računalnik nudi 
7.) drugo: ______________________________ 
 
11. Kaj se vam zdi najtežje? Kaj vam povzroča največ težav? 
 
1.) osnovne funkcije (premikanje miške, tipkanje...) 
2.) razumevanje delovanja, sistema, zgradbe računalnika 
3.) pomnjenje postopkov 
4.) uporaba posameznih uporabniških programov 
4.) drugo: ______________________________ 
 

12. Koliko stikov z računalništvom ste imeli do sedaj (pred izobraževanjem)? 

 
1.) nisem še bil/-a v stiku z računalnikom; strah me je rabe računalnika  
2.) z računalnikom še nisem bil/-a v stiku; ni bilo priložnosti, si pa želim 
3.) računalnik sem uporabil/-a le nekajkrat 
4.) računalnik uporabljam redko 
5.) računalnik uporabljam pogosto 
6.) drugo: ______________________________ 
 
METODE, OBLIKE, UČNI PRIPOMOČKI, PROSTOR 
 
13. Kakšna oblika učenja se vam zdi za izobraževanje računalništva 

najprimernejša?  
 
1.) frontalna – predavatelj razlaga pred tablo, udeleženci poslušajo 
2.) skupinska – udeleženci so razdeljeni v večje skupine, rešujejo 
     naloge, predavatelj jih spremlja in spodbuja 
3.) delo v parih – udeleženci so razdeljeni v pare, rešujejo naloge 
     predavatelj jih spremlja in spodbuja 
4.) samostojno delo – udeleženci dobijo gradivo in naloge ter jih  
     samostojno rešujejo, predavatelj jih spremlja in spodbuja 
5.) kombinacija frontalnega in samostojnega dela 
6.) kombinacija več zgoraj navedenih oblik učenja 
 
14. Koliko učencev naj bi obsegala skupina? 
 
1.) manj kot 4  
2.) 5–10 
3.) 10–15  
4.) 15–20  
5.) več kot 20



    

V 
 

15. Kakšne metode učenja se vam zdijo najprimernejše?  
 
1.) razlaga – predavatelj razlaga, udeleženci poslušajo 
2.) prikazovanje – predavatelj prikazuje, udeleženci opazujejo 
3.) razgovor – aktivno sodelovanje udeležencev in predavatelja v pogovoru 
4.) kombinacija vseh treh metod 
5.) kombinacija dveh: ____________________ 
6.) drugo: ______________________________ 
 
 
16. Kateri okoljski dejavnik bi negativno vplival na potek vašega izobraževanja?  
(več možnih odgovorov) 

 
1.) slaba tehnična opremljenost prostora 
2.) nespodbudno okolje (brez stenskih slik, plakatov, napisov…)  
3.) neurejenost prostora (zanemarjenost, zastarelost…) 
4.) podobnost prostora s šolsko učilnico 
5.) drugo: ______________________________ 
 
 
17. Kateri učni pripomočki se vam zdijo primerni? 
(več možnih odgovorov) 

 
1.) tabla 
2.) projektor 
3.) skripta 
4.) internetna stran z vajami 
5.) internetne stran s teoretično vsebino 
6.) drugo: _____________________________ 
 
 
18. Kaj vas je zmotilo, vam ni ustrezalo, je bilo pomanjkljivo ali neprimerno pri 

učnih pripomočkih? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

19. Kakšna oblika preverjanja znanja bi vam najbolj odgovarjala? 
(več možnih odgovorov) 

 
1.) sprotno preverjanje med izobraževanjem 
2.) preverjanje znanja ob koncu izobraževanja 
3.) preverjanja znanja v obliki samoocenjevanja 
4.) preverjanje v obliki izdelka, projekta 
5.) preverjanje s klasičnim testom oziroma izpitom 
6.) preverjanje znanja se mi ne zdi potrebno 
7.) drugo: ____________________________



    

VI 
 

20. Kateri dejavniki se vam pri učenju zdijo pomembni? 
(označite s »kljukico«) 

 
 Nepomembno Pomembno Zelo pomembno 
Hitrost podajanja snovi    
Glasnost predavatelja    
Velikost zapisa na tabli/ 
projektorski sliki 

   

Ustreznost/življenjskost 
navedenih primerov 

   

Velikost zapisa v skripti    
Večkratno ponavljanje 
postopkov  

   

Prikaz snovi v več 
oblikah – slike, pisno,  
projekcije … 
 

   

Odmori med urami učenja    
Samostojno reševanje 
nalog 

   

Sodelovanje udeležencev 
z odgovori na zastavljena 
vprašanja 

   

 
 
OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI  
 
 
21. Katere lastnosti predavatelja se vam zdijo najbolj pomembne?  
      (označite s kljukico) 

 
 Nepomembno Pomembno Zelo pomembno 
Prijaznost    
Razumevanje    
Potrpežljivost    
Zanesljivost    
Razgledanost    
Pedagoška 
usposobljenost 

   

Znati aktivirati učence    
Zabavnost in sproščenost    
Kritično razmišljanje    
Dobro poznavanje 
vsebin 

   

 
 

 

Hvala za sodelovanje!



    

VII 
 

Priloga B: 

VPRAŠALNIK ZA IZVAJALCE –   
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH ZA UPORABO IKT 
 
 
 

Spoštovani! 

 

Zahvaljujem se vam za čas, ki ga boste namenili reševanju vprašalnika. Sem študentka 

Pedagoške fakultete, smer Matematika/Računalništvo. V okviru diplomskega dela 

opravljam raziskavo o izobraževanju odraslih za uporabo IKT. Pred vami je torej 

vprašalnik, vaši odgovori pa bodo v veliko pomoč tako meni kot najbrž tudi vam, 

predavateljem in oblikovalcem izobraževalnih programov. Rezultati raziskave bodo 

posredovani v skladu z dogovorom.    

 

Vprašalnik je anonimen, rešujete pa ga tako, da pred pravilnim odgovorom obkrožite 

številko, odgovor vpišete ali vstavite »kljukico«. Kjer vprašanje to omogoča, lahko 

obkrožite tudi več odgovorov.  

 

Hvala za sodelovanje! 

 

 
 
SPLOŠNI PODATKI 
 
 
1. Spol:    1.) M   

2.) Ž 
 
 
2. Starost: __________________________       
  
  
 
3. Stopnja izobrazbe:  1.) nižja 2-letna poklicna šola(III. stopnja) 
     2.) srednja 3-letna poklicna šola (IV. stopnja) 
     3.) gimnazija, 4-letna strokovna šola (V. stopnja) 
     4.) višja šola (VI. stopnja) 
     5.) visoka šola, univ. iz., magisterij (VII. stopnja) 
     6.) doktorat (VIII. stopnja) 
 
 
4. Zaposlitveni status/položaj: 1.) zaposlen/-a 
     2.) brezposeln/-a 
     3.) zasebnik/-ca 
     4.) gospodinja 
     5.) upokojenec/-ka 

6.) študent/-ka 
     7.) drugo: ______________________________



    

VIII 
 

METODE, OBLIKE, UČNI PRIPOMOČKI, PROSTOR 
 
 
5. Kakšna oblika učenja se vam zdi pri izobraževanju računalništva 

najprimernejša?  
 
1.) frontalna – predavatelj razlaga pred tablo, udeleženci poslušajo 
2.) skupinska – udeleženci so razdeljeni v večje skupine, rešujejo  
     naloge, predavatelj jih spremlja in spodbuja 
3.) delo v parih – udeleženci so razdeljeni v pare, rešujejo naloge,  
     predavatelj jih spremlja in spodbuja 
4.) samostojno delo – udeleženci dobijo gradivo in naloge ter jih  
     samostojno rešujejo, predavatelj jih spremlja in spodbuja 
5.) kombinacija frontalnega in samostojnega dela 
6.) kombinacija več zgoraj navedenih oblik učenja 
 
 
6. Koliko učencev naj bi obsegala skupina? 
 
1.) manj kot 4  
2.) 5–10 
3.) 10–15 
4.) 15–20 
5.) več kot 20 
6.) drugo: ______________________________ 
 
 
7. Kakšne metode učenja se vam zdijo najprimernejše?  
 
1.) razlaga – predavatelj razlaga, udeleženci poslušajo 
2.) prikazovanje – predavatelj prikazuje, udeleženci opazujejo 
3.) razgovor – aktivno sodelovanje udeležencev in predavatelja v pogovoru 
4.) kombinacija vseh treh metod 
5.) kombinacija dveh: ____________________ 
6.) drugo: ______________________________ 
 
 
8. Kateri učni pripomočki se vam zdijo primerni? 
(več možnih odgovorov) 

 
1.) tabla 
2.) projektor 
3.) skripta 
4.) internetna stran z vajami 
5.) internetne stran s teoretično vsebino 
6.) drugo: ______________________________



    

IX 
 

9. Kateri dejavniki se vam pri učenju odraslih zdijo pomembni? 
(označite s »kljukico«) 

 
 Nepomembno Pomembno Zelo pomembno 
Hitrost podajanja snovi    
Glasnost predavatelja    
Velikost zapisa na tabli/ 
projektorski sliki 

   

Ustreznost/življenjskost 
navedenih primerov 

   

Velikost zapisa v skripti    
Večkratno ponavljanje 
postopkov  

   

Prikaz snovi v več 
oblikah – slike, pisno,  
projekcije... 

   

Odmori med urami učenja    
Samostojno reševanje 
nalog 

   

Sodelovanje udeležencev 
z odgovori na zastavljena 
vprašanja 

   

 
 
 
OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI  
 
 
10. Katere lastnosti predavatelja se vam zdijo najbolj pomembne?  
      (označite s »kljukico«) 

 
 Nepomembno Pomembno Zelo pomembno 
Prijaznost    
Razumevanje    
Potrpežljivost    
Zanesljivost    
Razgledanost    
Pedagoška 
usposobljenost 

   

Znati aktivirati učence    
Zabavnost in sproščenost    
Kritično razmišljanje    
Dobro poznavanje 
vsebin 

   

 
 



    

X 
 

VTISI 
 

11. Česa se odrasli udeleženci najlažje naučijo, česa najtežje? 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 

12. Kaj vam je pri izobraževanju odraslih povzročalo največ težav?  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Hvala za sodelovanje! 

 

 

 




