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                                              Ptuj, 05.10.2009 
 
 POROČILO O IZVEDENIH DELAVNICAH V KRANJSKI GORI (HOTEL LARIX), 1. 
– 2. OKTOBER 2009, NA TEMO "VLOGA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PRI 
REŠEVANJU PROBLEMATIKE REVŠČINE" 
 
Naslov delavnice: IKT za starejše 
 
Na delavnici smo sodelovali: 
gospa Slava Šarc, ki je predstavila ciljno skupino – starejše,  
doc. dr. Gregor Štiglic iz fakultete za zdravstvene vede Maribor, predstavil je dva projekta 
na to temo ter  
Dušan Šilak iz LU Ptuj, ki sem predstavil konkretno delo na področju računalniške 
pismenosti za starejše na LU Ptuj. 
 
Gospa Šarc je v svoji predstavitvi posebno pozornost namenila pojmu staranja, psihičnim 
procesom, ki to spremljajo ter raznim predsodkom, ki jih starostniki gojijo do sebe in 
drugih. Spoznali smo nov pojem AGEIZEM, predvsem negativno plat le-tega ter razvrstitev 
starosti po obdobjih, kot rezultat najnovejših teoretičnih dognanj. 
 
Dr. Štiglic je govoril o dveh projektih in sicer POPPIE, ki je trajal v letih 2004 do 2006 in o 
OPT-in, ki bo trajal od avgusta letos do 2011. Prvi je bil nekako priprava, kako 
zainteresirati starejše za vključitev v uporabo najsodobnejših tehnoloških znanj, drugi pa 
sije zastavil tri konkretne cilje in sicer:  

• Obiski t.i. “Tehnoloških igrišč” (Technological playgrounds), kjer se bodo lahko 
udeleženci projekta srečali z najnovejšimi tehnološkimi dosežki in jih seveda tudi 
preizkusili. 

• Obiski simulacijskih centrov, kjer bodo starejšim in njihovim spremljevalcem 
predstavili možnosti enostavnejših zdravstvenih intervencij, kjer lahko tudi sami 
aktivno sodelujejo. 

• Delavnice s predstavitvijo inovativnih načinov komunikacije med uporabnikom in 
modernimi mobilnimi napravami. 

 
S predstavitvijo sem nadaljeval Dušan Šilak. Prisotnim sem prikazal različne načine 
vključevanja starejših v izobraževanje za IKT. Poudaril sem, da na LU Ptuj to izvajamo že 
vrsto let, saj starejše izobražujemo v različnih tečajih. Predstavil sem tudi njihovo 
vključenost v projekte in sicer: 

• Stari starši in vnuki 
• Računalniška pismenost za odrasle 
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• Dejavnosti CVŽU in v okviru tega brezplačne računalniške delavnice in 
• Dejavnosti Središča za samostojno učenje 

Po navedenih predstavitvah smo preostali čas namenili razpravi. Zanimali so nas predvsem 
štirje sklopi vprašanj v smislu izboljšanja naše dejavnosti in sicer: 

 
DOSTOPNOST vseživljenjskega učenja: 

Katere so glavne ovire s katerimi se predstavniki starejših srečujejo pri 
vključevanju v VŽU? 
Kako bi lahko te ovire učinkovito odpravili? 

 
PRISTOP K PREDSTAVNIKOM CILJNE SKUPINE: 

Kakšne pristope do ciljne skupine smo do sedaj razvili in vpeljali, da je 
svetovanje in vključenost v VŽU bolj dostopno?  
Kakšne nove ali drugačne pristope k ciljni skupini potrebujemo? 
Kateri pristopi bi bili najučinkovitejši? 
Kakšen vpliv imajo svojci oseb na njihovo vključevanje v VŽU? 
 

PARTNERSKO POVEZOVANJE NA LOKALNI, NACIONALNI IN EVROPSKI RAVNI: 
Predlogi in možnosti za partnersko povezovanje ter sodelovanje na navedenih 
ravneh 
Kakšne so potrebe po poznavanju programov raznih društev, organizacij…ter 
možnosti / potrebe skupne ponudbe izobraževalnih programov? 
Kako bi se lahko povezovali, sodelovali in medsebojno informirali vsi subjekti v 
regiji (izobraževalni in ostali), ki nudijo informiranje, svetovanje itn. na področju 
aktivnega državljanstva in vključevanja uporabnikov v proces VŽU? 

  
PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ JAVNIH VIROV: 

     Kakšne možnosti sodelovanja  in medsebojne pomoči vidimo pri prijavah 
     oziroma kandidiranju na javnih razpisih, ki so namenjeni določenim ciljnim? 
 

Skupne ugotovitve in predlogi iz obeh delavnic: 
 
Pod DOSTOPNOST: 
 
Težave pri vključevanju STAREJŠIH v VŽU nastopijo zaradi neinformiranosti, lastnih 
predsodkov, nemobilnosti in s tem povezanih finančnih sredstev ter prenizko stopnjo 
izobrazbe.  
Starejše odbijajo tudi prevelike in nehomogene skupine. 
Rešitve vidimo v osebnem pristopu, mobilnih učilnicah, Točkah VŽU in ponudbi specifičnih 
programov. 
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Pod PRISTOPU K CILJNI SKUPINI: 
 
Ugotovili smo, da so naši dosedanji pristopi k ciljni skupini sicer dobri. Potrebnih pa je več 
direktnih predstavitev npr. v društvih in povečati obveščanje v ustreznih medijih. Svojci 
imajo velik vpliv na vključevanje. Ta motivacija pa se razlikuje v okoljih – razlika je med 
podeželskim in mestnim prebivalstvom. Slednji se bolj vključujejo v različne izobraževalne 
oblike. 
Izdelati bi morali prijazen anketni vprašalnik, da lahko ugotavljamo potrebe ciljne skupine. 
Pridobljena znanja morajo biti uporabna v vsakdanjem življenju. Sam izobraževalni proces 
pa mora biti prijeten, neprisiljen in bolj oseben. 
 
Pod PARTNERSKIM POVEZOVANJEM: 
 
Sodelovanje na vsak način!!! 
Spodbujati ustrezna ministrstva in ostale za povezovanje med projekti in institucijami in 
več poudarka na naboru skupni ponudbi vsebin. Tako bi se lahko tesneje povezali LU, 
društva ipd. 
Povezali bi lahko učeče skupine iz različnih krajev Slovenije in tako bi prišlo do izmenjave 
dobrih praks, znanj in skupnem nastopu pri razpisih. 
Dogovorili smo se, da bi bilo dobro izdelati skupni portal, kjer bi lahko vsi zainteresirani 
iskali ali ponujali programe, izmenjali informacije in si tako medsebojno pomagali ter se 
povezovali. Lep zgled je Univerza za III. življenjsko obdobje v Ljubljani na spletu. 
 
Pod PRIDOBIVANJE SREDSTEV IZ JAVNIH VIROV: 
 
Potrebujemo večjo pomoč in oporo raznih strokovnih služb pri prijavah na ustrezne 
projekte. Tukaj je bilo izpostavljeno še, da so navodila za prijavo včasih nejasna in se tudi 
prevečkrat spreminjajo. 
Pozvali smo MŠŠ, da začne z izdajo ustreznih projektnih razpisov! 
 
 
 
Poročilo sem sestavil: 
 
Dušan Šilak 
Vodja SSU na LU Ptuj 
 
 
 
 


