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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 
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človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve:Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov 
izobraževanja in usposabljanja. 

UVOD 
 
Dne 31. 3. 2010, smo zaključili z 2. izvedbo projekta PARTNERSTVA STARI 
STARŠI IN VNUKI, v katero je bilo vključenih 10 usposobljenih dijakov za 
poučevanje starejših na področju IKT vsebin.  
 
V 2. izvedbi so dijaki usposobili 21 starih staršev oz. starejših od 55 let. 
 
Evalvacijski vprašalnik je ob zaključku 2. izvedbe projekta PARTNERSTVA STARI 
STARŠI IN VNUKI izpolnilo vseh 10 dijakov-vnukov – usposobljenih mentorjev. 
 
Izpolnjevanje vprašalnikov je bilo anonimno. 
 
  
ZGRADBA VPRAŠALNIKA 
 
V prvem delu vprašalnika smo dijake-vnuke-usposobljene mentorje, vključene v 
projekt spraševali po demografskih podatkih: 
- starosti,  
- spolu,  
- zaposlitvenem statusu in izobrazbi. 
 
 
V drugem delu pa smo jim zastavili 7 odprtih vprašanj: 
 
1. Zakaj ste se odločili za sodelovanje v tem programu? 
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 programa? 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 20 let � 
21-30 let � 
31-40 let � 
41-50 let � 
nad 51 let in 
več 

� 

 
5 dijakov-vnukov je bilo starih do 18 let, kar predstavlja 50,00 %;  
5 dijakov-vnukov pa je bilo starih od 18 do 20 let, kar predstavlja 50,00 %. 
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Graf 1: Starost »vnukov« (v letih) 
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Spol: 
moški � 
ženska � 
 
7 dijakov-vnukov je bilo ženskega spola (70,00 %) in 3 so bili moškega spola (30,00 
%). 
 
Graf 2: Spol »vnukov« 
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Za vnuke – mentorje - Prosimo, da napišete ime šole, ki jo obiskujete in navedete 
letnik, v katerega ste vpisani. 
 
 
 
 
 
 
Vsi dijaki-vnuki so imeli status  “dijaka”, in sicer: 
4 so bili dijaki Gimnazije Kočevje, smer EKONOMSKI TEHNIK, srednje strokovno 
izobraževanje, 3. letnik; 
2 sta bila dijaka Gimnazije Kočevje, smer GIMNAZIJA (1 dijak 3. letnik in 1 dijak 4. 
letnik);  
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3 so bili dijaki Srednje šole Kočevje, smer EKONOMSKI TEHNIK, poklicno tehniško 
izobraževanje (3+2), 2. letnik in 1 je bil dijak Srednje šole Kočevje, 2. letnik. 
Graf 3: Šola, ki jo obiskujejo »vnuki« 

ŠOLA

40%

60%

Gimnazija Kočevje

Srednja šola Kočevje

 
 
 
 
Izobrazba: 
OŠ (osnovna šola ali manj) � 
Poklicna šola (2 ali 3 leta) � 
Srednja šola ( 4 leta) � 
višja/visoka  � 
univerzitetna � 
magisterij ali doktorat � 
 
8 dijakov je imelo zaključen program osnovne šole,2 dijaka pa sta že imela zaključen 
program srednjega poklicnega izobraževanja in sta bila vključena v program poklicno-
tehniškega izobraževanja 1. letnik. 
 
Graf 4: Izobrazba “vnukov” 
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2. ODPRTA VPRAŠANJA: 
 
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. 

  
- Zaradi druženja, dobivanja izkušenj, delo s starejšimi mi je zelo všeč… 
- Za korist, nova izkušnja, prosti čas. 
- Nove izkušnje, koristno preživljanje prostega časa, druženje. 
- Zaradi želje po novih izzivih. 
- Za izpopolnitev znanja, predvsem pa za druženje. 
- Da si pridobim nove izkušnje, ker mi je všeč delo z ljudmi.  
- Imam precej znanja o računalništvu in voljo, da ga delim s starejšimi. 
- Zaradi koristnega preživljanja prostega časa. 
- Zaradi pridobitve nove izkušnje, pa tudi zaradi zabave. 
- Zaradi druženja, izpolnitve znanja in prenosa svojega znanja na starejše. 
 
Povzetek:  
Dijaki-vnuki so se odločili za sodelovanje v projektu zaradi druženja, pridobitve nove 
izkušnje, ki jo prinese poučevanje starejših, zaradi prenosa lastnega znanja na druge, 
izpolnitve lastnega znanja, zabave ter veselja do dela z ljudmi. 
 
2) Kakšna so bila vaša pričakovanja glede medgeneracijske učne 

izkušnje? 
 

  
- Dobra, tudi v takšnem so se izkazala. 
- Da nam bo šlo vse super. 
- So bila izpolnjena. 
- Obneslo se je bolje, kot sem upal! 
- Zelo zanimivo, veliko sem se naučil tudi o zgodovini. 
- Zanimanje za to, kar se bodo naučili. 
- Da bo pri medgeneracijskemu sodelovanju vsak pridobil nekaj znanja. 
- Zadovoljstvo starih staršev ob koncu projekta. 
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- Da bodo željni znanja in tako je tudi bilo. 
- Nisem imela posebnih pričakovanj. 
 
Povzetek: 
Dijaki-vnuki so povečini imeli pozitivna pričakovanja glede medgeneracijske učne 
izkušnje: pričakovali so, da bo starejše učenje zanimalo, da bodo zadovoljni z učno 
izkušnjo. Vsa pričakovanja so se dijakom izpolnila, eden pa je bil zadovoljen celo nad 
svojimi pričakovanji. 
 
3) Kaj je bil po vašem mnenju najbolj pozitiven vidik sodelovanja v 

tem projektu? Kaj bi najbolj pohvalili? 
 

  
- Pohvalila bi razumevanje s starimi starši. 
- Da sem naučila gospe, kar še nista znali in smo se v kratkem času naučili veliko 

stvari o računalniku. 
- Da so se »stari starši« sploh odločili za takšen projekt… 
- Odprtost in sodelovanje staršev. 
- Najbolj bi pohvalil sodelovanje. 
- Naučil sem se potrpežljivosti in sodelovanja s starejšo generacijo. 
- Pozitiven vidik sodelovanja je bil to, da smo mlajši sodelovali s starejšimi. 
- Zadovoljstvo starih staršev, pozitiven odnos. 
- Pohvalila bi njihovo sodelovanje in prijaznost 
- Vse mi je bilo všeč, pohvalila bi tudi mentorja Petra in koordinatorico Melito. 

 
Povzetek: 
Dijaki-vnuki so pohvalili stare starše, medsebojno razumevanje, pripravljenost za 
sodelovanje, odprtost starejše generacije,njihovo potrpežljivost in prijaznost in 
pohvalili so tudi dobro organizacijo – mentorja računalništva ter koordinatorico 
projekta. 
 

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

  
- Ni bilo problemov, vse mi je bilo všeč. 
- Niti ni bilo nobenih problemov, vse je potekalo super. 
- Najmanj všeč mi je bilo, da nisem znal odgovoriti na kakšno vprašanje. 
- / 
- Vse mi je bilo všeč. 
- Nič me ni motilo. 
- Velikokrat smo morali prestaviti srečanje, zaradi mojih šolskih obveznosti. 
- Na začetku je bilo malo nerodno, ker sta imela udeleženca veliko različnih 

vprašanj, potem pa smo se ujeli. 
- -/ 
- Ni bilo nobenih problemov. 
 
Povzetek:  
Dijaki-vnuki niso navedli posebnih problemov, razen neznanja odgovoriti na določena 
vprašanja starih staršev, usklajevanja terminov učnih ur ter začetnih razhajanj med 
udeleženci.  
 
5)  Ali ste na splošno zadovoljni s to učno izkušnjo? Prosimo, razložite, 
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zakaj? 
 

  
- Da! Nove izkušnje s starejšimi, širjenje znanja. 
- Da, saj vem, da sem naredila nekaj dobrega. 
- Sem zadovoljen, lahko bi trajalo dlje, ker je premalo časa, da se vse pokaže. 
- Zelo sem zadovoljen, ker je bila enkratna izkušnja. 
- Zelo sem zadovoljen, ker se lahko veliko naučijo. 
- Da, zato, ker sem lahko prenesla svoje znanje drugim. 
- Da, ker so tudi starejši vidno zadovoljni. 
- Da, sem zadovoljna, zato, ker je bilo vse dobro organizirano. 
- Zadovoljna sem, ker sem imela zelo simpatična učenca. 
 
Povzetek: 
Dijaki-vnuki so bili zadovoljni s to izkušnjo, izpostavili so nove izkušnje s starejšimi, 
širjenje svojega znanja in znanja starejših učencev, zadovoljstvo starejših, dobro 
organizacijo ter simpatičnost starejših učencev. En predlog pa je bil za dalj časa 
trajajoč program. 
 
6) Ali bi za konec želeli izpostaviti še kakšen pozitiven učinek 

sodelovanja v tem projektu? 
 

  
 
- Da se lahko tudi starejši in »otroci« med seboj razumemo kot najboljši prijatelji. 
- Z veseljem se bi tudi drugo leto udeležila tega programa. 
- / 
- Medsebojno sodelovanje, ki je bilo odlično. 
- Da je bilo zelo zanimivo sodelovati. 
- / 
- / 
- Še vedno si pošiljamo maile. 
- -/ 
- Vse je bilo super. 
 
Povzetek: 
Pozitiven učinek sodelovanja v tem projektu vidijo dijaki-vnuki predvsem v tem, da se 
dve različni generaciji dobro razumeta. 
 
7) Dodatne pripombe in predlogi. 
  
- Ni jih. S Starši sem zelo zadovoljna. 
- / 
- Nimam pripomb. 
- / 
- / 
- / 
- Vse je bilo v redu. 
- / 
- Drugo leto bi spet sodelovala. 
- Nimam pripomb. 
 
Povzetek: 
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Večina anketiranih dijakov-vnukov ni imelo dodatnih predlogov oz. pripomb (7 od 10), 
ena dijakinja pa je izrazila željo za ponovno sodelovanje. 
 
 
SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Dijaki-vnuki so se odločili za sodelovanje v projektu zaradi pridobitve nove izkušnje, ki 
jo prinese poučevanje starejših, zaradi prenosa lastnega znanja na druge, zaradi 
druženja, zabave in koristnega preživljanja prostega časa ter veselja do dela z ljudmi. 
 
Dijaki-vnuki so pohvalili stare starše, njihovo prijaznost in simpatičnost – sodelovanje v 
projektu so izpostavili kot pozitivno izkušnjo. 
Dijaki-vnuki niso navedli posebnih problemov, razen neznanja odgovoriti na določena 
vprašanja starih staršev, usklajevanja terminov učnih ur ter začetnih razhajanj med 
udeleženci.  
 
Pozitiven učinek sodelovanja v tem projektu vidijo dijaki-vnuki predvsem v tem, da se 
dve različni generaciji dobro razumeta. 
 


