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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo  in šport. Operacija 
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 

izobraževanja in usposabljanja. 
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UVOD 
 
Dne 31. 3. 2010, smo zaključili z 2. izvedbo projekta PARTNERSTVA STARI 
STARŠI IN VNUKI, v katero je bilo vključenih 21 starejših udeležencev, kateri so 
se pod vodstvom dijakov Srednje šole Kočevje in Gimnazije Kočevje učili IKT 
vsebin. 
 
Evalvacijski vprašalnik je ob zaključku 2. izvedbe projekta PARTNERSTVA STARI 
STARŠI IN VNUKI izpolnilo 18 starih staršev oziroma starejših odraslih oseb, kar 
predstavlja 85,71 %. 3 starejši udeleženci vprašalnika niso oddali, razlogi so neznani. 
 
Izpolnjevanje vprašalnikov je bilo anonimno. 
 
  
ZGRADBA VPRAŠALNIKA 
 
1. 
V prvem delu vprašalnika smo stare starše – starejše odrasle udeležence, 
vključene v projekt spraševali po demografskih podatkih: 
- starosti,  
- spolu,  
- zaposlitvenem statusu in izobrazbi. 
 
V tem delu smo jim zastavili še naslednje, odprto vprašanje: Prosimo, da na kratko 
opišete svoje delo v službi (ali delo v bivši službi, če ste upokojeni). 
 
2. 
V drugem delu pa smo jim zastavili 7 odprtih vprašanj: 
 
1. Zakaj ste se odločili za sodelovanje v tem projektu? 
2. Kakšna so bila vaša pričakovanja glede medgeneracijske učne izkušnje? 
3. Kaj je bil po vašem mnenju najbolj pozitiven vidik sodelovanja v tem projektu? Kaj bi 
najbolj pohvalili? 
4. Kateri problemi so se pojavljali med izvajanjem tega projekta? Kaj vam je bilo 
najmanj všeč? 
5. Ali ste na splošno zadovoljni s to učno izkušnjo? Prosimo, razložite, zakaj? 
6. Ali bi za konec želeli izpostaviti še kakšen pozitiven učinek sodelovanja v tem 
projektu? 
7. Dodatne pripombe in predlogi? 
 
ANALIZA 
 
1. OSEBNI PODATKI 
 
Starost:  
do 18 let � 
18-20 let � 
21-25 let � 
26-30 let � 
nad 55 let  � 
 
Vseh anketiranih 18 starejših udeležencev, torej 100% je bilo starih nad 55 let. 
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Graf 1: Starost »starih staršev« (v letih) 

STAROST

100%

nad 55 let

 
 
Spol: 
moški � 
ženska � 
 
3 anketiranih starih staršev je bilo moškega spola (17,00 %) in 15 jih je bilo ženskega 
spola (83,00 %). 
 
Graf 2: Spol »starih staršev« 

SPOL 

17%

83%

moški

ženska

 
 
 
 
 
Zaposlitveni status 
polno zaposlen � 
zaposlen za krajši delovni čas � 
študent � 
brezposeln � 
upokojen � 
drugo � 
 
Kot je razvidno iz naslednjega grafa, je bil 1 anketirani starejši udeleženec brezposeln 
(6,00 %), 17 udeležencev pa je bilo upokojencev (94,00 %). 
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Graf 3: Zaposlitveni status »starih staršev« 

ZAPOSLITVENI STATUS

6%

94%

brezposeln

upokojen

 
Za stare starše - Prosimo, da na kratko opišete svoje delo v službi (ali delo v bivši 
službi, če ste upokojeni). 
 
 
 
 
- Obdelovanje in prevzem dokumentov blaga za nadaljnjo prodajo – cene skonto, 

rabati. 
- Administrator, žal še brez računalnika, ki sedaj v mnogočem olajša delo. 
- V kemijskem laboratoriju. 
- Samostojni podjetnik (prevozi). 
- Delo v proizvodnji. 
- Komercialist. 
- Brezposeln. 
- Gradbeni tehnik – operativa; kasneje v računovodstvu in v projektnem biroju – delo z 

računalnikom. 
- Delo je bilo normirano in težko. 
- Orodjar. 
- / 
- Vodja obrata – lesno mehaniziranega skladišča. 
- / 
- Izučena sem za natakarico, kjer sem bila zaposlena 32 let. Nato sem bila 6 let 

kuharica. 
- Finančni knjigovodja. 
- Delala sem v tiskarni – ročna izdelava knjig. 
- Delavka. 
- Trgovski poslovodja. 
 
Izobrazba: 
OŠ (osnovna šola ali manj) � 
Poklicna šola (2 ali 3 leta) � 
Srednja šola ( 4 leta) � 
višja/visoka  � 
univerzitetna � 
magisterij ali doktorat � 
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5 anketiranih starih staršev je imelo zaključeno osnovno šolo ali manj (28,00 %), 8 
starih staršev 2 ali 3-letno poklicno šolo (44,00 %), 5 starih staršev pa 4-letno srednjo 
šolo (28,00 %). 
 
Graf 4: Izobrazba »starih staršev« 

IZOBRAZBA

28%28%

44%
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srednja šola (4 leta)

 
 
2. ODPRTA VPRAŠANJA: 
 
Odgovori na vprašanja so dobesedno navedeni – kot so jih zapisali anketiranci. 
 
 
1) Zakaj ste se odločili za sodelovanje v tem programu?  

Na primer: za zabavo/koristno preživljanje prostega časa; izpopolnitev 
znanja; druženje – sociokulturna animacija; napredovanje v službi, itd. 

  
- Za izpopolnitev znanja. 
- Za izpopolnitev znanja in za druženje. Seveda sem tudi koristno preživljala prosti čas. 
- Kot zgoraj omenjeno – koristno preživljanje prostega časa. 
- Izpopolnitev znanja. 
- Izpolnitev znanja – druženje. 
- Za zabavo, koristno preživljanje prostega časa, izpolnitev znanja, druženje. 
- Za koristno preživljanje prostega časa, izpopolnitev znanja. 
- Izpopolnitev znanja. 
- Za dopolnjevanje znanja. 
- Koristno preživljanje prostega časa. 
- Za zabavo in preživljanje prostega časa. 
- Izpopolnitev znanja. 
- Izpopolnitev znanja. 
- Izpopolnitev znanja, druženje. 
- Druženje – sociokulturna animacija. 
- Za izpopolnitev znanja o internetu. 
- Veselje do računalnika, želja po znanju in raziskovanju po internetu. 
- Zaradi zabave, koristi, druženja, izpopolnjevanja… 
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Povzetek:  
Starejši odrasli so se odločili za sodelovanje v projektu v vlogi starih staršev predvsem 
zaradi želje po izpopolnitvi znanja, pa tudi zaradi kakovosti preživljanja svojega 
prostega časa, za zabavo in druženje. 
                                                                                                                                                      
2) Kakšna so bila vaša pričakovanja glede medgeneracijske učne 

izkušnje? 
 

  
- Da bom zapolnila »vrzel« v mojem znanju. 
- Bila so dopolnilna pričakovanja. Še več znanja in še bi ga potrebovala. Nikoli ga ni 

dovolj. 
- Dobra. 
- Zelo koristno. 
- Pričakovanja so bila v redu in tudi učenje z mlado učenko zelo dobro. 
- Vsa pričakovanja. 
- Kar sem želel sem se naučil. 
- Dobra, zelo sem zadovoljna. 
- Dobra! Imela sem že neko znanje, sem le dopolnila. 
- Dobra. 
- Brez pričakovanj in brez predznanja. 
- Mladi več vedo kot stari in mi smo dobri učenci. 
- Brez večjih pričakovanj sem se vključila v skupino. 
- Ne vem. 
- / 
- Obrazložitev in praktični prikaz dela z internetom – gmail, google… 
- Zelo dobre. Delo z mladimi je lepo in zanimivo. 
- Moja pričakovanja so bila izpolnjena. 

 
Povzetek: 
Starejši odrasli so imeli pozitivna pričakovanja glede medgeneracijske učne izkušnje, 
pričakovali so predvsem dopolnitev svojega znanja v sodelovanju z mlajšo generacijo, 
kar se je bilo v večji meri tudi uresničeno. 
 
3) Kaj je bil po vašem mnenju najbolj pozitiven vidik sodelovanja v 

tem projektu? Kaj bi najbolj pohvalili? 
 

- Najbolj pozitivno je dejstvo, da vprašaš to, kar te zanima oz. kjer imaš probleme. 
- Pozitivno je bilo že to, da so nas učili mladi možgani. Oni se hitro vse naučijo. Zelo bi 

pohvalila našega vnučka. Lepo nas je navadil kar smo hotele. 
- Splošno spoznavanje računalnika. 
- Bolj konkretne stvari posameznikov. 
- Pohvalila bi dobro in zanimivo sodelovanje mladi – starejši. 
- Vse. 
- Strokovnost vnukov. 
- Da smo se kar veliko naučili in sem zelo hvaležna. 
- Vnuki so polni znanja, odgovoriti znajo na vsako vprašanje. 
- Vnuki so bili dobri in polni znanja. 
- Da spoznam potek projekta šele kot začetnik. 
- Pristop in poznavanje računalništva. 
- Zelo lep odnos z vnukom. 
- Prisrčen pristop mlade mentorice, preprost kontakt. 
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- Skrb vnukov za preprečevanje pozabljanja. 
- Medgeneracijsko sodelovanje, manj treme kot na predavanjih s profesorji, lažje 

postavljanje vprašanj tudi večkrat, če smo karkoli pozabili. 
- Pripravljenost vseh nas in naših mladih za pomoč pri delu z računalnikom. 
- Vse. 
 

Povzetek: 
Stari starši so kot najbolj pozitiven vidik sodelovanja izpostavili medgeneracijsko 
sodelovanje. Pohvalili so delo dijakov v vlogi mentorjev. Večina je zadovoljna tudi s 
pridobljenim znanjem. 

 
 

4)  Kateri problemi so se pojavljali med izvajanjem tega programa? Kaj 
vam je bilo najmanj všeč? 
 
 

  
- Med izvajanjem ni bilo problemov. 
- Ni bilo nobenih problemov. Vse je bilo OK. 
- Razlaga še nejasnih znakov za razumevanje.  
- Nimam pripomb.  
- Ni bilo problemov – vse smo se zmenili. 
- / 
- Znanje angleščine. 
- Vse je bilo v redu. 
- Bilo je vse v redu. 
- Bilo je v redu. 
- Vse mi je bilo všeč. 
- Ni bilo problemov. 
- Brez problemov. 
- Ni bilo problemov. 
- Ni bilo problemov. 
- Nesodelovanje kolega. 
- Jih ni bilo! 
- / 
- Nisem znala postavljati vprašanj. 
 

Povzetek:  
Stari starši niso navedli večjih problemov, ena oseba je navedla problem obvladanja 
tujega jezika, saj je bil program na računalniku, katerega je ta oseba uporabljala v 
angleščini, ena oseba je imela težave z znaki za razumevanje in ena s kolegom iz 
skupine. 
 
 
5)  Ali ste na splošno zadovoljni s to učno izkušnjo? Prosimo, razložite, 

zakaj? 
 

  
- Zelo. Fino je, ker vprašamo oz. izvemo to, kar nas zanima, oz. kar nam ne gre. 
- Zelo sem zadovoljna! Veliko nas je naučil in HVALA! 
- Uporaba računalnika je vedno bolj koristna, zato je bilo zaželjeno. HVALA. 
- Sproščena oblika komuniciranja. 
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- Zadovoljna. Projekt je pozitiven in mislim, da je v redu, da mlade vključujemo v take 
projekte. 

- Da. 
- Zelo zadovoljen, ker sem se naučil nekaj, kar do zdaj nisem vedel. 
- Da, zato ker sem se veliko naučila. 
- Seveda. Doma nima koga vprašati, če pride do zapletov, da ne znam naprej. 
- Sem zadovoljna. 
- Zadovoljna sem. 
- Zelo sem zadovoljna. Na prijeten in neprisiljen način (sproščen) sem se marsikaj 

naučila. 
- Zelo sem zadovoljna. Naučila sem se veliko novega, saj o računalniku nisem imela 

pojma. 
- Zelo zadovoljen. 
- Da – vključenost v sodobno družbo. 
- Zelo! Zaradi lažjega razumevanja, obrazložitve konkretnega problema in prikaz 

poteka posameznih operacij v živo oz. konkretno na računalniku. 
- Da, menim, da je vsak dobil vsaj nekaj znanja o temi, ki si jo je želel spoznati. 
- Zelo. Pozitivna energija. 

 
Povzetek: 
Stari starši so bili zelo zadovoljni z mentorstvom dijakov, izpostavili so koristnost učenja 
v sodelovanju z mlajšo generacijo. Zelo so zadovoljni tudi zaradi pridobljenega znanja 
in v splošnem hvaležni za izvedbo projekta. 
 
 
6) Ali bi za konec želeli izpostaviti še kakšen pozitiven učinek 

sodelovanja v tem projektu? 
 

  
- Ves potek sodelovanja je ravno zato pozitiven, ker smo povsem neobremenjeni v 

sodelovanju z »vnuki«. 
- Le tako naprej, naj se projekt nadaljuje! 
- Morda obnova znanja. 
- Lepo je sodelovati z mladimi. Lepo je tudi, da so hoteli učiti starejše. 
- / 
- Nova spoznanstva. 
- To, da smo se lahko prilagajali eni drugim. 
- Poleg učenja je pozitivno tudi druženje starejših s starejšimi in z mlajšimi. 
- Poleg učenja je tudi druženje. 
- / 
- Tudi vnučki so se nekaj naučili. 
- / 
- Pozitivno, ker smo bili majhna skupina. 
- Ne. 
- Večje medgeneracijsko sodelovanje in razumevanje! 
- Medgeneracijsko druženje, ki človeka lahko zelo sprosti (iz ene in druge strani). 
- Nimam pripomb. 

 
Povzetek: 
Pozitiven učinek sodelovanja v tem projektu vidijo stari starši v novem znanju, druženju 
ter v sproščenem sodelovanju z mlajšimi. Želijo si nadaljevanja dela v okviru projekta. 
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7) Dodatne pripombe in predlogi. 
  

- Vsem, ki obiskujejo računalniške tečaje, bi priporočila projekt »Stari starši in vnuki«. 
- / 
- / 
- Premalo časa za konkretne predloge. Združiti enake interese učencev. 
- Hvala za dodatno znanje. Še tako naprej. Hvala učencem za potrpežljivost. 
- / 
- Če bi bila možnost, bi želel še več znanja. 
- Nadaljujte s tem, ker se jih veliko zanima za sodelovanje. 
- Mislim, da je bilo za začetnike premalo 10 ur. 
- Če bi imeli še kakšno uro več, bi bilo gotovo še boljše. 
- / 
- HVALA – in še tako naprej! 
- Glede na mojo pozabljivost, še kdaj ponovitev. 
- / 
- Morda bi bilo potrebno več ur za utrjevanje znanja, ker starejši hitreje pozabimo zlasti 

teorijo. 
- Več takšnih delavnic. 
- / 

 
Povzetek: 
Večina anketiranih starejših odraslih je izrazila željo po ponovitvi oziroma nadaljevanju 
učenja v medgeneracijskemu projektu. Nekaj si jih želi tudi večjo količino ur.  
 
 
 
SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Starejši odrasli so se odločili za sodelovanje v projektu v vlogi starih staršev predvsem 
zaradi želje po izpopolnitvi znanja, pa tudi zaradi kakovosti preživljanja svojega 
prostega časa, za zabavo in druženje.  
 
Imeli so pozitivna pričakovanja glede medgeneracijske učne izkušnje ter izpopolnitve 
svojega znanja v sodelovanju z mlajšo generacijo.  
 
Kot najbolj pozitiven vidik sodelovanja so izpostavili medgeneracijsko sodelovanje. 
Večjih težav niso navedli, večina je zadovoljna z mentorstvom dijakov in hvaležna za 
udeležbo v projektu. 
 
Večina anketiranih starejših odraslih je izrazila željo po ponovitvi oziroma nadaljevanju 
učenja v podobnemu projektu.  


