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Neformalno izobraževanje starejših moških na Ljudski univerzi Radovljica

Povzetek
Staranje prebivalstva in s tem povezano naraščanje ter spreminjanje potreb starejše generacije
so problemi, s katerimi se v zadnjih letih srečujemo na različnih področjih. Naraščanje deleža
starejših je posledica demografskega prehoda iz visokih na nizke stopnje rodnosti in
smrtnosti. Projekcije kažejo, da se bo staranje prebivalstva Evrope nadaljevalo, leta 2080 bo
delež starejših ljudi od 65 let že 29,1 % celotne evropske populacije. Prilagajanje družbe
spreminjajoči se starostni sestavi je zato nujno. Starejši ne smejo biti obrobna družbena
skupina, ampak morajo ostati vključeni v glavni tok družbenega dogajanja. Vse to pa se
zgodi, ko imajo enakovreden dostop do različnih virov, kot so delo, zdravje, kultura in
izobraževanje. Z izobraževanjem starejših odraslih lahko spreminjamo odnos ljudi do
staranja, starosti in starih ljudi ter premikamo dojemanje starosti kot neaktivni preostanek
življenja k iskanju možnosti za razvoj potencialov starejših. V organizirano izobraževanje
starejših odraslih se pogosteje vključujejo ženske, zato so starejši moški velikokrat
opredeljeni kot izobraževalno nedejavni odrasli. Vendar na nizek odstotek starejših moških v
organiziranem izobraževanju vpliva več dejavnikov in ovir. Zavedati se moramo, da imajo
moški različne potrebe, cilje, pričakovanja, zmožnosti in navade. Z magistrskim delom smo
želeli preučiti, s kakšnimi ovirami za izobraževanje se srečujejo starejši moški v
organiziranem izobraževanju in kako jih vključiti. Kvantitativna raziskava prikazuje, kdo so
starejši moški, ki se vključujejo v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica,
kakšni so njihovi motivi za izobraževanje in s kakšnimi ovirami se srečujejo pri vključevanju
v druge programe.
Ključne besede: staranje, izobraževanje starejših, neformalno izobraževanje, starejši moški,
ovire za izobraževanje, ljudska univerza
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Informal education of older men at the Adult Education Centre Radovljica

Abstract
Ageing of population and therefore growing and changing the needs of older generation are
problems that we are facing in the last years in different areas. The growing number of older
people is a consequence of demographic transition from high to low level of birth and
mortality rate. The projections show that the ageing of European population is going to
continue, in the year of 2080 the share of people over 65 years is going to be 29,1 % of the
whole European population. Adapting of society to this situation is therefore necessary. Older
people cannot be a marginal group but have to stay included in the main stream of happening
in the society. The only way to achieve that is to ensure them to have equal access toward
different resources like work, health, culture and education. We can influence the attitude of
people towards ageing, old age and old people and move the perception of old age as the
inactive rest of one’s lifetime towards looking for possibilities for the development of
potentials of the older population. Women tend to include in the organised education
programmes more so older men are often defined as inactive in education. However, the fact
is that several factors and barriers influence the low percentage of men included in organised
adult education. We have to realise that men have different needs, goals, expectations,
abilities and habits. In this master's thesis we wanted to study what kind of barriers older men
face in organised education of older adults and how to include them more. Quantitative
research shows who are older men that are included in organised education for older adults in
Adult Education Centre Radovljica, what are their motives for participating and what are their
reasons for not participating in other programmes.

Keywords: ageing, education of older adults, informal education, older men, educational
barriers, adult education centre
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UVOD
Prebivalstvo se stara, s tem pa se spreminjajo in naraščajo potrebe starejše generacije. Zaradi
boljših življenjskih razmer se je življenjska doba ljudi podaljšala in na svetu je vse več starih
ljudi. Staranje prebivalstva je tako rekoč globalen pojav, ki se dotika vsega prebivalstva, tako
moških kot žensk ter otrok, saj je tesno povezano z vsemi dogodki življenja vsakega
posameznika. Naraščanje starejših starostnih skupin med prebivalstvom pa neposredno vpliva
tudi na medgeneracijska in znotraj generacijska razmerja z vidikov pravičnosti in solidarnosti
(Vertot 2008, str. 10–11). Projekcije kažejo, da se bo staranje prebivalstva nadaljevalo, zato se
mora družba prilagajati spreminjajoči se starostni sestavi prebivalstva. Staranja prebivalstva
pa ne smemo jemati kot nekaj negativnega. Starost je vedno vprašanje dogovora v družbi in je
družbeni konstrukt. Zato se morajo razmerja med generacijami v starajoči se družbi
spremeniti, saj imajo starejši svoja pričakovanja in potrebe ter zmožnosti, ki jih družba
potrebuje. Starejši ne smejo biti obrobna družbena skupina, ampak morajo ostati vključeni v
glavni tok družbenega dogajanja. To pa se zgodi, ko imajo starejši enakovreden dostop do
različnih virov, med katerimi je tudi izobraževanje (Findeisen 2009, str. 14).
Z izobraževanjem lahko spremenimo odnos ljudi do staranja, starosti in starih ljudi, saj s tem
premikamo dojemanje starosti kot neaktivni preostanek življenja k iskanju možnosti za razvoj
potencialov starejših odraslih in iskanju pogojev za njihovo sodelovanje v kulturnem,
političnem, ekonomskem in družbenem življenju v skupnosti. S tem povečujemo moč
starejših, kakovost posameznikovega življenja in zmanjšujemo družbeno izključenost starejših
z ohranjanjem njihove dejavne vloge v družbi. Izobraževanje starejših odraslih pomaga
razumeti spreminjanje medgeneracijskega vrednostnega sistema, spodbuja medgeneracijsko
tolerantnost in zmanjšuje socialno diskriminacijo (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str. 144;
Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243). Na starejše ljudi se velikokrat gleda kot na
homogeno skupino in se predpostavlja, da kakršnakoli oblika izobraževanja starejšim ljudem
izboljša kakovost življenja. Zato so kritični izobraževalci začeli razvijati koncepte in
utemeljitve, ki izpostavljajo dejstvo, da se izobraževalni proces dogaja znotraj določenih
ekonomskih, družbenih in političnih kontekstov ter opozarjati na k praksi usmerjeno učenje
starejših, ki razume omejitve družbenih struktur (Formosa 2012a, str. 22).
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Raziskave kažejo, da se v organizirano izobraževanje vključujejo starejši odrasli, ki imajo
višjo stopnjo izobrazbe, so bogatejši, pogosteje živijo v mestu in so večinoma ženskega spola.
Tisti, ki pa se ne izobražujejo v izobraževalnih organizacijah, so velikokrat opredeljeni kot
izobraževalno nedejavni odrasli. In tako se dojema tudi starejše moške. Starejši moški, še
posebej tisti z nižjo stopnjo izobrazbe in družbeno prikrajšani, se velikokrat ne vključujejo v
organizirane aktivnosti v izobraževalnih ustanovah oziroma se ne vidijo kot potencialni
udeleženci. Izobraževanje lahko dojemajo bolj kot žensko področje, vendar na manjšo
vključenost starejših moških vplivajo še drugi dejavniki. Pri pripravi izobraževalnih
programov moramo upoštevati in se zavedati, da imajo starejši moški različne potrebe, cilje,
pričakovanja, zmožnosti in navade. Številne raziskave kažejo, da moške lahko privabimo v
izobraževalne programe, ki so narejeni, predstavljeni in izvedeni na način, ki odgovarja
njihovim interesom, željam in okoliščinam (Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 9–11; McGivney
2004).
Tudi na Ljudski univerzi Radovljica opažamo, da se večinoma v neformalno izobraževanje, ki
je namenjeno starejšim odraslim, vključujejo ženske. Zato smo s kvantitativno raziskavo
želeli ugotoviti, kdo so starejši moški, ki se vključujejo v neformalne programe na ljudski
univerzi, kakšni so njihovi motivi za vključitev v te programe in s kakšnimi ovirami se
srečujejo pri vključitvi v druge neformalne programe. Želeli smo tudi izvedeti, ali ponudba
programov ljudske univerze ustreza njihovim potrebam in željam ter kakšne vsebine in
programe si želijo. S tem, ko spoznavamo, kaj starejši moški želijo, jim lahko poskušamo
narediti izobraževanje in učenje tako zanimivo in privlačno kot je ženskam in ki ustreza
njihovim interesom.
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I. TEORETIČNI DEL
1. Staranje, starost in starejši odrasli
Kdo so pravzaprav »starejši odrasli« in od kdaj lahko posameznika štejemo kot starejšega
odraslega? Kaj pomeni proces »staranja« v moderni družbi in kaj pojem »starost«? To so
vprašanja, ki si jih je potrebno zastaviti, ko gre za obravnavo starejših odraslih.
1.1 Staranje in starejši odrasli
Staranje je proces, ki poteka vse življenje. To besedo uporabljamo, kadar govorimo o
dogajanju pri posameznem človeku, ne glede na to, koliko je star. Uporabljamo jo tudi, ko
govorimo o sožitju treh generacij z vidika njihovega staranja (Ramovš 2003, str. 29). Starost
pa je tudi konstrukt, saj je le-ta stvar dogovora v družbi in je odvisna od družbenih okoliščin.
Posledično je tako položaj starejšega človeka odvisen od teh okoliščin (Findeisen 2009, str.
14). Starost je v današnji družbi postala izziv. V Evropi se govori o konceptu dejavne starosti,
o starosti kot priložnosti za ustvarjanje nekaj novega ter o starejših kot o skritih zakladih znanj
in izkušenj. Ravno to izkustveno pridobljeno znanje in življenjske izkušnje predstavljajo del
človeškega in kulturnega kapitala, ki ga družba izgublja, če ga ne prenaša na mlajše rodove.
Čeprav predstavljajo starejši neizčrpen vir znanja in izkušenj, jim kljub temu znanja
primanjkuje. V moderni družbi znanje hitro zastareva in ker okolje zahteva prilagajanje
spremembam, to pomeni tudi za starejše sprotno učenje, vedenje in informiranje. V družbi se
daje velik poudarek na vseživljenjskem učenju in izobraževanju ter o učeči se družbi, vendar
brez izobraževanja starejših o tem le težko govorimo (Šantej 2005, str. 1–5). Največkrat
imamo v mislih človekovo koledarsko starost ali preživeta leta, kadar se pogovarjamo o
starosti in staranju. To pa je le eden od petih vidikov starosti, ki se deli še na: biološki,
socialni, subjektivni, vedenjski in koledarski. Biološki vidik starosti se nanaša na ohranjenost
organizma, stanje organov glede na koledarsko starost in prisotnost oziroma odsotnost
starostnih bolezni – torej na fiziološko stanje človeka. Biološka starost je delno odvisna od
našega genskega zapisa, delno pa tudi od našega načina življenja. Kaže se v tem, koliko je
človek zmožen samostojno opravljati temeljna življenjska opravila. Socialni in psihosocialni
vidik se nanaša na posameznikovo samopodobo ter na njegov družbeni položaj. Subjektivni
vidik opredeljuje posameznikovo subjektivno doživljanje sebe, svojih sposobnosti in lastne
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starosti, vedenjski vidik pa vedenje, ki je povezano s starostjo. Koledarski vidik starosti se
nanaša na posameznikovo koledarsko starost. Določena je z rojstnim dnevom in je edina, na
katero ne moremo vplivati. Ti vidiki starosti so povezani, lahko pa se tudi zelo oddaljijo drug
od drugega na način, da starost po enem vidiku ne ustreza starosti po drugem vidiku.
Posamezniki, ki so koledarsko enako stari, se nam lahko zdijo popolnoma različni, saj se
njihov biološki vidik starosti ne ujema. Psihološki znaki staranja pa so lahko še bolj različni
med ljudmi, saj lahko pri nekaterih nastopijo že zelo zgodaj, nekateri starejši pa lahko
mladostne znake ohranijo tudi v starosti. Predvsem pa socialni vidik starosti temelji na
pričakovanih vlogah, ki naj bi jih posameznik prevzel v določenih življenjskih obdobjih.
Nekateri starejši v starosti prevzamejo drugačne vzorce vedenja, so manj dejavni, medtem ko
so nekateri zelo dejavni in se veliko vključujejo v družbene dejavnosti. Moramo se zavedati,
da ni nujno, da kronološka starost in razvoj sovpadata, kar pa se s starostjo vse bolj kaže
(Hojnik-Zupanc 1997, str. 3–5; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11, 15; Pečjak 1998, str.
11–13; Pečjak 2007; Ramovš 2003, str. 69–70).
V analizi procesa staranja in starosti prevladujeta dve teoretični perspektivi: funkcionalistično
teoretična perspektiva in perspektiva kritične teorije. Starejši odrasli so v funkcionalistično
teoretični perspektivi obravnavani glede na prilagajanje obstoječemu družbenemu redu.
Primera sta teorija vlog, kjer se analizirajo družbene vloge starejših (spolne vloge in vpliv na
spreminjanje identitete) in teza o nedejavnosti, kjer so starejši družbeno izolirani, kar pa
omejuje njihovo fizično in družbeno sposobnost. Ta pristop zagovarja krčenje področja
njihovega delovanja v življenju, s tem pa tudi prilagojeno ponudbo izobraževanja in odsotnost
obravnave politične, ekonomske in kulturne dimenzije življenja (Findsen 2005 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 9; Glendenning 2000, str. 16). Perspektiva kritične teorije pa
staranje obravnava kot družbeni konstrukt in opozarja na izključenost starejših v mnogih
družbah, kar pa se pogojuje z obstoječo zakonodajo in državnimi socialnimi politikami. Te
starejšim odraslim velikokrat odvzemajo pravico, da bi sodelovali v procesih odločanja, celo
ko se odloča o njihovih potrebah (Findsen 2005 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 9). Na
starost pa lahko gledamo še iz dveh različnih perspektiv konceptov staranja: tradicionalna
perspektiva osebnega prilagajanja in moderna perspektiva osebne transformacije. Po
tradicionalni perspektivi osebnega prilagajanja se starejša oseba lahko le prilagaja novim
okoliščinam in jih ustrezno obvladuje, saj naj ne bi imela druge izbire. Po moderni perspektivi
osebne transformacije pa je poznejše življenje nepopisana zgodovina, ki jo vsaka oseba
ustvari sama zase, omejena pa je le z lastno ustvarjalnostjo in zunanjimi pritiski po
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prilagajanju. Ta perspektiva zavrača starosti primerne vloge in družbene stereotipe o staranju
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 9–10).
O tem, kdaj posameznika označimo kot starejšega in kdo so starejši oziroma stari, ni
popolnega soglasja, zato različne discipline in raziskave uporabljajo različne starostne meje.
Posameznika lahko opredelimo kot starejšega, ko se v njegovi dejavnosti zgodijo neke
spremembe ali pa se spremeni njegova družbena vloga. Vedno bolj pa se pri opredeljevanju
ljudi po starosti uveljavlja delitev, kjer se starost začne z upokojitvijo. V Sloveniji se
ponavadi uporablja naslednja delitev starostnih skupin: osebe, stare od 0 do 14 let (»mladi«),
osebe, stare od 15 do 64 let (»delovno sposobni«) in osebe, stare 65 let ali več (»stari«)
(Vertot 2010, str. 8). Ta delitev je vezana na opisovanje delovnega statusa prebivalcev, v
nadaljevanju pa omenjamo delitve, ki temeljijo na psiho-socialnem razvoju. S pojmom
»starejši odrasli« v andragogiki opredeljujemo ciljno skupino, ki jo sestavljajo posamezniki
stari 65 let in več (v nekaterih opredelitvah so to posamezniki nad 60 let) in se nahajajo v t. i.
tretjem življenjskem obdobju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11). Vendar različni avtorji
različno opredeljujejo starejše odrasle. Pečjak (1998, str. 14–15) deli starejšo odraslost na štiri
podobdobja: pozna srednja leta (od 50 do 60 let), mlajša starost (od 60 do 70), srednja starost
(od 70 do 80 let) in visoka starost (od 80 let naprej). Tudi Ramovš (2003, str. 74–75) podobno
kot Pečjak razdeli starost od 51. leta naprej na štiri podobdobja. To so: pozna srednja leta (od
51 do 65 let, kjer so otroci že samostojni, ljudje se pripravljajo na upokojitev ali pa so
upokojeni), zgodnje starostno obdobje (od 66 do 75 let, ko se človek privaja na upokojensko
svobodno življenje), srednje starostno obdobje (od 76 do 85 let, kjer se posameznik v svojih
dejavnostih prilagaja in privaja na upadanje moči in zdravja ter izgubljanje vrstnikov ali že
partnerja) in pozno starostno obdobje (po 86. letu, ko postaja že prejemnik pomoči in opravlja
zadnje naloge v življenju). Laslett (1989 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 11–12) za
začetek tretjega življenjskega obdobja označuje starost nad 55 let, ker takrat ljudje sprejemajo
odločitve o tem, kako bodo preživeli preostanek življenja. Tretje življenjsko obdobje opiše
kot obdobje, ko so ljudje razbremenjeni spon in skrbi drugega življenjskega obdobja. Loči
tudi četrto življenjsko obdobje, ki ga poveže z onemoglostjo in odvisnostjo. Različni avtorji
različno razdelijo časovna obdobja in faze ter jih različno imenujejo. Tudi Bee (1996, str.
388–389) razdeli obdobje odraslosti na pet časovnih obdobij, kjer se dogajajo različne
spremembe, sprejema se nove vloge in naloge ter prihaja do sprememb v odnosih. V Tabeli 1
prikazujemo zadnja tri obdobja posameznikovega življenja s temi spremembami.
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Tabela 1: Potek sprememb od srednje do pozne odraslosti

Fizične
spremembe

Srednja odraslost
40–65
začetek upada fizičnih
moči
(moč, elastičnost,
srce in ožilje)

Pozna odraslost
("mladi stari")
65–75
opaznejši upad fizičnih
moči, počasnejši
reakcijski čas

Pozna odraslost
("stari stari")
75+
hitrejše upadanje
telesnih in zdravstvenih
funkcij

Kognitivne
spremembe

prvi znaki izgube
kognitivnih
sposobnosti (hitrost)

počasen upad
različnih
sposobnosti

hitrejši upad
kognitivnih sposobnosti,
predvsem spomina

Družinske in
partnerske
vloge

osamosvajanje
otrok, nekateri skrb za
ostarele starše

stari starši, manj
pomembne
družinske vloge

družinske vloge
relativno nepomembne

Odnosi

povečano
zadovoljstvo v
zakonu, tesnejše
prijateljske vezi

veliko zadovoljstvo v
večina ovdovela,
zakonu (če ne ovdovijo), prijatelji ostanejo
intimno prijateljstvo,
pomembni
pogosti stiki z otroki

Delovne
vloge

vrh kariere,
zadovoljstvo v
poklicu

upokojitev (večina)

Osebnost in
osebni pomen

mehčanje
individualnosti,
možnost večje
avtonomnosti

integriteta ega (cilj),
nadaljevanje prejšnjih
obračanje vase, nekateri procesov
dosežejo raven
integritete

Ključne
naloge

osamosvajanje otrok,
novi življenjski cilji,
doseganje
individualnosti,
skrb za ostarele starše

soočanje z upokojitvijo,
soočanje z upadom
telesnih in duševnih
funkcij, postavitev novih
življenjskih ciljev in
osebnega smisla

nepomembne (večina)

soočanje s
približevanjem
konca življenja,
soočanje
z možnostjo bolezni
in zmanjšano
sposobnostjo

Vir: Bee 1996, str. 388–389
Starejši ljudje si niso nikakor podobni zaradi različnosti biološkega staranja in različnosti
doživljanja življenja in okolja. Ne predstavljajo homogene družbene skupine. Iz tega lahko
sklepamo, da kronološka leta niso najboljša za razumevanje obdobja starejše odraslosti, saj se
proces staranja opredeljuje tudi kulturno, politično in socialno (Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 12). Findeisen (2009, str. 16) tudi ugotavlja, da kronološka urejenost življenja po
obdobjih ni ustrezna, saj imajo posamezniki različne življenjske izkušnje in poti. Ustrezneje je
govoriti o stanjih, ki jih posameznik doseže oziroma se znajde v njih. Tretje življenjsko
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obdobje je tako stanje, ki se lahko pojavi vzdolž posameznikovega odraslega življenja. Lahko
smo prosti obveznosti delovnih urnikov, vsebine za svoje življenje pa iščemo drugod, lahko v
kulturi, izobraževanju. V takšnem stanju so lahko mlajši osipniki ali mladi, ki pavzirajo med
študijem, odrasli med dvema delovnima pogodbama in ljudje po upokojitvi. Tako četrto
življenjsko obdobje lahko sploh ne nastopi ali pa se odvije zelo hitro. Avtorica zato predlaga
pojem poznejša leta, ker se kronološko lahko začne že zgodaj ter bolje pokaže, da starost ni
neko ločeno obdobje, ampak del vsega, kar posameznik živi (Findeisen 2009, str. 16).
Govorimo tudi o četrtem življenjskem obdobju, kjer imamo največkrat v mislih zadnje
obdobje človekovega življenja. V tem starostnem obdobju so posamezniki večinoma
onemogli in funkcionalno nesamostojni. To naj bi bilo strokovno neutemeljeno, ker sta to
lahko značilnosti kateregakoli obdobja (Ramovš 2003, str. 75–76).
V tem magistrskem delu bomo s pojmom starejši odrasli opredeljevali skupino posameznikov,
ki so upokojeni.

1.2 Staranje prebivalstva

Staranje prebivalstva oziroma demografsko staranje je izraz, s katerim poimenujemo proces,
kjer se spreminja starostna sestava prebivalstva v smeri rasti deleža starejšega prebivalstva.
Staranje prebivalstva pomeni povečanje deleža prebivalstva nad določeno starostno mejo,
običajno je to 65 let, ob sočasnem zmanjšanju števila otrok, mlajših od 15 let, in ob
podaljševanju življenjske dobe prebivalcev. Naraščanje deleža starejših je posledica
demografskega prehoda iz visokih na nizke stopnje rodnosti in smrtnosti. Proces staranja
sproži manjša rodnost, saj se delež starih povečuje zaradi zmanjševanja števila rojstev. To
lahko imenujemo tudi staranje od spodaj, saj se s tem zožuje spodnji del starostne piramide.
Umrljivost, kot drugi pomemben dejavnik staranja, pa lahko imenujemo kot staranje od
zgoraj, saj se s tem širi zgornji del starostne piramide. Poleg rodnosti in umrljivosti lahko na
staranje prebivalstva vplivajo tudi selitve. Odseljevanje je vzrok za staranje, priseljevanje pa
za pomlajevanje, ker so selivci praviloma mladi. Staranje prebivalstva je tako rekoč globalen
pojav, ki se dotika vsega prebivalstva, tako moških kot žensk ter otrok, saj je tesno povezano
z vsemi dogodki življenja vsakega posameznika (Šircelj 2009, str. 15–18; Vertot 2008, str.
10–15).

Po podatkih Eurostata je bilo med prebivalstvom Evrope (EU-28) leta 2017 mladih ljudi
(starih 0–14 let) 15,6 % celotnega prebivalstva EU-28, prebivalcev, starih med 15 in 65 let, je
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bilo 64,9 %, starejših ljudi (starejših od 65 let) pa 19,4 % celotnega prebivalstva. Projekcije
kažejo, da se bo staranje prebivalstva Evrope nadaljevalo. Leta 2030 bo delež starejših ljudi
od 65 let že 23,9 %, leta 2080 pa 29,1 % celotnega evropskega prebivalstva (Eurostat 2018).
V naslednjih letih se bo tako tudi zelo pomembno spremenila sestava prebivalstva Slovenije.
V letu 2018 starejši (prebivalci starejši od 65 let) predstavljajo 19,4 % prebivalstva (SURS
2018), leta 2057 naj bi bilo v isti starostni skupini skoraj 31 % prebivalcev, leta 2080 pa okrog
29 %. Delež otrok (oseb, mlajših od 15 let) naj bi bil leta 2080 15,7 % prebivalcev Slovenije.
Tako bo, po sedanjih predvidevanjih, število starejših od 65 let skoraj dvakrat večje od števila
mlajših (glej Graf 1, Tabela 2) (SURS 2017).

Graf 1: Prebivalci po starosti in spolu za leto 2018 in 2080
Vir: SURS (b.l.)
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Tabela 2: Projekcije prebivalstva za Slovenijo
2015
Prebivalci 1. januar

2020

2025

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2.062.874 2.075.778 2.083.271 2.080.145 2.066.086 2.045.090 2.000.454 1.956.522 1.938.449

Prebivalci (%)
stari 0 - 14 let

14,8

15,2

14,9

13,9

13,5

14,8

14,8

14,8

15,7

stari 15 - 64 let

67,3

64,3

62,4

61,1

58,4

54,7

54,9

56,6

55,7

stari 65 ali več let

17,9

20,4

22,8

24,9

28,1

30,5

30,3

28,5

28,6

stari 85 ali več let
Pričakovano trajanje
življenja ob rojstvu moški
Pričakovano trajanje
življenja ob rojstvu ženske

4,8

5,5

6,1

6,8

9,7

11,4

12,8

13,6

12,2

77,7

78,9

79,7

80,4

81,9

83,3

84,6

85,8

87

83,4

84,4

85,1

85,7

86,9

88

89,1

90,1

91,1

Vir: SURS 2017

Pri procesu staranja prebivalstva se spremembe sprva dogajajo le v spodnjem in zgornjem
delu starostne piramide, spreminja se delež mladih in starih, delež odraslih, starih med 15 in
65 let, pa ostaja skoraj nespremenjen. Vendar staranje počasi doseže tudi to skupino, zato se
tudi njihov delež glede na celotno prebivalstvo začne sčasoma zniževati (glej Tabela 2). S tem
se slabša tudi razmerje med delovno sposobnimi in nesposobnimi odraslimi, koeficient
starostne odvisnosti pa se povečuje. Tako se znižuje tudi število žensk v rodni dobi (med 15 in
49 let), kar pa še naprej zmanjšuje rodnost in pospešuje staranje. Zaradi staranja prebivalstva
se naraščanje števila prebivalstva upočasni ali pa zastane. Zaradi spreminjanja števila skupine
mladih in starih se tudi spreminja odnos družbe do njih. Pred demografskim prehodom je bilo
starejših prebivalcev malo in so bili deležni spoštovanja zaradi njihovega znanja in izkušenj,
danes pa so bolj cenjeni mladi, saj jih je manj, bolje so izobraženi, hitro se prilagajajo novim
tehnologijam. Vendar ne smemo zanemariti vloge starejših prebivalcev, saj lahko s svojo
številčnostjo vplivajo na pomembne odločitve. Veliko pa lahko prispevajo tudi pri
usklajevanju delovnih in družinskih obveznostih svojih otrok (Šircelj 2009, str. 20–21).
Prebivalstvo Slovenije se je pričelo starati na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Delež starih je od
srede sedemdesetih let 20. stoletja počasi naraščal, ko pa je pričakovano trajanje življenja ob
rojstvu preseglo starost 70 let in se je tudi rodnost spustila pod raven, potrebno za obnavljanje
prebivalstva, pa delež starih narašča vedno hitreje. Že leta 2003 je bil delež starih večji od
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mladih (Šircelj 2009, str. 22). Prebivalstvo se stara tudi zaradi dosežkov naše civilizacije:
medicina, boljša izobraženost, boljše življenjske okoliščine, višja pričakovana življenjska
doba ob rojstvu (Findeisen idr. 2017, str. 3). Iz tabele 2 lahko vidimo, da je pričakovana
življenjska doba za rojene v letu 2015 za ženske 83,4 leta, za moške pa 77,7 let. Pričakovana
življenjska doba se bo le še podaljševala, napovedi za leto 2080 so pričakovana življenjska
doba za ženske 91,1 leto in za moške 87 let.
Prilagajanje družbe spreminjajoči se starostni sestavi prebivalstva je zato nujno, vendar
staranja prebivalstva ne smemo dojemati kot proces z negativnim prizvokom. Sedanji stari
odrasli so v mladosti veliko vlagali v svoje otroke, v njihovo izobraževanje, večina pa to
nadaljuje tudi v starosti (neformalne oblike dela). Staranje prebivalstva je civilizacijski
dosežek, ne spodrsljaj, saj nam nudi priložnost, da se spremenimo in je priložnost za razvoj.
Staranje prebivalstva spremljajo tudi številne socialne, ekonomske in geopolitične
spremembe, ki pa so v nemajhni meri neposredno in posredno posledica tega procesa. Vse te
spremembe na nek način vplivajo na intenzivnost in ritem tehnološkega razvoja, gospodarsko
rast in strukturo potrošnje prebivalstva ter sistem javnih financ. Zato v taki družbi, starajoči se
družbi, potrebujemo novo družbeno pogodbo. Starost je vedno vprašanje dogovora v družbi in
je družbeni konstrukt. Razmerja med generacijami v starajoči se družbi se morajo spremeniti,
saj imajo starejši svoja pričakovanja in potrebe ter zmožnosti, ki jih družba potrebuje. Starejši
ne smejo biti obrobna družbena skupina, ampak morajo ostati in bodo ostali vključeni v glavni
tok družbenega dogajanja. To pa se zgodi takrat, ko imajo enakovreden dostop do različnih
virov, kot so delo, zdravje, kultura in izobraževanje. S tem pa so lahko starejši tudi polno
integrirani v družbo in tako ni nevarnosti, da bi bili v »breme« (Findeisen 2009, str, 14; Šircelj
2009, str. 40–41; Vertot 2010, str. 9).
1.3 Stereotipi o staranju in starejših odraslih
O staranju in starejših odraslih obstaja veliko stereotipov ali zmotnih družbenih prepričanj o
značilnostih in vedenju te družbene skupine. Gre za različna prepričanja, ki pa niso skladna z
dejstvi, vendar pa močno vplivajo na vedenje. Družbena vloga je pod močnim vplivom
prevladujočih stereotipov. Aktivirajo se spontano in nezavedno, sooblikujejo posameznikove
sodbe o drugih in oblikujejo njegova pričakovanja o vedenju starejših oseb. Ta pričakovanja
pa potem vplivajo na selektivno zaznavanje, kjer ljudje zaznajo samo tisto, kar pričakujejo, da
bodo zaznali, ostalo pa zanemarijo, in na razlago novih informacij, kjer ta prepričanja vodijo
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posameznike pri sprejemanju informacij v socialnih interakcijah, pri razlagi vedenja drugih in
lastnemu vedenju do njih (Pečjak 1998, str. 63; Zupančič idr. 2010, str. 38–39). V evropskem
projektu IANUS so identificirali skupek stereotipov o starejših odraslih in o njihovem učenju.
Ti stereotipi so: »Starejši so hendikepirani, so slabega zdravja, slabo slišijo, slabo vidijo, boli
jih hrbtenica, zgubljajo spomin, ne zmorejo dolgotrajnega napora, spreminjajo se njihove
nevrološke zmožnosti, se slabše učijo« (Findeisen 2009, str. 17). Stereotipi pa nimajo le
negativnega prizvoka, saj obstajajo tudi prepričanja, da so starejši dobri, mili in pripravljeni
pomagati (prav tam). Pečjak (1998, str. 63) doda še druge prevladujoče starostne stereotipe:
»Starejši ljudje so si med seboj podobni, so senilni, konservativni, neproduktivni in
izkoriščevalski«. Starejše tako prikazujejo tudi filmi in slovstvo, šale o njih in tako jih
opisujejo tudi ljudje v vsakodnevnih pogovorih (prav tam). Zaradi negativnih stereotipov o
staranju in starejših odraslih prihaja do odvračanja pozornosti družbe in posameznikov od
zadovoljnih, družabnih in kompetentnih starejših posameznikov, s tem pa neugodno vplivajo
na njihovo samospoštovanje. To pa spodbuja doživljanje družbene izoliranosti (Zupančič idr.
2010, str. 39). Levy (2008 v prav tam) opisuje, da pozitivne izkušnje, ki jih starejši doživijo v
starosti, ne zmanjšajo negativnih stereotipov, ki so jih privzeli v mladosti. Stereotipi iz
mladosti lahko vplivajo na zaznavanje lastnega staranja ter delujejo kot samouresničujoče se
prerokbe. Problem nastane, ko se socialni stereotipi preselijo v glave starejših samih in
spreminjajo njihove psihične lastnosti, vplivajo na njihovo doživljanje in vedenje. Občutijo se
starejše, kot pa so v resnici in počutijo se odpisane v družbi. Čutijo lahko, da v svetu dela ne
pomenijo nič več, nimajo več dostopa do procesov odločanja in da v javnosti ni več mesta
zanje. Njihovo življenje tako lahko pristane na robu družbe in iz svojega položaja se začnejo
truditi, da bi jih sprejeli kot prave starostnike. Tako lahko izkazujejo lastnosti, ki jih
predpisujejo stereotipi o starih in postanejo takšni, kot jih želijo videti mlajši, saj s tem
postanejo družbeno sprejemljivi. Lahko imamo na eni strani družbo, ki predpisuje vloge in
čustva starim ljudem, na drugi strani pa posameznika in njegovo lastno občutenje starosti, ki
pa največkrat ni vezano na družbeno dojemanje starosti. Najbolje spoznamo naravo starih
ljudi, ko spoznamo posamezne starostnike, ki so se uprli tem stereotipom in normalno
nadaljujejo svoje življenje z novimi cilji in izzivi, so odločni in se razvijajo (Krajnc 2005, str.
9–10; Mali 2008, str. 141; Pečjak 1998, str. 65). Najpogostejša stereotipa o starejših in
izobraževanju sta, da starejši nimajo več sposobnosti za učenje in da izobraževanje za starejše
nima več nobenega smisla, ker niso več v službi (Krajnc 2009, str. 34). Izobraževalci starejših
odraslih se morajo vseh teh stereotipov zavedati in jih poskušati odpraviti, kar pa se zgodi šele
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takrat, ko starejše odrasle dobro spoznamo. Drugače se stereotipi samo še bolj utrjujejo
(Findeisen 2009, str. 17).

1.4 Upokojitev
Človek se mora v današnjem času odzivati in prilagajati na številne spremembe. Ena izmed
velikih sprememb v življenju je tudi upokojitev. Upokojitev pomeni veliko več kot le
opustitev dela in delovnih navad. Predstavlja sprejem nove družbene vloge, ki se kaže v
spremembi vedenja, drugačnih odnosih med ljudmi, spremembi vsakodnevnega ritma
življenja, v premiku interesov in spremembi ekonomskega statusa. Walker (1996, str. 3)
opisuje, da je upokojitev življenjska tranzicija iz formalno priznane socialne vloge, plačane
zaposlitve, v vlogo upokojenca, da se ne nanaša samo na dogodek izstopa iz trga dela, temveč
tudi na posameznikovo življenje po upokojitvi. Prehod v upokojitev je težak, saj gre za
prehod, kjer se mora posameznik iz formalno priznane družbene vloge plačanega delavca
prilagoditi na povsem drugačno vlogo. Z upokojitvijo se večini ljudi konča osrednji del
življenjske sestavljanke. Spremeni se družbeni položaj, ki si ga je posameznik ustvaril v
poklicnem življenju, izgubi prijatelje iz delovnega okolja, spremeni se finančno stanje in ima
veliko več prostega časa. Da postane življenje posamezniku zopet celota, se morajo
spremeniti tudi drugi sestavni deli. Potrebno je razviti nove načine za vključevanje v družbo
in se naučiti početi kaj novega. Prilagoditev na novo nastalemu položaju pa zahteva veliko
energije, ki pa povzroči tudi krize na različnih področjih (Findeisen 2003, str. 3–4; Mali 2008,
str. 140; Ušeničnik 2000, str. 42–43).
Danes živi posameznik po upokojitvi še 20 do 25 let, to pa pomeni skoraj četrtino njegovega
življenja. Vsak posameznik pa upokojitev doživlja drugače in izkušnja upokojitve je odvisna
od mnogih dejavnikov. Woodruff in Birren (v Ušeničnik 2000, str. 42) navajata štiri
dejavnike, ki pozitivno vplivajo na doživljanje upokojitve: prostovoljna upokojitev, primeren
dohodek in zadovoljivo zdravje, kar omogoča udobno življenje ter zavedanje, da delo ni
najpomembnejše v življenju in načrtovanje življenja po upokojitvi. Jarvis k tem dejavnikom
dodaja še posameznikovo socialno mrežo, bivanjske pogoje, aktivnosti v dejavnostih, ki ga
veselijo in izgrajevanje pomena lastnega življenja (Jarvis 2001, str. 67). Nekateri upokojitev
tako doživljajo kot dolgo pričakovano obdobje življenja, drugi pa ta korak doživljajo kot skok
v neznano. Tudi Andrew (1996, str. 90) opisuje, da se kriza identitete posameznika lahko
pojavi, če zaradi delovnih obveznosti ni posvečal dovolj pozornosti drugim področjem
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svojega življenja. Tako lahko posamezniku upokojitev pomeni neprijeten in ogrožajoč
dogodek, zraven pa ga spremljajo občutki osamljenosti, negotovosti in izključenosti. Ob
upokojitvi se spremenijo socialne interakcije, upokojeni so bolj odvisni od družine in
prijateljev, zato je možnost za osamljenost večja (Andrew 1996, str. 89–90). Jarvis (2001, str.
70) pravi, da lahko upokojitev pomeni zelo stresen prehod, saj lahko posameznik občuti stisko
ob tolikih možnostih. Poudarja pa, da se lahko posamezniki zelo uspešno soočajo z izzivi, če
se zavzemajo za dejavno vlogo v življenju.
Anthony Lenzer (1998 v Ramovš 2003, str. 300) je sestavil tipologijo sedmih načinov
odzivanja ljudi na svojo upokojitev:


rešitev – gre za doživljanje upokojitve kot izhoda iz neznosne situacije v službi, brez
načrtov za obdobje po upokojitvi;



nagrada – človek se počuti zadovoljnega in svobodnega, upokojitev pa doživlja kot
nagrado za dotedanje življenje;



nadaljevanje – človek poskuša z nadaljevanjem življenja po upokojitvi, kot da ta ni
prinesla nobenih večjih sprememb, prilagaja se novostim in se izogiba tveganjem;



spokoritev – človek poskuša po upokojitvi narediti nekaj, česar prej ni mogel in
popraviti, kar je zagrešil;



pustolovščina – upokojitev pomeni nov začetek in prekinitev preteklosti, človek
poskuša storiti, kar prej ni mogel, rad tvega;



ponovno ovrednotenje – ob upokojitvi človek naredi pregled dosedanjega življenja in
določi prioritete za naprej;



konec poti – gre za doživljanje upokojitve in časa po njej kot praznine ter konec vseh
možnosti v življenju.

Jarvis (2001, str. 63) pa ločuje štiri modele doživljanja upokojitve:


tranzicija v starost in počitek – upokojitev kot obdobje upočasnitve in upada,
posameznik pa se pripravlja na negativne vidike staranja;



nov začetek – upokojitev kot čas novih priložnosti, svoboda pri uresničevanju dolgo
pričakovanih ciljev in polno uživanje življenja;



kontinuiteta – upokojitev kot nadaljevanje življenjskih vzorcev in ohranjanje
prejšnjega načina življenja;
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vsiljena motnja – upokojitev je nesmiselna, saj delovnega okolja nič ne more
nadomestiti. Obdobje upokojitve je pesimistično in brez pomena.

Če primerjamo Lenzerjeve in Jarvisove načine odzivanja posameznika na upokojitev, oba
ločujeta med načini, kjer je posameznik samostojen in svoboden ter se je sposoben uspešno
soočiti z izzivi, ki jih prinese upokojitev ter načini, kjer upokojitev za posameznika pomeni
nek konec, kjer je posameznik nedejaven, življenje pa brez smisla. Oba izpostavita tudi način,
ko posameznik ohranja vzorce iz prejšnjega obdobja in le nadaljuje z življenjem. Ljudje imajo
običajno različne odzive na upokojitev, odzivi pa so odvisni od človekovih osebnostnih
lastnosti, posameznikove aktivnosti in zunanjih okoliščin (Ramovš 2003, str. 300).

1.5 Spol in staranje
Številčnejši del prebivalstva Slovenije predstavljajo ženske. Do 60. leta starosti število
moških presega število žensk v vseh starostnih skupinah. Po tej starostni skupini pa je delež
moških manjši od deleža žensk, saj ženske umirajo starejše kot moški (Vertot 2007, str. 6, 9).
Konec 20. stoletja so feministke izpostavile strukturne neenakosti starejših žensk in začele
poudarjati težave, s katerimi se srečujejo v poznejših letih. Zaradi tega in številčnejše prevlade
žensk je v starejših letih življenja prišlo do feminizacije starosti. Feministični poudarek je bil
predvsem na slabši poziciji starejših žensk v zvezi z njihovimi pokojninami, zdravjem in
dostopom do nege. Poudarjalo se je, da se starejše ženske srečujejo z veliko ovirami v
poznejšem življenju in imajo manjši dostop do sredstev. Kmalu pa so se začele kritike
feminističnega pristopa staranja, saj so bile videne samo težave starejših žensk, starejše moške
pa se je zapostavljalo. Nov pristop do spola in staranja tako vključuje poglede moških in
žensk na izkušnje s staranjem, ki so oblikovane v odnosu druga do druge in ne kot ločene
izkušnje spola (Findsen in Formosa 2011, str. 164; Venn idr. 2011, str. 72–73).
Zaradi feminizacije starejših let, kjer so bila vprašanja o staranju, zdravju in blaginji starejših
moških le redko v središču pozornosti javnih razprav in raziskav, so bili izzivi, s katerimi se
moški srečujejo v poznejših letih, pogosto prezrti (Golding idr. 2007a, str. 14). Za moške naj
bi bilo staranje manj problematično kot pa za ženske, v smislu finančnih posledic kot tudi
manjšega pričakovanja moških po ohranjanju mladostnega videza. V današnji družbi so
močno zasidrani starostna diskriminacija, seksizem in močno poudarjanje ohranjanja
mladostnega videza, še posebno žensk. Vendar se tudi starejši moški soočajo z izzivi, ki so
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značilni le zanje. Ti izzivi se kažejo predvsem v spremembah, ki se pojavijo pri izgubi
normativnih vlog in statusa v odnosih, ki pa običajno poudarjajo moško moč in avtonomijo
(Venn idr. 2011, str. 75, 77). Moški se v poznejših letih soočajo tudi z izzivi ohranitve svojega
prostora, saj se za pojmovanje identitete moškosti uporablja primer mladih, privlačnih in
zaposlenih moških (Connell 2000; Meadows in Davidson 2006 v Venn idr. 2011, str. 76).
Študije o moškosti se največkrat nanašajo na dela Connella (2005 v Formosa idr. 2014, str.
16), ki je v ospredje postavil koncept hegemonske moškosti kot osrednje ideje za razumevanje
družbene in kulturne konstrukcije različnih moškosti v njihovem odnosu do moči.
Gramscijevo (1971 v Formosa idr. 2014, str. 16) pojmovanje hegemonske moškosti pa se
nanaša na kulturni model, ki diktira, kako naj bi moški delovali, občutili in izražali čustva.
Hegemonska moškost se nanaša na spolne prakse, ki zagotavljajo legitimnost patriarhata, kjer
imajo moški dominantno vlogo, ženske pa so v podrejenem položaju (Fragoso idr. 2014, str.
30). Nedavne tranzicije od tradicionalnega modela, kjer je moški predstavljen kot »hranilec«
in ženska kot »skrbnica«, k bolj enakopravni in simetrični porazdelitvi družbenih vlog v
družinski dinamiki, pa so vodile h ključnim spremembam razumevanja moškosti. Procesi, pri
katerih se spolne razlike uporabljajo za oblikovanje različnih spolnih identitet, so velikokrat
odvisni od kulturnih kontekstov in pogosto izhajajo iz ustaljenih stereotipov o pričakovanem
obnašanju moških in žensk. Socializacija za moško družbeno vlogo igra pomembno vlogo v
oblikovanju moškega načina razmišljanja, to pa se odraža tudi v udeležbi moških v
formalnem in neformalnem izobraževanju (Formosa idr. 2014, str. 16).
Starejšim moškim lahko upokojitev predstavlja stres zaradi izgube prijateljev in socialne
opore, izgube priložnosti za tekmovalnost in neodvisnost ter izgube prihodka. Vse to pa lahko
moški doživljajo kot grožnjo njihovi identiteti moškosti (Pease 2002 v Golding idr. 2007a, str.
21). Moški namreč ustvarjajo pomene in svojo identiteto preko njihove vključitve v plačano
delo. Način upokojevanja in izguba plačanega dela jim tako predstavljata možen pritisk na
socialno življenje, zdravje in dobro počutje. Tako si morajo ustvariti nov socialni status na
osnovi tega, kdo so, kar je za starejše moške celo težje kot za starejše ženske. (Golding idr.
2007a, str. 17; Krajnc 2016, str. 38–39). Ženske so velikokrat prikrajšane pri zaposlovanju in
upokojevanju, kar vodi tudi do nižje pokojnine, velikokrat pa se zanemari tudi neplačano
delo, ko gre za skrb za družino (Venn idr. 2011, str 73–74). Arber in drugi (2003 v Venn
2011, str. 74) navajajo kot prednosti starejših žensk boljše socialne vezi s prijatelji in družino,
saj so kot nek veznik med sorodniki. Starejše ženske, ki živijo same ali so vdove, imajo tudi
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boljša socialna omrežja in dobre sosedske odnose znotraj lokalne skupnosti ter se počutijo
bolj svobodne. Starejši moški nimajo vedno enakih priložnosti dostopa do socialnih omrežij
kot ženske in lahko tudi drugače doživljajo vdovstvo (Venn idr. 2011, str. 74). Problem se
kaže tudi v socialni udeležbi moških, ki so ločeni, samski ali vdovci, saj je bolj verjetno, da
bodo socialno izolirani in slabšega zdravja. Moški, ki živijo sami, se neradi vključujejo v
lokalne skupnosti (npr. dnevni centri) in posledično nimajo dobrih povezav s skupnostjo
(Golding idr. 2007a, str. 17; Venn idr. 2014, str. 76). Pease (2002 v Golding idr. 2007a, str.
21) omenja tudi sindrom upokojenega moža, ko moški ustvarja krizno situacijo za žensko, saj
ji je doma v napoto, predvsem v kuhinji. Moški se tako lahko preveč vmešava v gospodinjsko
rutino ženske. Zaradi upokojitve in izgube plačanega dela se lahko pri obeh spolih pojavi
depresija, občutek izgube smisla in izguba identitete. Pri upokojenih parih je tako potrebno
poudariti potrebo po uporabi ločenih osebnih prostorov, ki jih lahko uporabijo tudi za
individualne hobije (Price 2003 v Golding idr. 2007a, str. 21).
Različne politike in dejavnosti, ki obravnavajo vprašanja starejših ljudi, se morajo zavedati,
da ženske in moški lahko zelo različno doživljajo starost. Zato je potreben različen ciljni
pristop za starejše ženske in moške (Venn idr. 2011, str. 79).

2. Izobraževanje in učenje starejših odraslih
Koncept izobraževanja starejših odraslih je v 16. stoletju predlagal že Komensky, vendar je
izraz geragogika pridobil na veljavi šele leta 1978, ko je Lebel izraz uporabil v svojem članku
kot opis teorije izobraževanja starejših udeležencev izobraževanja. Z razvijanjem ideje
geragogike se je resneje ukvarjala Martha John, ki je v 90. letih 20. stoletja izdala dve deli o
učenju starejših, vendar je njen pristop izrazito usmerjen od zgoraj navzdol, saj naj bi bili
učitelji odgovorni za zadovoljevanje potreb starejših odraslih. Nato so sledili še drugi poskusi
razvijanja in širjenja koncepta geragogike, ki pa se večinoma nanašajo na to, kako lahko
praktiki olajšajo povratek v učilnico starejšim odraslim, ki več let oziroma desetletij niso bili
vključeni v izobraževanje (Formosa 2012a, str. 21). Izobraževanje starejših odraslih se je
velikokrat pričelo na prostovoljskih osnovah sredi skupnostnega izobraževanja. Za to pa ne
vemo točnega pričetka. Okrog leta 1960 se je oblikoval nov koncept, koncept permanentnega
izobraževanja skozi vse življenje, ki je za izobraževanje starejših odraslih zelo pomemben
koncept. Permanentno izobraževanje pomeni, da izobraževanje vedno poteka in se nikoli ne
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ustavi, zmeraj pa je izpostavljeno pomembnim vplivom in spodbudam (Kotasek 1972 v
Findeisen 2013a, str. 36). Če gledamo izobraževanje starejših odraslih s filozofskega stališča,
gre za koncept v razvoju, saj se zelo odziva na spreminjajočo se družbo. V posameznih
evropskih državah je koncept izobraževanja starejših zelo različen, kar pa je odvisno od
družbenega konteksta in akterjev, ki ga ustvarjajo, odvisen pa je tudi od praks, ki se razvijejo
od države do države (Findeisen 2013a, str. 36–37).
Pomembno se je zavedati, da izobraževanja starejših odraslih ne moremo organizirati po
modelu izobraževanja odraslih. Družbenih in individualnih ciljev ne moremo le prenesti v
izobraževanje starejših. Zato moramo naravo izobraževanja starejših odraslih spoznati,
opazovati in sklepati (Findeisen 2013a, str. 34–35). Izobraževanje in učenje starejših odraslih
dobiva vse pomembnejšo vlogo, saj se s staranjem in vlogo različnih dejavnosti v tem procesu
ukvarjajo različne raziskave. Pozitiven vpliv izobraževanja v starosti potrjujejo andragoške,
antropološke, sociološke in medicinske raziskave. Izobraževanje starejših ima vpliv na
njihovo zdravje, socialno vključenost in možnosti za pridobivanje in ohranjanje moči.
Današnja družba se vedno bolj stara, zato je potrebno spreminjati odnos ljudi do staranja,
starosti in starih ljudi. Ta odnos lahko spremenimo z izobraževanjem, saj s tem premikamo
dojemanje starosti kot neaktivni preostanek življenja k iskanju možnosti za razvoj potencialov
starejših odraslih in iskanju pogojev za njihovo sodelovanje v kulturnem, političnem,
ekonomskem in družbenem življenju v skupnosti. S tem povečujemo moč starejših, kakovost
posameznikovega življenja in zmanjšujemo družbeno izključenost starejših z ohranjanjem
njihove dejavne vloge v družbi. Izobraževanje starejših odraslih pomaga razumeti
spreminjanje

medgeneracijskega

vrednostnega

sistema,

spodbuja

medgeneracijsko

tolerantnost in zmanjšuje socialno diskriminacijo (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str. 144;
Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243).
V okviru andragoške terminologije izraz izobraževanje starejših odraslih vključuje različne
učne dejavnosti, kamor se vključujejo starejši odrasli. Učne dejavnosti starejših odraslih se
lahko odvijajo v formalnih, neformalnih ali priložnostnih kontekstih (English 2005 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 13). Pri formalnem izobraževanju gre za izobraževanje, ki je zelo
strukturirano, kronološko hierarhično, zraven pa je lahko vključeno stopenjsko ocenjevanje
znanja. Formalno izobraževanje je načrtovana, namerna in organizirana dejavnost, kjer
posameznik spreminja stopnjo izobrazbe. Neformalno izobraževanje ne vodi do formalno
potrjenih rezultatov izobraževanja. Poteka zunaj formalnega izobraževalnega sistema,
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izobraževalne ali učne dejavnosti pa so sistematične in organizirane. Neformalno
izobraževanje ponavadi ponujajo izobraževalne organizacije za odrasle in različna društva. S
priložnostnimi konteksti je najpogosteje povezan pojem učenje. Priložnostno učenje ni
organizirana dejavnost, pogosto pa ni namerna in načrtovana. V tem kontekstu posameznik
pridobiva različna znanja, veščine in spretnosti, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja,
pridobivajo pa se s samostojnim in slučajnim učenjem, ki pa je velikokrat tudi nezavedno
(Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 183; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 13).
2.1 Kritična izobraževalna gerontologija
Izraz izobraževalna gerontologija pomeni »integracijo izobraževalnih institucij in procesov, ki
zadevajo vednost o človekovem staranju in potrebah starejših ljudi, zato jo je treba razlikovati
od učenja starejših odraslih, ki označuje proces, s katerim se slednji, vsak zase in v povezavi z
drugimi, neposredno soočijo in nato zavestno premislijo, potrdijo, predrugačijo, osebno
osmislijo in poskusijo integrirati svoje načine vedenja« (Formosa 2012a, str. 20). Veda
povezuje področji izobraževanja odraslih in socialne gerontologije, pojasnjuje pa, da je
posameznikovo izobraževanje v starosti odvisno od njegovega prejšnjega izobraževanja
(Erikson 1994, Sugarman in Woolfe 1997, Glendenning 2000 v Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 40–41). Peterson (1976 v Findeisen 2013a, str. 33) opredeli izobraževalno
gerontologijo kot izraz, »kjer se srečata vsaj dve vedi: geronotologija (veda o starosti, staranju
in starejših) in veda o izobraževanju (pedagogika, andragogika)«. Avtor pojasnjuje, da
izobraževalna gerontologija pomeni prakso in teorijo, kjer gre za izobraževalna prizadevanja
za starajoče se posameznike in o starejših posameznikih. Navaja tri vidike izobraževalne
gerontologije. Prvič gre za izobraževanje tistih, ki so srednje starosti in starejše, drugič gre za
izobraževanje o starejših (namenjeno splošni javnosti) in na koncu gre za izobraževanje tistih,
ki delajo s starejšimi (prav tam). Izobraževalna gerontologija daje velik pomen izobraževanju
pri zmanjševanju izključenosti starejših, ki nastaja zaradi različnih dejavnikov v družbi.
Gerontogogika se ukvarja s praktičnimi strategijami poučevanja starejših. Pojem se uporablja
že več kot pol stoletja, vendar je bil vedno predstavljen v bolj blagem smislu oziroma se je
omejeval bolj na šibke in ranljive starejše ljudi. Večinoma se gleda na starejše ljudi kot na
relativno homogeno skupino, za učenje starejših odraslih se uporablja psihološki model
primanjkljajev in sledi se predpostavki, da kakršnakoli oblika izobraževanja starejšim ljudem
izboljša kakovost življenja. Velikokrat pa se pozabi na dejstvo, da izobraževanje starejših
odraslih velikokrat vodijo ideje srednjega razreda. Pri tem se moramo vprašati, čigave interese
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zadovoljujemo, kako izobrazba lahko izboljša kakovost življenja in zakaj je izobraževanje
dobro za ljudi. Pri iskanju odgovorov na ta vprašanja in iz drugih spoznanj so kritični
izobraževalci začeli razvijati koncepte in utemeljitve, ki izpostavljajo dejstvo, da se
izobraževalni proces dogaja znotraj določenih ekonomskih, družbenih in političnih kontekstov
ter opozarjati na k praksi usmerjeno učenje starejših, ki razume omejitve družbenih struktur.
Tako se je razvila kritična izobraževalna gerontologija, ki izhaja iz radikalnega prizadevanja
za presežek zatiranja starejših, ki jih spravlja v nevednost in nebogljenost (Formosa 2011, str.
325; Formosa 2012a, str. 22; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 41).
Začetki kritične izobraževalne gerontologije so se pričeli s političnim pozivom Allmana (1984
v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 41) glede izobraževanja starejših odraslih, kjer je trdil,
da bo le s pomočjo osvobajajočega izobraževanja prišlo do dviga kakovosti življenja ljudi.
Kritična izobraževalna gerontologija se ukvarja s politiko in viri moči v smeri delovanja za
izobraževanje v poznejših letih, ki ima za končni cilj opolnomočenje starejših, da stopijo
nasproti socialnemu sistemu z namenom, da se spremeni. Kritična izobraževalna
gerontologija je tako v nasprotju s funkcionalistično paradigmo, saj zagovarja kritično
gerontogoško prakso, kjer starejši sami nadzirajo svoje mišljenje in učenje, imajo možnost za
nadaljnji razvoj, razmišljanje, spraševanje in premišljevanjem o tem, kar že vedo ali pa o
nečem povsem novem. Kot del področja kritične izobraževalne gerontologije se je razvila
kritična gerontogogika, ki učenje in poučevanje definira kot skupinsko in pogajalsko
prizadevanje starejših odraslih. Takšno učenje pa predpostavlja osvoboditev in spremembe,
kar vodi do emancipacije, pridobitve moči in vpliva starejših odraslih. Kritična izobraževalna
gerontologija učenje v starosti distancira od pokroviteljskih in podcenjevalnih praks
poučevanja. Poudarek je na izobraževanju, ki vključuje moralne in etične dimenzije (Formosa
2011, str. 323; Formosa 2012a, str. 22–23; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 41).
Večina izobraževalnih programov za starejše odrasle je zasnovana na zmotnem razmišljanju,
kjer prevladuje psihološki model primanjkljajev glede sposobnosti učenja starejših in se
predvideva, da kakršnokoli izobraževanje prispeva k emancipaciji in pridobivanju moči
starejših. Pri izobraževalnih programih za starejše prihaja tudi do nekritičnosti do ciljev in
namenov programov, ne upošteva se različne stopnje marginalizacije pri starejših odraslih in
se domneva, da se izobraževanje izvaja v interesu starejših ljudi (Glendenning in Battersby
1990 v Formosa 2002, str. 75). Kritična izobraževalna gerontologija širi družbeno zavest o
starejših odraslih kot subjektih procesa socialne transformacije in njihovih potencialih.
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Prevladujoče strategije obravnavajo starejše bolj kot problem in osebe, ki potrebujejo pomoč
(Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 245). Battersby in Glendenning (1992 v Formosa 2002,
str. 75) sta na zmotne domneve predlagala štiri temeljna načela kritične izobraževalne
gerontologije:


vzpostavitev socialno-političnega okvira, ki obravnava starejše ljudi znotraj konteksta
ekonomije in države;



oblikovanje izobraževalne gerontologije znotraj tradicije, izkušenj, literature in
razprav, ki so prisotne v kritični teoriji družbe;



vzpostavitev novega diskurza, ki vključuje koncepte emancipacije, opolnomočenja,
preoblikovanja in družbene kontrole;



utemeljitev kritične izobraževalne gerontologije na razumevanju prakse (dialog med
teorijo in prakso).

Poudarek pri udejanjanju načel kritične izobraževalne gerontogogike mora biti na izvajanju
ustrezne politike in zavračanju stališč, da starejši odrasli lahko pridobijo moč in vpliv s
katerokoli vrsto izobraževanja. Starejšim odraslim tako ponudimo možnost, da oblikujejo
organizacije, preko katerih lahko pridobijo moč in zmanjšujejo izključenost starejših. Kritična
izobraževalna gerontogogika daje udeležencem in posrednikom priložnost za premislek o
primernosti vsebin in strategij ter političnih in družbenih oblikah učenja starejših (Formosa
2002, str. 83; Formosa 2012a, str. 23). Kritična gerontogogika pa je bila deležna tudi kritik.
Avtorica Withnall (2010, str. 35) piše, da kritično gerontogogiko omejujejo praktične težave.
Pojasnjuje, da ne moremo kar domnevati, da so tisti, ki poučujejo, neobremenjeni z
ideološkimi prepričanji, pri kritičnem poučevanju pa se lahko zgodi, da le delno zajamemo
izkušnjo posameznika, saj lahko tudi emancipacija postane nova oblika zatiranja.
2.2 Družbeni kontekst izobraževanja in učenja starejših odraslih
Proučevanje izobraževanja in učenja starejših odraslih mora potekati na ravni, ki obsega
vključevanje posameznikov v različne institucije; to pomeni od družine do različnih civilnih
gibanj. To je okolje, kjer poteka večina učnih dejavnosti starejših in je najbolj intenzivno.
Izobraževanje in učenje odraslih je potrebno videti v neposrednem družbenem kontekstu
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 28). Illeris (2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str.
28) opisuje učni proces kot interakcijski proces med posameznikom in njegovim materialnim
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in družbenim okoljem, ki pa predstavljata predpogoj (neposredni in posredni) za notranji učni
proces. Učenje je trojni proces: kognitivni, emocionalni in socialni. Učenje kot kognitivni
proces predstavlja predvsem pridobivanje spretnosti in znanja, učenje kot emocionalni proces
pa predstavlja psihično energijo. Ta se prenaša s stališči, čustvi in motivacijo. Interakcija med
posameznikom in okoljem pa predstavlja učenje kot socialni proces. Kognitivna in
emocionalna dimenzija izvirata iz biološko-genetske konstitucije posameznika, nanju pa
vplivata individualni in družbeni razvoj. Socialna dimenzija izhaja iz družbenega in
socialnega konteksta, kjer se nahaja posameznik. Pri učnem procesu gre tako za stalno
povezovanje in izmenjavo kognitivne in emocionalne dimenzije, ki se nato vzajemno prepleta
s socialno dimenzijo. Te tri dimenzije nikoli ne obstajajo kot ločene dimenzije in so vedno
integrirane v učni proces (Illeris 2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 28–29). Jarvis
(1992 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 29) učenje v družbenem kontekstu opredeljuje
kot posledice razhajanja med posameznikovo življenjsko zgodbo in družbeno ustvarjenimi
izkušnjami. To razhajanje povzroča posameznikovo učenje in samospraševanje. Tako učenje
je neposredno povezano z življenjem, ne omejujejo ga družbene zahteve in je temeljno za
človeka. Posamezniki se nato začnejo odzivati na socialni svet, ki jih je oblikoval, saj je
učenje gibalo sprememb (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 184). Človekova identiteta se
ustvarja skozi izkušnjo in je zato družbeni konstrukt. To se še posebej kaže pri starejših
odraslih, ki vrednotijo svoje življenje skozi izkušnje, ki so jih doživeli in so jih oblikovale.
Učenje mora biti zato sodelovalno, dejavno in refleksivno, saj je le tako lahko v središču
procesa rasti posameznika. Zato mora izobraževanje vključevati proces dialoga, kjer lahko
posamezniki izmenjujejo izkušnje, izražajo mnenja in se opredeljujejo do njih. Le tako
izobraževanje in učenje pripelje posameznika do razvoja in rasti (Kump in Jelenc Krašovec
2009, str. 184; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 29–30).
Pri izobraževanju starejših odraslih je pomembna vpetost v družbeni kontekst, saj se
posameznikova družbena umeščenost razvija tudi s pomočjo izobraževanja in učenja,
posledice pa so vidne na individualni ravni in na ravni skupnosti. Ti dve ravni lahko
opazujemo v dveh dimenzijah, ki sta usmerjeni v nasprotna pola. Učenje lahko prinaša
spremembe v človeška življenja, lahko pa omogoča posamezniku ali skupnosti, da ohranja
obstoječe stanje. Z učenjem se lahko posameznik osebno ali strokovno spreminja, lahko pa
ohrani svoje obstoječe stanje (npr. zdravje, mentalno počutje). Na ravni skupnosti se z učnimi
dejavnostmi lahko ohranja družbeno delovanje, lahko pa gre za učenje, ki omogoča in
spodbuja družbene spremembe (skupnostni aktivizem) (Schuller 2004 v Kump in Jelenc
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Krašovec 2010, str. 30–31). Problem se kaže v pomanjkanju izobraževalnih vsebin za starejše
odrasle, ki bi njihov položaj v družbi spreminjale z namenom. Izobraževanje starejših odraslih
in svetovanje zanje pa se mora odražati tudi v velikih družbenih spremembah. To so lahko
spremembe na področju staranja prebivalstva, staranja delovne sile, zaposlovanja, migracij,
novih tehnologij, spremenjenih družbenih vrednot in drugo (Findeisen 2013a, str. 37–38).
2.2.1 Socialna omrežja in učenje starejših odraslih
Starejši odrasli, ki so učno in družbeno dejavni, se najbolj udejstvujejo v različnih skupinah
na ravni skupnosti. Skupnost je za njih najbližje družbeno okolje. Vigotski in Wenger
opredeljujeta učenje kot interaktivno in kontekstualno dejavnost, kot obliko socialnega
kapitala, za katerega so pomembna posameznikova socialna omrežja (Strawn 2003 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 31). Za delovanje posameznika v vsakdanjem življenju, za
sodelovanje z drugimi in za ohranjanje socialne stabilnosti in kohezije so pomembni odnosi,
ki se jih posamezniki učijo pri najbližjih. Ti odnosi in vezi pa vplivajo na dobrobit
posameznika in na demokratično življenje širše družbe (Field idr. 2000, Field 2005 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 31). Izobraževanje in učenje v odnosu do socialnega kapitala lahko
razumemo kot razvojno in povezovalno skupno dejavnost, ki se v različnih družbenih
kontekstih različno oblikuje. Prijateljske skupine, neformalni stiki in skupine v soseski
predstavljajo pomembne elemente povezovanja ljudi. Socialni kapital je rezultat formalnih in
neformalnih oblik udeležbe odraslih v skupnostnih dejavnostih (Kump in Jelenc Krašovec
2009, str. 185; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 31). Strawn (2003 v Kump in Jelenc
Krašovec 2009, str. 185) pravi, da ima socialni kapital lahko različen vpliv glede na različne
tipe socialnih omrežij. Struktura teh omrežij pomembno vpliva na posameznikove
izobraževalne strategije. Posamezniki, ki imajo močno in tesno omrežje, se redkeje
vključujejo v organizirano izobraževanje. Posamezniki z velikim in bolj ohlapnim omrežjem
pa se raje vključujejo v organizirano formalno in neformalno izobraževanje. Samozadostna in
zaprta omrežja napovedujejo majhno udeležbo v kakršnemkoli izobraževanju in učenju (prav
tam, str. 185–186). Slovenske raziskave kažejo, da se posameznikovo socialno omrežje s
starostjo manjša, saj se posameznik počasi umika iz družbe, vedno bolj pa postaja pomembno
družinsko omrežje (Filipovič idr. 2005, str. 207–208). Pripravljenost starejših za organizirano
izobraževanje se tako z višanjem starosti manjša, zato so pomembne spodbude za
izobraževanje v bivanjskem okolju starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2009, str. 186).
Izobraževanje lahko pomembno vpliva na dejavno vključevanje starejših v družbeno sredino,
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saj lahko poteka v različnih kontekstih in z različnim namenom. Izobraževanje starejših je
ključna dejavnost za vzpostavljanje omrežij socialne opore starejših in pomemben dejavnik
vključevanja starejših v družbo (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 37).
2.2.2 Učinki izobraževanja in učenja na življenje starejših odraslih
Učinkom izobraževanja in učenja odraslih in starejših je namenjeno malo pozornosti. Večina
raziskav beleži večinoma informacije o vključenosti v formalne izobraževalne programe in
pridobljene kvalifikacije, ne vključuje pa ostalih vrst učenja, ki spodbujajo blaginjo (Field
2009, str. 16–17). Učinke izobraževanja in učenja na življenje odraslih in starejših lahko
razvrstimo v tri skupine. Te tri skupine tvorijo trikotnik, kjer je v vsakem kotu predstavljena
ena vrsta kapitala: človeški, socialni in identitetni kapital (glej Slika 1). Učenje je proces, kjer
ljudje zavedno in nezavedno gradijo svoje bogastvo v teh treh oblikah kapitala. To se potem
odraža v boljšem zdravju, trdnejših socialnih omrežjih, kakovostnejšem družinskem življenju
in še na mnogih drugih področjih. Lahko proučujemo učinke učenja in iščemo, kaj je do teh
učinkov pripeljalo, lahko pa analiziramo interakcijo med posameznimi učinki učenja.
Nekateri učinki učenja so zelo očitni, drugi pa so bolj kompleksni, saj nanje vpliva še mnogo
drugih dejavnikov, kar pa potem vodi do različnih rezultatov (Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 31–32).
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Slika 1: Učinki učenja
Vir: Schuller 2004 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 33
Učinki, ki jih ustvarja izobraževanje, se kažejo vsaj v treh načinih: lahko spreminja izbiro
posameznika, spreminjajo se lahko ovire, s katerimi je soočen posameznik, ali pa se z
izobraževanjem povečuje zaloga znanja, ki pa vpliva na posameznikovo vedenje (Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 32).
Človeški kapital predstavlja ekonomski pol, socialni kapital politični pol in identitetni kapital
psihološki pol. Vsi trije pa imajo družbeni predznak, večino učnih izkušenj pa lahko
razumemo kot medsebojno delovanje vseh treh. Človeški kapital predstavljajo znanja,
spretnosti in veščine, ki jih mora imeti posameznik, da lahko deluje v ekonomskem in
socialnem življenju. Socialni kapital se povezuje z omrežji in normami, ki so potrebni za
ustvarjanje skupnih ciljev. To so odnosi in sodelovanje med posamezniki in skupinami,
zaupanje med njimi in podobno. Izobraževanje ima vodilno vlogo pri človekovem
razumevanju identitete in njegovem prepričanju v lastno identiteto. Posameznik je vpet v širši
družbeni kontekst pri oblikovanju in ohranjanju identitete. Identitetni kapital se nanaša na dve
področji ugodnosti: materialne in nevidne. Materialne ugodnosti so družbeno vidne, gre pa za
različne dobrine (kvalifikacije ali članstvo v različnih omrežjih), nevidne ugodnosti pa
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predstavljajo samospoštovanje, občutek smiselnosti življenja, sposobnost kritičnega
razmišljanja, moč ega. Nevidne ugodnosti posamezniku omogočajo in dajejo moč za
razumevanje in premagovanje različnih družbenih, poklicnih in osebnih ovir, ki se pojavijo
tekom življenja. Za starejše so nevidne ugodnosti zelo pomembne, saj so tu posameznikove
značilnosti, ki vključujejo pogled na življenje in samopodobo posameznika. Te osebne
značilnosti se tudi družbeno oblikujejo, ključne pa so v vsaki fazi učnega procesa. Te
značilnosti opredeljujejo motivacijo in odločitve za vključitev v izobraževanje, kar pa vpliva
na ravnanje posameznika v učni skupini in na učne rezultate (Kump in Jelenc Krašovec 2010,
str. 33–34).
Izobraževalne dejavnosti je potrebno razvijati na srednji, mezo ravni družbe, če želimo
vplivati na boljšo kohezivnost družbene sredine s pomočjo izobraževanja. Za to pa mora biti
razvito ustrezno institucionalno in neinstitucionalno učno okolje. Po raziskavah se starejši bolj
kot ostale starostne skupine vključujejo v neformalno izobraževanje ali pa se učijo
samostojno. Vprašati se moramo, kakšne možnosti obstajajo v določeni skupnosti za
neformalno izobraževanje in koliko se to izobraževanje odziva na potrebe starejših.
Neformalno izobraževanje in priložnostno učenje odraslih in starejših je lahko kakovostno le
takrat, ko se posredniki učenja (npr. izobraževalne institucije in različna društva) ustrezno
spreminjajo in poskrbijo za drugačno učno okolje. S tem javne in zasebne organizacije na
področju izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva dopolnjujejo primarne skupnosti,
ki jih predstavljata družina in ožja soseska, posameznik pa je tako v različnih skupinah
dejavni akter (Alheit 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 34). Učinki izobraževanja so
lahko neposredni in posredni; lahko gre za pridobivanje znanja, sposobnosti in veščin, za
starejše pa so pomembni predvsem tisti učinki učenja in izobraževanja, ki jim pomagajo
razumevati njihovo življenjsko okolje, da lahko v njem kakovostno živijo in se ustrezno
sporazumevajo. Posredni učinki učenja in izobraževanja, ki vplivajo na blaginjo, so tudi tisti,
ki vodijo do rezultatov, ki posameznikom omogočajo razvoj in večjo odpornost pri soočanju s
tveganji. Vse to pa vpliva na želeno družbeno kohezivnost (Field 2009, str. 7; Kump in Jelenc
Krašovec 2010, str. 35). Formosa (2012b, str. 283) med pozitivnimi učinki, ki jih prinašata
učenje in izobraževanje starejših na posameznika in družbo, opisuje še pomoč starejšim pri
njihovi ponovni vključitvi v družbo, višjo družbeno vključenost, ki vodi v harmonijo med
starejšimi in družbo, pomoč starejšim pri razumevanju sveta in pri nudenju priložnosti, da si
starejši pridobijo sposobnosti za ohranitev zdravja.
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2.3 Dejavniki udeležbe starejših v izobraževanju
Delež
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zahodnoevropskih državah sorazmerno majhen. Starejši odrasli se vključujejo predvsem v
programe neformalnega izobraževanja, ki jih izvajajo različne organizacije, ki prvotno niso
namenjene izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243, 255). Starejši odrasli niso
homogena skupina odraslih in med njimi so zelo velike razlike, celo bistveno večje kot pa
med odraslimi nasploh. So različnih let, kar pa nam le malo pove, kakšen izobraževalni
program moramo organizirati zanje ter kako naj to izobraževanje poteka. Na izobraževanje
vpliva mnogo več dejavnikov. To so njihova pretekla in sedanja življenjska pot, generacijske
značilnosti, pripadnost starostni kohorti, zdajšnji položaj v družbi in družini, spol, zdravstveno
stanje ter stopnja plačanega ali prostovoljnega sodelovanja v družbi (Findeisen 2009, str. 17).
Starejši, ki se že izobražujejo, hitreje in lažje premagajo različne ovire, možnosti za
izobraževanje pa si tudi hitro poiščejo, saj so motivirani. Veliko starejših pa ima do
izobraževanja odklonilno stališče, ki je ponavadi globoko zakoreninjeno in povezano s
stereotipi o izobraževanju v starosti. Ti navajajo veliko ovir in na splošno niso motivirani za
izobraževanje, zato verjetno tudi razširitev in povečanje obstoječe ponudbe izobraževanja ne
bi bistveno povečala vključitve nedejavnih starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str.
139–140). Zavedati se moramo, da imajo starejši zelo različne motive za udeležbo v
izobraževanju in na odločitev za izobraževanje vpliva več dejavnikov. Van der Kamp (1996 v
Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 24) dejavnike deli v tri skupine: sociološki, psihološki in
ekonomski dejavniki. Te dejavnike moramo dobro poznati, kadar želimo razumeti udeležbo
starejših v izobraževanju. Poznavanje in upoštevanje dejavnikov, pričakovanj in motivov
starejših odraslih za izobraževanje lahko pomembno povečajo njihovo pripravljenost za
udeležbo v izobraževanju (Radovan 2012, str. 71).
2.3.1 Sociološki dejavniki
Sociološki dejavniki, ki vplivajo na izobraževanje starejših odraslih, so izobraževanje v
mladosti, prejšnja udeležba v izobraževanju odraslih ter socialna vloga posameznika (delo,
prosti čas, starost in spol). Pri teh dejavnikih razumevanje temelji bolj na zunanjih pogojih,
pod katerimi se posameznik vključuje v izobraževanje. Najpomembnejši sociološki dejavnik,
ki vpliva, je izobraževanje v mladosti. Pomembne so izkušnje, ki jih je imel posameznik v
mladosti z učitelji, kakšne odnose je imel v razredu, saj je vse to povezano z občutkom
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uspešnosti oziroma neuspešnosti. Večina izobraževanja odraslih je namenjena bolj
motiviranim in uspešnim odraslim, ki izhajajo iz višjih socio-ekonomskih skupin ter imajo
višjo stopnjo izobrazbe. S tem pa se tudi ohranjajo razlike, ki so se vzpostavile v začetnem
izobraževanju. Stopnja prejšnje izobrazbe posameznika je tako dober napovednik udeležbe
posameznika v izobraževanju. Vpliva tudi poprejšnja udeležba posameznika v izobraževanju
odraslih, saj s tem odrasli običajno pridobi pozitivne izkušnje pri vsakem organiziranem in
izpeljanem izobraževanju. S pozitivnimi izkušnjami pa prihaja do upada vpliva stopnje
predhodne izobrazbe posameznika na njegovo udeležbo v izobraževanju (Jelenc Krašovec in
Kump 2009, str. 204–205; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25; Radovan 2012, str. 71).
Starejši odrasli v Sloveniji imajo doseženo nizko stopnjo izobrazbe, zato Kump in Jelenc
Krašovec (2010, str. 134) sklepata, da starejši niso pripravljeni na vseživljenjsko učenje, zato
se tudi manj izobražujejo. Manj izobraženi starejši se tudi manj pogosto odločajo za ponujene
možnosti izobraževanja, ki so namenjene prav njihovi ciljni skupini. Starejši udeleženci
izobraževanja večinoma pripadajo srednjemu sloju in imajo doseženo višjo stopnjo izobrazbe.
Pripadnost socialnemu sloju tudi močno vpliva na udeležbo v izobraževanju, saj so pripadniki
srednjega sloja finančno preskrbljeni in usmerjeni k družbenim dejavnostim, pripadniki nižjih
slojev pa se ukvarjajo z vprašanjem preživetja (prav tam, str. 22–23, 137).
Med sociološkimi dejavniki vpliva na udeležbo starejših v izobraževanju tudi socialna vloga
posameznika. Pri odraslih, ki so še zaposleni, vpliva izobrazba na zaposlitveni položaj, vloga
na delovnem mestu in uporabljena tehnologija pa vplivata na posameznikovo potrebo po
izobraževanju. Veliko odraslih in še posebej starejših odraslih pa se izobražujejo v svojem
prostem času, kjer je motiv interes, ki je povezan s hobijem. Tudi starost vpliva na udeležbo,
saj so starejši, ki so bili že prej učno dejavni, sorazmerno dejavni tudi v pozni starosti. Tu se
potem spremenijo le namen, cilj in intenzivnost njihove dejavnosti. Razlike znotraj
posameznih starostnih skupin so veliko večje kot pa razlike med starostnimi skupinami
(Jelenc Krašovec in Kump 2009, str. 204–205; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25).
Mnoge raziskave potrjujejo, da udeležba v izobraževanju odraslih s starostjo upada ne glede
na druge dejavnike, še posebej pa, če v okolju ni ustreznih spodbud za izobraževanje (Sargant
idr. 1997; Dorray in Arrowsmith 1997; McGivney 2001; Desjardins idr. 2006 v Kump in
Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Tudi v Sloveniji se odrasli s starostjo vse manj izobražujejo.
Po 60. letu starosti je delež dejavnih udeležencev izobraževanja bistveno manjši od
nedejavnih (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 250).
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Pomemben dejavnik, ki vpliva na udeležbo starejših odraslih v izobraževanju, je spol.
Raziskave kažejo, da se v organizirano izobraževanje vključujejo starejši odrasli, ki imajo
višjo stopnjo izobrazbe, so bogatejši, pogosteje živijo v mestu in večinoma so ženskega spola
(Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 9). O tem piše tudi McGivney (2004, str. 53), ki je z raziskavo
v Veliki Britaniji ugotovila, da na nekaterih izobraževalnih področjih in v programih
prevladujejo posamezniki, ki pripadajo višjemu socialno-ekonomskemu statusu in so v večini
ženskega spola. Zaradi številčnejše prevlade žensk v starejših letih prihaja do feminizacije
izobraževanja starejših, saj je ženski spol najbolj zastopan v izobraževalnih programih, ženske
večinoma zasedajo vodstvene pozicije v organizacijski strukturi, večina učnih vsebin pa je
bolj odraz ženskih interesov in zanimanj. Starejši moški tako dojemajo izobraževanje bolj kot
domeno žensk, kar posledično vpliva na njihovo udeležbo (Formosa idr. 2014, str. 15–18;
Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 10; McGivney 2004, str. 70). Več o tem bomo pisali v
podpoglavju Ovire starejših moških za izobraževanje.
2.3.2 Psihološki dejavniki
Med pomembne dejavnike udeležbe v izobraževanju odraslih štejemo tudi različne psihološke
dejavnike. Ti dejavniki so motivacija za izobraževanje, ovire, ki se pojavijo pri izobraževanju,
osebnostne lastnosti in drugi. Motivacija za izobraževanje je značilen kazalnik udeležbe.
Starejši odrasli se v izobraževanje vključujejo predvsem zaradi notranje motivacije. Ne vodi
jih le želja po novem znanju in samouresničevanju, vendar se vključujejo tudi zaradi
vzpostavitve novih poznanstev in medsebojne pomoči. Izobraževanje starejših zadovoljuje
njihove potrebe, zato je pomembno, da če želimo krepiti njihovo motivacijo, moramo spoznati
potrebe starejših. To so njihove težnje, čustva, hotenja oziroma si moramo ustvariti predstavo
o njihovi življenjski poti. S tem pa lahko poskušamo razumeti, zakaj se izobražujejo in učijo
(Findeisen 2013b, str. 44). Motivacija za izobraževanje in učenje je v starosti velikokrat bolj
šibka, odvisna pa je od spodbud v okolju. Spodbude so še posebej pomembne, če ponudba
izobraževanja starejšim, poleg novega znanja, ne omogoča pomoči in socialne opore.
Izobraževanje starejših odraslih je zato potrebno oblikovati tako, da se starejši čim bolj
povezujejo in so dejavno vključeni v učne dejavnosti (Jelenc Krašovec in Kump 2006, str.
148). Večina starejših odraslih se v izobraževanje vključuje zaradi osebnega interesa, saj
želijo povečati uspešnost svojega delovanja. Najmočnejši motivacijski dejavniki med
starejšimi v zahodnoevropskih državah in ZDA so kognitivni interes, želja po učenju, osebna
rast in zadovoljstvo ter socialni odnosi (Kim in Merriam 2004; Scala 1996; Bynum in Seaman
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1993; Gaskell 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 137). Raziskave v Sloveniji kažejo,
da pri starejših kot pomembni motivi prevladujejo povečanje uspešnosti svojega delovanja,
veselje pri učenju, osebnostna rast in druženje ter lažje soočanje s spremembami in
prilagajanje novostim. Nekaterim je motiv učenje nečesa povsem novega, drugim uresničitev
svojih skritih želja (kompenzacijsko učenje) in talentov. Motivi za izobraževanje starejših so
raznoliki. Med motivi pa vsekakor prevladujeta pridobitev novega znanja in druženje. Ljudje
po upokojitvi več razmišljajo o sebi, saj je manj zunanjih odgovornosti in prisil. S starostjo se
umaknejo motivi, ki so povezani z zaposlitvijo in delom, starejši pa si vzamejo čas za večjo
kakovost bivanja in samouresničevanje (Findeisen 2013b, str. 45; Krajnc 2009, str. 38–39;
Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 252; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 137). Houle
(1988 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 27) je sestavil tipologijo motivov, kjer se učeči se
odrasli delijo v tri skupine po prevladujočih dejavnikih za vključitev v izobraževanje: ciljno
osredinjeni, k dejavnosti osredinjeni in v učenje osredinjeni. Vodilo ciljno osredinjenih
odraslih udeležencev izobraževanja so zunanji motivi, izobražujejo se zaradi konkretnega
cilja. K dejavnosti osredinjeni odrasli se izobražujejo, ker so osamljeni ali pa si iščejo
prijatelje, v učenje osredinjeni pa se izobražujejo zaradi učenja samega. Vodijo jih notranji
motivi, saj se izobražujejo zaradi lastnega razvoja. Motivacija pa se spreminja skozi različna
življenjska obdobja, zato jo moramo gledati v smislu konteksta in glede na življenjsko
situacijo posameznika (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 27).
Pomemben psihološki dejavnik udeležbe odraslih v izobraževanju so ovire za izobraževanje.
Pomembno je, da jih prepoznamo in razumemo v odnosu z drugimi značilnostmi posameznika
(prav tam, str. 26). Več o ovirah in njihovih delitvah bomo pisali v podpoglavju Ovire pri
udeležbi starejših v izobraževanju.

2.3.3 Ekonomski dejavniki
Tretja skupina dejavnikov udeležbe starejših v izobraževanju so ekonomski dejavniki. Pri teh
dejavnikih gre za ovrednotenje, kako bodo stroški vplivali na dejansko udeležbo odraslih v
izobraževanju.

Višji

stroški

izobraževanja

zmanjšujejo

pripravljenost

odraslih

za

izobraževanje, kar odrasli tudi velikokrat navajajo kot oviro za izobraževanje. Stroški
izobraževanja so tako pomemben dejavnik udeležbe. Na izobraževanje pa se lahko gleda tudi
kot na naložbo, to pa lahko predstavlja tudi razlog za izobraževanje. Raziskave kažejo, da na
odločitev za izobraževanje bolj vplivajo posameznikove značilnosti (spol, starost, izobrazba,
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družbeni položaj) kot pa dojemanje izobraževanja kot naložbe (Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 27–28).
2.4 Ovire pri udeležbi starejših v izobraževanju
Poleg razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo starejših odraslih v izobraževanju, je
potrebno poznati tudi ovire, ki se pojavljajo in starejšim odraslim preprečujejo udeležbo.
Ovire se lahko pojavljajo v vseh fazah in vrstah izobraževanj: pri formalnem in neformalnem
izobraževanju ter tudi samostojnem učenju. Pri samostojnem učenju so ovire manj izrazite,
ker lahko sami prilagajamo čas, kraj in trajanje učenja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str.
26). Ovire delimo na mesto njihovega izvora: notranje in zunanje. Notranje ovire so
subjektivne narave, medtem ko so zunanje ovire bolj objektivne in socialne narave. Najbolj
uveljavljena metodologija delitve ovir pa je delitev avtorice Patricie Cross (1981 v Radovan
2002, str. 25). Avtorica razvršča ovire v tri skupine: situacijske, institucionalne in
dispozicijske. Situacijske ovire izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja, odražajo pa
se v pomanjkanju denarja (za prevoz, nakup literature), časa (ovira, ki je zelo prisotna pri
starejših), oddaljenosti kraja izobraževanja ter vpliv družine in prijateljev, če so ti vplivi
nespodbudni. Nizki prihodki in kraj bivanja zelo pomembno vplivata na udeležbo, povečanje
prostega časa pa naj ne bi imelo zelo pomembnega vpliva na večjo udeležbo, saj bolj ko so
ljudje dejavni, večjo potrebo imajo po izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26;
Radovan 2012, str. 75). Druga skupina ovir so institucionalne ovire, ki se vežejo predvsem na
neustrezno ali pomanjkljivo ponudbo izobraževalnih programov, neustrezno vsebino,
neprilagojenost organizacije, neprimerno lokacijo, pomanjkanje informacij, urnik programov
(neprimeren čas), proceduralne težave in neustrezne predavatelje. To skupino ovir torej
sestavljajo vsi postopki in prakse izobraževalnih ustanov, ki odrasle odvrača od izobraževanja
v različnih programih. Dispozicijske ovire se navezujejo na psihične in fizične značilnosti
posameznikov. Te ovire lahko negativno vplivajo na odločitev posameznika za izobraževanje.
Pod te ovire spadajo samopodoba, stališča, samozavest, motivacija, sposobnosti za učenje ter
odnos do izobraževanja. Ugotavljanje dispozicijskih ovir je težko, pogosto pa so podcenjene,
ker jih odrasli velikokrat ne navajajo kot vzroke za neudeležbo, velikokrat pa so povezane s
stereotipi. Stereotipi pa izhajajo predvsem iz negativnih izkušenj v rednem izobraževanju in
se skupaj s socio-ekonomsko situacijo posameznika preoblikujejo v stališča, dojemanja in
pričakovanja posameznika v zvezi z izobraževanjem. Vse skupaj pa potem vpliva kot zavora
za motivacijo za učenje in izobraževanje, ki pa se kaže kot predstava o neprimernosti
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posameznika kot učečega se, neizoblikovanih izobraževalnih potreb, pomanjkanje
samozaupanja v sposobnost učenja in negativen odnos do izobraževalnih organizacij. To se
velikokrat opazi pri starejših, pri tistih z nizko izobrazbo in nižjim socialnim statusom (Kump
in Jelenc Krašovec 2010, str. 26; Radovan 2002, str. 30; Radovan 2012, str. 75).
Patricia Cross (1981 v Radovan 2012, str. 75) je mnenja, da so najpomembnejše ovire
situacijske, znotraj teh ovir pa sta to denar in čas. Vendar opozarja, da je lahko pomembnost
teh ovir tudi pretirana, saj so to nekako socialno zaželeni odgovori in moramo biti pri
raziskavah na to pozorni. Kot zelo pomembna skupina ovir se kažejo tudi institucionalne, saj
včasih že same institucije onemogočajo udeležbo starejših odraslih v programih zaradi
pomanjkanja zanimive in ustrezne ponudbe za starejše ter neprilagojene organizacije
izobraževanja. Dispozicijske ovire so v anketnih raziskavah ponavadi manj izpostavljene od
drugih, vendar je njihov pomen lahko prikrit, prav tako zaradi socializacijskega učinka pri
odgovarjanju (Radovan 2012, str. 75).
Starejše odrasle v razvitih državah najpogosteje od izobraževanja odvračajo oddaljenost kraja
izobraževanja, težave, ki so povezane z učenjem (slab spomin, sledenje skupini), pomanjkanje
spodbud s strani družine, različne administrativne ovire (urnik izobraževanja), zdravstvene
težave ter pomanjkanje informacij o izobraževalni ponudbi in programih (Scala 1996; Cross
1981; Tuijnman 1996; Rubenson 1992; Rubenson in Gongli 1997 v Kump in Jelenc Krašovec
2010, str. 138). Slovenske raziskave o udeležbi starejših odraslih v izobraževanju pa navajajo
še druge ovire: prezaposlenost, starost, pozabljivost, nezainteresiranost, neustrezna ponudba
izobraževalnih programov in preveliki stroški. S starostjo posamezniki sebe začnejo dojemati
kot neuspešnega pri učenju zaradi starosti ali pa strahu pred neuspehom. Tako situacijske
ovire nadomestijo dispozicijske ovire, zato starejši potrebujejo dodatno spodbudo za
izobraževanje (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 138).

3. Starejši moški in izobraževanje
Kot smo že spoznali v prejšnjem poglavju, se v organizirano izobraževanje najpogosteje
vključujejo starejši odrasli, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, višji socialno-ekonomski
položaj, so pripadniki srednjega razreda, večinoma živijo v mestih in so ženskega spola
(Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 9). Udeležba odraslih v vseh oblikah izobraževanja po 50. letu
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upada, kar pa je še posebej značilno za moški spol (McGivney 1999, str. 123). Starejši odrasli,
ki se ne izobražujejo v izobraževalnih organizacijah, so velikokrat opredeljeni kot
izobraževalno nedejavni odrasli. Tako se dojema tudi starejše moške, saj se ta skupina v
izobraževanju odraslih, z izjemo nekaterih raziskav, kaže kot nepomembna oziroma
pozabljena manjšina. Starejši moški, še posebej tisti z nižjo stopnjo izobrazbe in družbeno
prikrajšani, se velikokrat ne vključujejo v organizirane aktivnosti v izobraževalnih ustanovah
oziroma se ne vidijo kot udeleženci že izdelanih izobraževalnih programov (Jelenc Krašovec
idr. 2014, str. 10–11). Starejše ženske se upokojijo hitreje kot moški in si bolj prilagajajo
prosti čas. Po upokojitvi so bolj proste od gospodinjskih opravil in skrbi za otroke, zato so
tudi bolj motivirane za zamujene priložnosti. Izobraževanje starejših vidijo kot drugo in
zadnjo priložnost za izobraževanje (Formosa idr. 2014, str. 18). Starejši moški se v starosti
soočajo z izzivi, ki so značilni le zanje. Ti izzivi se kažejo predvsem v spremembah, ki se
pojavijo pri izgubi normativnih vlog in statusa v odnosih, ki pa običajno poudarjajo moško
moč in avtonomijo. Način upokojevanja in izguba plačanega dela predstavljata možen pritisk
na socialno življenje starejših moških, njihovo zdravje in dobro počutje (Golding idr. 2007a,
str. 17). Vse to pa lahko vpliva na nevključevanje moških v organizirane izobraževalne
aktivnosti. Na Univerzi za tretje življenjsko obdobje Ljubljana prevladujejo ženske, ki jih je
84,8 %, moških pa je 15,2 %. Leta 2009 je bilo po slovenskih raziskavah na univerzah za
tretje življenjsko obdobje okoli 10 % moških. Vidimo lahko, da se število moških v
organiziranem neformalnem izobraževanju povečuje, vendar delež še vedno ni visok. V
povprečju so udeleženci univerze za tretje življenjsko obdobje stari med 66 in 70 let,
večinoma pa imajo srednjo ali visoko izobrazbo. Udeleženci se izobražujejo na področju
družboslovja, umetnosti in humanistike, šele nato sledi jezikovno in računalniško
izobraževanje. Večina programov na univerzi je takšna, da razvija občutljivost in estetska
merila, manj pa je takšnih, ki so tehniške ali znanstvene narave. To je posledica prevlade
žensk med udeleženci programov univerze (Šantej 2009, str. 27–29; Šantej 2018, str. 32).
3.1 Ovire starejših moških za izobraževanje
Na nizek odstotek starejših moških v organiziranem izobraževanju vpliva več dejavnikov in
ovir. Med sociološkimi dejavniki smo že pisali o izkušnjah z izobraževanjem v mladosti.
Šolske izkušnje imajo za starejše moške pomemben in včasih dolgo trajajoč vpliv na poznejši
odnos do izobraževanja in vključevanja v izobraževanje. Največkrat k temu pripomorejo slabi
spomini na obvezno izobraževanje, kot so negativne izkušnje zaradi slabega uspeha,
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dolgočasja, nasilnega obnašanja sovrstnikov, pomanjkanja interesa ali pozornosti od učiteljev
ter slaba podpora pri napornih nalogah (Golding 2009, str. 68; McGivney 2004, str. 55–57).
Starejši moški z negativnimi izkušnjami iz formalnega izobraževanja se soočajo z najtežjimi
izzivi pri učenju za obvladovanje sprememb, ki so povezane s staranjem, življenjem in
delovnimi razmerami, vključno s spremembami njihovega zdravja, sposobnosti, identitete,
odnosov in blaginje (Golding 2011, str. 106). Moške pri izobraževanju ovira tudi strah pred
neuspehom, saj jim je težko priznati, da nečesa ne razumejo oziroma ne vedo in prositi za
pomoč. Pri skupinskih izobraževalnih oblikah naj bi bili zato prvotno bolj zadržani pri
vprašanjih in pogovoru o osebnih stvareh zaradi strahu pred posmehom in šibkostjo, ki pa ni
sprejemljiva za status moškega (McGivney 2004, str. 59–60). To bi lahko pripisali tudi temu,
da so ženske v našem okolju socializirane tako, da lahko priznajo neznanje, moški pa mislijo,
da morajo vedno igrati vlogo vsevednih in močnih bitij (Findeisen 2001, str. 185). Vse to pa
spodbuja tudi kultura, ki opogumlja moške, da se oklepajo tradicionalne moške vloge in
vzorcev obnašanja, kjer se učenje ne smatra kot visoko pomembno in se vključitev v
izobraževanje in učenje dojema bolj za ženske kot pa za moške. To v starejših moških
ustvarja tudi strah pred izgubo spoštovanja med moškimi vrstniki (McGivney 2004, str. 88–
89). Med ovire štejemo tudi pomanjkanje socialnega kapitala. Starejši moški imajo manj
socialnih vezi in se redkeje vključujejo v aktivnosti kot ženske. To pa zmanjšuje njihovo
verjetnost vključenosti v izobraževanje. Ženske imajo večja socialna omrežja in je zato tudi
bolj verjetno, da se bodo vključile v izobraževalne aktivnosti. Moški pa zaradi tega lahko
izkusijo več socialne izolacije in so tako posledično manj vključeni (McGivney 2004, str. 68).
Bartlett (1999 v McGivney 2004, str. 68) pravi, da so moški bolj izolirani in manj aktivni v
ohranjanju neformalnih vezi kot ženske, kar pa se z upokojitvijo samo še poslabšuje. Tako
imajo ženske po upokojitvi boljše družbene odnose in so posledično manj izolirane. To lahko
pripišemo tudi temu, da imajo ženske svojo oporo skozi življenje predvsem v družini, moški
pa bolj v javnem življenju (Findeisen 2001, str. 185). Moško izoliranost bi lahko delno
pripisali tudi dojemanju, da je kakršnakoli aktivnost v skupnosti bolj v domeni žensk kot
moških. Bojijo se, da bodo videti šibki, če bodo iskali pomoč in podporo v skupnosti, razen
pri družini in prijateljih, ki jim popolnoma zaupajo. Tako pomanjkanje zaupanja omejuje
moško socialno interakcijo in prispeva k njihovi nizki stopnji udeležbe v skupnosti in
posledično izobraževanju. K nizki stopnji udeležbe starejših moških prispeva tudi njihova
konstrukcija skupnostnega prostora kot domene žensk podnevi in mladih ponoči. Občutek
imajo, da stanja ne morejo spremeniti, zato se posledično počutijo bolj izločene iz njihovih
lokalnih okolij. Relativna nevidnost starejših moških v družbi temelji tudi na spolnih
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pričakovanjih družbenega življenja, ki omejuje moške na gradnjo in vzdrževanje socialnega
kapitala s tem, da jih izključuje iz udeležbe v skupnih aktivnostih. S tem pa, ko se moški
izogibajo družbenih skupin in živijo svoje življenje doma oziroma z bližnjimi prijatelji in
družino, so manj sposobni zgraditi vezi zunaj tega okolja, ki pa so zelo pomembne. Tako
moški nimajo pomoči, znanja in nasvetov zunaj norm svoje družine in bližnjih prijateljev
(McGivney 2004, str. 70). Stresno prehodno obdobje starejšim moškim lahko predstavlja tudi
upokojitev. Podobno kot pri brezposelnosti gre za izgubo plačanega dela, ki pa moškim
predstavlja identiteto in položaj. S pomočjo izobraževalnih in učnih dejavnosti gredo moški
lahko lažje skozi težavno prehodno obdobje in v tem najdejo alternativo delu, vendar je
problem, ker se izobražuje več žensk kot moških (McGivney 1999, str. 123–124).
Zgodnejše upokojevanje žensk, njihova daljša življenjska doba in pogostejše iskanje socialnih
stikov izven doma ne pojasnijo v celoti neravnovesja med spoloma v organiziranih
izobraževalnih aktivnostih (Formosa 2010, str. 204). Zaradi številčnejše prevlade žensk v
starejših letih prihaja do feminizacije izobraževanja starejših, ker je ženski spol najbolj
zastopan v izobraževalnih programih, ženske večinoma zasedajo vodstvene pozicije v
organizacijski strukturi, večina učnih vsebin pa je bolj odraz ženskih interesov in zanimanj.
Starejši moški tako lahko dojemajo izobraževanje bolj kot domeno žensk (Formosa 2010, str.
205; Formosa idr. 2014, str. 18–19). Mnogo izobraževalnih organizacij je odprtih za oba
spola, vendar privabljajo večinoma ženske, ker nimajo oblikovane posebne politike ali
strategije dela z moškimi in privabljanja moških (McGivney 2004, str. 88). Neprimerne učne
lokacije lahko predstavljajo oviro za vključenost starejših moških. Moški se izogibajo
izobraževalnim institucijam, ker jih dojemajo kot institucije, katerih aktivnosti so v prvi vrsti
namenjene ženskam. Imajo občutek feminiziranosti ambienta ustanove, kjer je vse žensko;
dominacija žensk in skrb za ženske. Kot glavni problem se kaže tudi očitna odsotnost drugih
moških (McGivney 1999, str. 69; McGivney 2004, str. 85–86). Moški se ne počutijo udobno
ob prisotnosti številnih starejših žensk in se posledično ne želijo vključiti v izobraževalne
ustanove (Formosa 2012b, str. 286). Velika ovira za nevključenost moških se kaže tudi v
pomanjkanju primernih izobraževalnih programov. Programi morajo biti pravilno
predstavljeni in promovirani. Do problema pride, kadar potencialni učeči se išče primerne
programe in če ne dobi primernih informacij in nasvetov, lahko hitro preneha z iskanjem.
Izobraževalne ustanove tudi ne zagotavljajo dovolj »tradicionalnih« programov za moške, ki
so povezani s praktičnim delom, so znanstvene ali praktične narave, ampak ponujajo
aktivnosti in tečaje, ki so večinoma namenjeni ženskam. Veliko izobraževalnih programov je
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zasnovanih tako, da ženskam pomagajo pri razvijanju novih interesov in doseganju osebnih
ciljev (Formosa 2012b, str. 286; McGivney 1999, str. 69; McGivney 2004, str. 81–82). Tako
narava programov v izobraževalnih ustanovah krepi žensko podobo sektorja, to pa lahko
postane sredstvo odvračanja moških od teh ustanov. Glavno oviro za nizko vključenost
starejših moških ima torej pomanjkanje specifičnih, na moške orientiranih aktivnosti in
programov. Programi, ki bi jih morale ponujati izobraževalne ustanove in bi pritegnile moške,
morajo biti praktični, temeljiti na različnih veščinah in imeti širši praktični pomen (McGivney
2004, str. 82–83). Pri starejših moških se kaže kot ovira tudi pomanjkanje ozaveščenosti o
učnih priložnosti. Moški se ne zavedajo vseh izobraževalnih priložnosti, ki so jim namenjene.
To lahko povežemo s pomanjkanjem interesa moških za izobraževanje, saj zaradi
nezainteresiranosti tudi ne iščejo oziroma ne vidijo teh informacij in ponudbe. Pri nekaterih
pa slaba izkušnja iz formalnega izobraževanja vpliva tako, da ustanovam za izobraževanje ne
bodo prišli niti blizu (prav tam, str. 81).
Glede na vse naštete ovire, ki odvračajo starejše moške od vključitve v organizirano
izobraževanje, lahko rečemo, da bo težko rešiti neravnovesje med spoloma brez sprememb v
splošni kulturi. Udeležbo starejših moških bi lahko povečali s preučevanjem splošnih
institucionalnih pristopov kot tudi kurikularne ponudbe. Vendar to ne sme vključevati takih
pristopov za moške, ki že delujejo pri ženskah. Izobraževalne programe je potrebno oblikovati
in strukturirati tako, da imamo v mislih moški spol. Številne raziskave kažejo, da lahko
starejše moške privabimo v izobraževalne programe, ki so narejeni, predstavljeni in izvedeni
na način, ki odgovarja njihovim interesom, željam in okoliščinam. Splošne kulture ne moremo
spremeniti v kratkem času, lahko pa z občutljivimi in premišljenimi poskusi naredimo
starejšim moškim izobraževanje in učenje tako privlačno, kot je ženskam in s tem prispevamo
h končnemu izenačenju neenakosti v udeležbi (McGivney 2004, str. 88–89, 132).
3.2 Pridobivanje in vključevanje starejših moških
Za pridobivanje in vključevanje starejših moških je potrebno imeti proaktivni pristop in jasno
strategijo, ki je podprta z akcijo in zagotavlja, da so organizacijsko okolje in aktivnosti, ki se v
okviru tega izvajajo, primerne tako za moške kot za ženske. Ni razloga, da izobraževalna
organizacija poskuša pridobiti in vključiti starejše moške, če nima znanja, kdo so ti moški in
kaj jim ponuditi. Ni dovolj le organizirati aktivnosti, ki so odprte za oba spola in počakati, da
pridejo moški. Že pri ovirah starejših moških za izobraževanje smo pisali o pomanjkanju
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ozaveščenosti starejših moških o učnih priložnostih. Tradicionalne metode oglaševanja imajo
zelo malo vpliva na ljudi, ki aktivno ne iščejo učnih priložnosti in dojemajo organizirano
izobraževanje kot nekaj formalnega, akademskega in namenjenega ženskam. Bolj učinkovit je
tako oseben pristop z ljudmi, ki so ciljna skupina izobraževanja in na kraju, kjer se ponavadi
zadržujejo (npr. različna društva, športni klubi, pubi). Za ponudnike izobraževanja pa je zelo
pomembno, da si že prej odgovorijo na vprašanje, katero skupino želijo doseči, saj ima vsaka
skupina neke skupne potrebe in zanimanja, na to pa vplivajo različne okoliščine, dojemanja in
motivacija. Skupek teh dejavnikov pa vpliva na pripravljenost in sposobnost vključitve ciljne
skupine v organizirane izobraževalne programe (McGivney 2004, str. 91–95). Na spodbujanje
moških za večjo udeležbo v izobraževanju delujejo tudi posebni dogodki, kot so na primer
dnevi odprtih vrat. Taki dogodki lahko opogumijo starejše moške, da »stopijo čez prag«
izobraževalne organizacije, vendar pa to ne pomeni, da se bodo vključili v programe (prav
tam, str. 99–100). Nekatere študije kažejo, da prisotnost drugih moških v organizaciji, ki so
lahko predavatelji, strokovni delavci ali udeleženci, lahko vpliva na večjo udeležbo moških v
učno okolje, saj jim to lahko predstavlja spodbudo (Pugh 2002 v McGivney 2004, str. 100).
Golding omenja, da so moški predavatelji med starejšimi moškimi videni kot bolj kredibilni
in prepričljivi, lahko jih imajo za vzornike (Golding idr. 2007a, str. 24). Vendar Flood (v
Golding idr. 2007a, str. 24) izpostavlja, da tudi ženske predavateljice lahko poučujejo moške
enako učinkovito kot moški predavatelji in da se tudi pri takih skupinah kažejo pozitivni
učinki. Nekateri praktiki omenjajo tudi pomembnost spola v učnih skupinah, vendar je
mnenje različno. Starejši moški bolje delujejo in se bolje počutijo v skupini, kjer so samo
moški, ker se bojijo izgubiti svoj ugled v ženski družbi (McGivney 2004, str. 101). Aktivnosti
z moškimi naj bi bile najbolj učinkovite, ko se izvajajo v majhni moški skupini, kjer se lahko
moški obrnejo drug na drugega in zaradi varnosti, ki jo lahko take skupine ponudijo
(Berkowitz 2004 v Golding idr. 2007a, str. 24). Vendar drugi raziskovalci opozarjajo, da so
takšne skupine lahko tudi neprijetne in odbijajoče. Pri tem moramo vedno imeti v mislih,
kakšna je ciljna skupina moških in na kakšen način bodo cilji in vsebine preneseni na njih
(McGivney 2004, str. 101).
Najbolj učinkovita pot, da vključimo starejše moške v izobraževanje je, da jim ponudimo
aktivnosti in programe, ki so soglasni z njihovimi vrednotami in interesi. Ponudniki
izobraževanj ne morejo le predvidevati, da vedo, kakšne so njihove vrednote in interesi.
Ugotavljanje tega pa zahteva pristen odnos in posvet s starejšimi moškimi, kar je v nasprotju s
tokenizmom, kjer gre za navidezno ponujanje možnosti izražanja. Najbolj učinkovito je torej
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poslušanje, kaj želijo lokalni starejši moški in pripravljenost za vpeljavo novih svežih
pristopov v aktivnosti in programe (McGivney 2004, str. 102). Deluje sistem, ki je usmerjen
na učečega se posameznika, sistem od spodaj navzgor, vendar je sistem vse prevečkrat
usmerjen od zgoraj navzdol, kar pripelje do nasprotnih učinkov pri zagotavljanju sodelovanja
starejših moških v procesu izobraževanja (Ashton idr. 2000 v McGivney 2004, str. 102).
Starejšim moškim je potrebno dati možnost in besedo, kakšni naj bodo izobraževalni
programi, ponuditi izbiro med različnimi dejavnostmi in priložnost, da v takšnih dejavnostih
začutijo svojo pot. Takšna praksa lahko pri moških spodbudi smisel vključevanja v
izobraževalne aktivnosti (Fathers Direct 2003 v McGivney 2004, str. 103). Ko se enkrat
ugotovijo interesi in želje, lahko organizacije na tem začnejo graditi izobraževalno ponudbo,
saj je moške lažje pridobiti, ko se sklicujemo na njihove interese. Gingell (2003 v McGivney
2004, str. 108) predlaga vsebine, kjer gre za kombinacijo osnovnih veščin s praktičnimi
vsebinami, ki se nanašajo na ugotovljene interese. Starejši moški morajo v izobraževalnih
programih videti pomen in vrednost tega, kar počnejo, zato jih mnogo teži k aktivnostim, ki
so praktične narave. Zanimive so jim tudi aktivnosti, ki so moške narave in jim omogočajo, da
se povežejo z drugimi moškimi v bolj »možati« smeri. Obstaja tveganje o ohranjanju spolnih
stereotipov s tem, ko organizacije ponujajo moške praktične aktivnosti, vendar začetna
vključenostjo moških v aktivnosti, v katerih se dobro počutijo in jih sprejemajo kot ustrezne,
lahko vodi v ugotavljanje drugih učnih interesov. Tako se lahko ne-učeči se posamezniki
preobrazijo v navdušene učeče se. Starejšim moškim morajo biti aktivnosti ponujene tako, da
ne izgubijo ugleda ali so stigmatizirani med moškimi vrstniki (McGivney 2004, str. 104–105).
Vsak starejši moški, ki ga organizacija pridobi v svoje programe, je prepričevalec in
spodbujevalec za druge moške, da se vključijo v izobraževanje. Vendar to deluje le takrat, ko
tudi drugi moški izhaja iz istega socialnega, kulturnega in etničnega ozadja kot moški, ki ga
spodbuja (prav tam, str. 97).
Pri pridobivanju in vključevanju starejših moških v izobraževalne aktivnosti pa ne igra
odločilne vloge le vsebina učenja, ampak tudi lokacija in čas izvajanja programov. Za
aktivnosti je zaželeno, da so predvidene; da se dogajajo redno, ob istem času in na istem
mestu. Imeti morajo jasne cilje in proces, ne smejo pa zahtevati velike obveze (Fathers Direct
2003 v McGivney 2004, str. 114). Primerno učno okolje je bolj neformalno in sproščeno,
mora pa biti drugačno od šolskega okolja. Fizična razporeditev lokacije je zelo pomembna, saj
mora ustrezati starejšim odraslim, še posebej moškim, in ne sme biti oblikovana tako kot
izgleda šolsko okolje za mlade in otroke, saj to lahko spominja na izobraževanje v mladosti,
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kar pa lahko predstavlja oviro za vključitev, če so imeli negativne izkušnje in spomine na
formalno izobraževanje. Mnenje je razdeljeno tudi glede osebja, zaposlenega v izobraževalni
organizaciji. Nekateri raziskovalci trdijo, da se kaže potreba po moškem osebju, saj je lahko v
strogo feminiziranem izobraževalnem sektorju prisotnost moškega osebja kot pomoč, da se
spremeni mišljenje starejših moških, da so programi ciljani samo ali v večini na ženski spol.
Pozitivna plat prisotnosti moškega osebja je tudi to, da se moški udeleženci počutijo bolj
prijetno, ko vstopajo v večinoma žensko okolje in se lahko z zaposlenimi moškimi
identificirajo in vzpostavijo odnos okoli »moških« tem. Žensko osebje naj ne bi vedno
razumelo moških vprašanj in vidikov. Vendar nekatere raziskave kažejo, da spol osebja ni
pomemben, če so zaposleni udeležencem v pomoč in podporo, nekateri pa imajo celo raje
žensko osebje, ker so ženske dobre poslušalke. V izobraževalnem okolju, kjer osebje dela
večinoma z ženskami udeleženkami, je potrebno nekaj priprav za delo z moškimi, saj tam
obstaja že nekaj vnaprej izdelanih predstav o moških potrebah in učnih izbirah (McGivney
2004, str. 114–116).
Miller (2000 v McGivney 2004, str. 116) izpostavlja, da je zelo pomembno, da so starejši
moški v izobraževanju obravnavani dostojanstveno in s spoštovanjem. Moškim je potrebno
ponuditi možnost vključitve v neformalno izobraževanje brez, da bi s tem izgubili svoj ugled
in ponuditi takšen pristop, ki se osredotoča na njihove močne točke, na obstoječe veščine, ne
pa na poudarjanje šibkih točk. Posebno pozornost je potrebno dajati tudi pozitivnim
povratnim informacijam, kar krepi moško samozavest in samopodobo (McGivney 2004, str.
118–119). Starejši moški pa morajo biti v prvi vrsti motivirani za izobraževanje in to
motivacijo ohranjati skozi celoten proces. Da pa se to lahko zgodi, morajo starejši moški
uživati v izobraževanju in učenju, učne aktivnosti pa morajo biti zanimive in imeti smisel
(Carragher in Golding 2015, str. 155, 164). Zmeraj pa bodo obstajali starejši moški, ki jih ne
bo mogoče prepričati in vključiti v organizirane izobraževalne aktivnosti. Ne smemo pa
sprejeti, da je nevključenost kultura, ki obstaja med široko skupino moških in tega ne moremo
spremeniti (McGivney 2004, str. 132). Treba je priznati, da je v izobraževanju starejših
odraslih možno in potrebno narediti veliko, da bi spodbudili več starejših moških k bolj
enakopravni udeležbi in učenju s starejšimi ženskami (Golding idr. 2007a, str. 22). Starejše
moške lahko pridobimo v programe in izobraževalne organizacije, ki upoštevajo pristope, ki
smo jih opisali v tem poglavju in se zavedajo ovir starejših moških za izobraževanje.
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3.3 Delavnice za moške v Avstraliji
Raziskave iz Avstralije in nekaterih evropskih držav kažejo, da so starejši moški, zlasti manj
izobraženi in družbeno prikrajšani, pogosteje dejavni v organizacijah v skupnosti (Jelenc
Krašovec idr. 2014, str. 11). Začetne raziskave na tem področju je pričel Golding, ki je
ugotovil, da izobraževanje v skupnosti pomembno vpliva na blaginjo moških v Avstraliji,
vendar je poudaril, da njegove raziskave kažejo le na pozitiven vpliv izobraževanja, ki poteka
v različnih skupnostnih organizacijah (Golding 2011, str. 113–114). Raziskave posebnih
skupnostnih oblik druženja in učenja moških v Avstraliji kažejo, da so delavnice za moške v
skupnosti s svojimi dejavnostmi zanimive zlasti za starejše moške z različnimi interesi
(Golding idr. 2007a, str. 7). Za starejše moške je učenje posebej učinkovito, ko se odvija v
skupnosti in gre za socialno, lokalno, praktično in umeščeno učenje v skupinah (Golding
2011, str. 103). Kot pravi Formosa (2010, str. 210), te raziskave dokazujejo, da so starejši
moški dovzetni za izobraževanje, kadar so dejavnosti in prostor ustrezno in smiselno izbrani.
Delavnice za moške v skupnosti ali Men's Sheds (kar v prevodu pomeni moške lope) so
prostori tipa delavnic v skupnosti, ki so središča načrtnih in rednih ročnih dejavnosti v
skupinah, sestavljajo pa jih večinoma moški. V delavnicah je moškim omogočeno redno
srečevanje in druženje z drugimi moškimi in uporaba orodja v varnem, poznanem in skupnem
okolju delavnice, v različnih vrstah skupnosti, situacij in organizacij (Golding idr. 2007a, str.
13, 37). Delavnice se razlikujejo po lokaciji, pa tudi po veščinah, izkušnjah in zmožnostih
članov ter virov, ki so jim na voljo. Na splošno imajo delavnice prostor in orodje za
obdelovanje lesa ter prostor za druženje (Carragher in Golding 2015, str. 155). Avstralske
delavnice za moške so relativno majhne, delno financirane, vodijo pa jih prostovoljci. Pogosto
nimajo plačanih uslužbencev oziroma so ti zelo redki (Golding 2015, str. 355). Aktivnosti
določajo člani in jih običajno tudi vodijo. Kadar noben član ni ustrezen, pa najamejo tudi
zunanjega tutorja (Carragher in Golding 2015, str. 155).
Golding je s svojimi sodelavci pokazal, da starejše moške tradicionalno privlačijo delavnice
kot prostor, ki jim je blizu in se tam počutijo domače. Te delavnice moškim predstavljajo
prostor, ki je nasprotje kuhinji, ki se v večini zahodnih kultur pojmuje kot feminiziran,
predvsem ženski prostor. V teh delavnicah moški ponavadi sami delajo, popravljajo in
izdelujejo stvari, oblikujejo pa si tudi delovno okolje za lastne potrebe. Domače delavnice
ponavadi predstavljajo prostor za moške in tudi delavnice v skupnosti so dostopne predvsem
moškim, uporabljajo pa jih tudi predvsem moški (Golding idr. 2007b, str 1–2). Čeprav so
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prostori namenjeni predvsem moškim, večina moških, ki je vključena v delavnice, ceni
potrebo po enakopravnem in spoštljivem odnosu z ženskami, znotraj in izven delavnic
(Golding idr. 2007a, str. 39). V njih izvajajo različne dejavnosti: izobraževanje, odlaganje
oskrbe, raziskovanje moške identitete in nudenje opore tistim, ki imajo težave z demenco.
Starejšim moškim nudijo pomembne, nove in privlačne možnosti, da gredo iz hiše in se
zraven družijo z drugimi moškimi (Golding idr. 2007a, str. 19, 21). Udeleženci delavnic so
večinoma moški, ki so starejši od 50 let, ki niso več zaposleni in ne živijo v mestih. Večina
teh starejših moških je v preteklosti opravljala obrtniške poklice, le malo udeležencev pa ima
višjo izobrazbo. Starejši moški, ki so vključeni v delavnice, imajo ponavadi negativno
izkušnjo s formalnim izobraževanjem in imajo nižjo stopnjo funkcionalne pismenosti
(Golding 2015, str. 348–350). Večina vključenih moških je v zadnjih petih letih doživela
izgubo ali večjo krizo, kot so izguba pomembne osebe, ločitev od partnerja ali otrok,
zdravstvene težave ali invalidnost, upokojitev ali brezposelnost. Zato tem moškim delavnice v
skupnosti predstavljajo pozitivne, zdrave in privlačne izkušnje, jim potrjujejo življenje in
dajejo pozitivne potrditve, da so moški (Golding idr. 2007a, str. 39–40).
Med starejšimi moškimi, ki se vključujejo v te delavnice v skupnosti, so najbolj zaželeni
priložnostni učni prostori in pristopi, kjer imajo občutek, da lahko varno spregovorijo in se
družijo z drugimi moškimi. Večinoma se učenje zgodi preko prijateljstva in priložnostnega
mentorstva, zato večinoma moški na to ne gleda kot na učenje (Golding 2011, str. 111).
Pomembno za moške je, da lahko delijo svoje občutke, skrbi in izkušnje, da se učijo z
interaktivno udeležbo ter da se zraven lahko vključijo v razpravo ali razmislek. Delavnice v
skupnosti so uspešne, ker zagotavljajo varno, starostno in kulturno primerno okolje, kjer se
učenje in zdravje razvijata priložnostno. S tem pa ne prihaja do ogrožanja glavnega razloga,
zaradi katerega se moški vključujejo v delavnice, in to je druženje (Golding 2007a, str. 38–
40). Tudi McGivney (1999, str. 46) pravi, da je zagotavljanje varnih prvih priložnosti za
učenje zelo koristna strategija, ki pripomore k povečanju vključenosti, zraven pa predstavlja
pomoč in podporo ljudem, da razvijejo tudi druge učne interese. Ljudje velikokrat izberejo
poznano in neogrožujočo dejavnost kot izhodišče, kjer jim udeležba v takih dejavnostih da
zaupanje, da se vključijo še v kakšno povsem drugačno aktivnost. Eden ključnih dejavnikov
širjenja udeležbe v izobraževanju odraslih je prav učenje v poznanem lokalnem okolju (prav
tam). V delavnicah v skupnosti se odvija učenje, ki je priložnostno, družbeno konstruirano in
je prepleteno s prakso skupnosti. Tu je učenje pogajalski proces članov in udeležencev
(Golding idr. 2007b, str. 3).
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Pomemben učinek, ki se kaže skozi udeležbo v delavnicah v skupnosti je predvsem v blaginji
starejših moških, kar se kaže skozi njihovo zdravje, družabnost, učno zmogljivost ter
sposobnost, da s tem prispevajo k skupnosti. Sodelovanje v delavnicah v skupnosti starejšim
moškim omogoča prilagodljivost, odsotnost obveznosti, imajo pa tudi priložnosti za
mentoriranje ter vodenje delavnic v skupnosti. S tem lahko prispevajo k skupnosti, krepi se
jim občutek pripadnosti, ki se kaže preko deljenja mentorstva in vlog ter tudi preko storitev in
proizvodov, ki jih prispevajo v skupnosti (Golding idr. 2007a, str. 37–40). Kot končen rezultat
teh delavnic je tudi precejšnja praktična in ekonomska vrednost za skupnost, prispevki pa so
pomembni za družino in partnerje kot tudi za zdravje in blaginjo moških, ki so vključeni, o
čemer smo že pisali (Golding 2015, str. 352). Pomembna vrednost programov v teh
delavnicah so tudi načini, ki k vključitvi privabijo prostovoljce, saj se s tem prihranijo
določena sredstva, delujejo pa kot dejavnik večanja dostopnosti zdravstvenih storitev in
informacij za moške. Tudi v teh delavnicah v skupnosti pa se lahko pojavijo negativni učinki.
Gre predvsem za možnosti vsiljevanja osebnih in političnih programov drugim, slabo
upravljanje skupnosti, stereotipiziranje moških ali pa za neprimerno podporo nekaterim
moškim (Golding idr. 2007a, str. 20).
V magistrskem delu sicer ne pišemo o učenju v skupnosti, vendar menimo, da se dobre prakse
iz delavnic v skupnosti, ki delujejo in so učinkovite, lahko prenesejo v neformalno
izobraževanje starejših moških.

4. Neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica
Ljudska univerza Radovljica je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki jo je ustanovila
Občina Radovljica za opravljanje javne službe, katere izvajanje je v javnem interesu.
Ustanovljena je bila 1. oktobra 1959 kot Delavska univerza Radovljica, saj je bila takrat
ustanovitev javnega zavoda za izobraževanje odraslih eden izmed pogojev za ustanovitev
občine.

Njena

osnovna

dejavnost

je

bila

prosvetljevanje,

prirejanje

občasnih

poljudnoznanstvenih in političnih predavanj ter organizacija jezikovnih tečajev. V
osemdesetih letih pa se je preimenovala v Ljudsko univerzo Radovljica (Rozman Amon
2017a, str. 4).
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Osnovna dejavnost Ljudske univerze Radovljica je izobraževanje odraslih in mladine, ki niso
vključeni v redno izobraževanje. Obsega področje splošnega, strokovnega izobraževanja,
usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje otrok in mladine,
ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe in v
obliki neformalnega učenja. Z novimi verifikacijami srednješolskih programov, poleg
možnosti dokončanja osnovnošolskega izobraževanja, število udeležencev raste iz leta v leto.
Zadnja leta je del izobraževalne dejavnosti ljudske univerze tudi ponudba usposabljanj in
drugih izobraževanj za ranljive ciljne skupine odraslih in upokojence. Ljudska univerza
Radovljica je javni zavod, ki je z vrsto verificiranih javnoveljavnih izobraževalnih programov,
različnimi programi medgeneracijskega povezovanja in mladinskimi programi, enakovredna
ostalim izobraževalnim organizacijam doma in v tujini. Pomemben del dejavnosti zavoda
predstavlja tudi sodelovanje z drugimi evropskimi državami preko projektov Erasmus+, saj s
pomočjo pridobivanja evropskih projektov lokalni prebivalci dobijo možnost, da se srečujejo
z vrstniki iz drugih evropskih držav in tako začutijo, da so ne samo slovenski, pač pa tudi
evropski državljani (Rozman Amon 2017a, str. 4–5). Vizija zavoda je »biti prepoznavna in
kakovostna izobraževalna ustanova za izobraževanje odraslih, z namenom osveščanja javnosti
o pomembnosti in navzočnosti učenja v vseh starostnih obdobjih in na vseh področjih
življenja« (prav tam, str. 4).
Ljudska univerza Radovljica izvaja različne neformalne izobraževalne programe v okviru
različnih projektov: Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O), Mladinski dnevni center
KamRa, Znanje Nas Aktivira (ZNA), različni splošni in jezikovni tečaji, študijski krožki,
Večgeneracijski center Gorenjska, Medgeneracijski center Radol'ca in Bled in Univerza za
tretje življenjsko obdobje Radovljica. Program Projektno učenje mlajših odraslih (PUM-O) je
neformalni program, ki je namenjen opolnomočenju mlajših odraslih med 15. in 25. letom
starosti, ki so izpadli iz šole ali so brezposelni. Temeljna oblika dela v programu je projektno
delo, najpomembnejši cilji pa so dokončati šolo, opraviti čim več izpitov, najti zaposlitev ter
pridobiti nove spretnosti, premagati različne ovire in osebno rasti. Mladinski dnevni center
KamRa je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se soočajo z različnimi stiskami v
odraščanju in mladim do 29. leta. V mladinskem centru lahko aktivno preživljajo prosti čas,
dobijo brezplačno učno pomoč, individualno svetovanje ali pa se vključijo v različne
programe in delavnice, ki so jim namenjene. Prostor in dejavnosti so namenjeni mladim, ki
želijo razvijati svoje potenciale in interese, odkriti nove hobije, pridobiti nova znanja in
postati družbeno aktivni. Namen različnih programov za mlade do 29. leta je povezovanje,
52

motiviranje in aktivacija mladih, predvsem mladih brezposelnih in drugih ranljivih skupin.
Projekt Znanje Nas Aktivira (ZNA) je namenjen zaposlenim odraslim, starejšim od 45 let.
Namen projekta je z različnimi neformalnimi programi povečati vključenost odraslih v
vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela,
večje zaposljivosti in osebnega razvoja ter delovanja v današnji družbi. Ljudska univerza
izvaja tudi Informiranje in svetovanje v izobraževanju odraslih (ISIO), kjer se izvajajo
dejavnosti informiranja in svetovanja ranljivim ciljnim skupinam pred in med izobraževanjem
ter po končanem izobraževanju. Dejavnosti so namenjene brezposelnim, osipnikom, starejšim
odraslim, migrantom in invalidom. Ljudska univerza Radovljica upravlja tudi Čebelarski
razvojno izobraževalni center, ki izvaja različna predavanja in usposabljanja za čebelarje,
izvajajo pa se tudi številna tematska predavanja in delavnice, ki so namenjena širši javnosti
(Rozman Amon 2017a; 2017b).
4.1 Starejši odrasli in neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica
Starejši odrasli se lahko, poleg ostalih starostnih skupin, na Ljudski univerzi Radovljica v
različne neformalne programe vključijo preko študijskih krožkov, Medgeneracijskega centra
Radol'ca in Bled, Večgeneracijskega centra Gorenjska in Univerze za tretje življenjsko
obdobje Radovljica. Študijski krožki temeljijo na sodelujočem učenju v majhnih skupinah in
življenjskih izkušnjah udeležencev. Ljudska univerza letno izvede pet študijskih krožkov na
različne teme. Medgeneracijski center Radol'ca in Bled se izvaja od septembra 2013 in
omogoča ljudem, da se v njihovem lokalnem okolju vključujejo v čim več aktivnosti.
Medgeneracijski center je odprt prostor, kjer gre za druženje različnih generacij, ki se
spoznavajo in aktivno družijo. Aktivnosti se oblikujejo glede na potrebe, želje in interese
udeležencev, poudarek pa je tudi na povezovanju z lokalnimi organizacijami. Center je
financiran s strani občin Upravne enote Radovljica in zato je udeležba za ljudi brezplačna.
Večgeneracijski center je projekt, ki ga izvajajo od januarja 2017, sofinancirata pa ga
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad,
zato so programi za udeležence brezplačni. Glavni cilj projekta je nudenje različnih vsebin
različnim ciljnim skupinam, s tem pa prispevati k dvigu kakovosti življenja ter preprečevati
zdrs v socialno izključenost in revščino. Aktivnosti so zasnovane na pridobivanju
kakovostnih, uporabnih ter aktualnih spretnosti in znanj za potrebe vsakdanjega življenja in
dela pripadnikov izbranih ciljnih skupin. V tem projektu so kot ena izmed ranljivih ciljnih
skupin navedeni tudi starejši odrasli, zlasti tisti iz socialno ogroženih okolij. Cilj obeh
53

projektov je, da se ljudem v lokalni skupnosti ponudi dostopne, raznolike in kakovostne
programe, ki omogočajo socialno vključenost, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in
dejavnega sodelovanja. Izvajajo se različni krajši in daljši programi digitalne pismenosti
(računalništvo, pametni telefoni, digitalna fotografija), zdravja (joga, EFT, dihalne vaje,
energijske

tehnike,

preventivne

delavnice),

osebnostne

rasti

(šola

energijskega

samozdravljenja, astrologija, energetska samopomoč), ročnih spretnosti (mozaik, različne
ustvarjalne delavnice) in različni drugi programi (pravne informacije, varna vožnja, plesi v
krogu …). Poleg tega so vsak mesec na voljo tudi enkratna predavanja in delavnice z
najrazličnejših področij. (Rozman Amon 2017a; 2017b).

V okviru Ljudske univerze Radovljica osemnajsto leto poteka tudi Univerza za tretje
življenjsko obdobje (UTŽO). Univerza za tretje življenjsko obdobje Radovljica je članica
mreže Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje. Program je oblikovan tako, da je
prilagojen tistim željam, potrebam in interesom udeležencev, katere prej v svojem življenju
niso uspeli uresničiti oziroma se jim bolj posvetiti. Gre za spodbujanje in širjenje razvoja
izobraževanja različnih skupin starejših odraslih, posledično pa za izboljšanje življenja
starejših in skupnosti na temelju izobraževanja in kulture. Programi na univerzi so plačljivi, v
njih pa se vključujejo upokojeni odrasli. Udeleženci se lahko vključijo v različne tečaje tujih
jezikov na različnih stopnjah (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina, francoščina,
ruščina), umetnostno zgodovino, zgodovino in jogo za zlata leta (Izobraževalni programi
2017; Rozman Amon 2017b).
Ljudska univerza Radovljica študijske krožke in programe preko medgeneracijskega in
večgeneracijskega centra ter univerze za tretje življenjsko obdobje izvaja večinoma v
dopoldanskem času, nekaj pa tudi v popoldanskem. V letu 2017 je bilo v te programe
vključenih 1313 udeležencev, od tega je bilo 921 (72,9 %) udeležencev upokojencev, kar
lahko vidimo tudi na Grafu 2. Druge skupine udeležencev, ki so vključene, so po statusu
zaposleni (13,8 %), otroci in učenci (7,3 %), brezposelni (3,5 %), dijaki in študentje (1,7 %) in
udeleženci, ki imajo status gospodinje ali kmeta (0,8 %).
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Graf 2: Udeleženci študijskih krožkov, Medgeneracijskega centra Radol'ca in Bled,
Večgeneracijskega centra Gorenjska in Univerze za tretje življenjsko obdobje Radovljica po
statusu
Tako visok delež upokojenih v teh programih lahko pripisujemo temu, da se večinoma
izvajajo neformalni programi in delavnice v dopoldanskem času, na univerzo za tretje
življenjsko obdobje se vključujejo samo upokojeni in da so v projektu večgeneracijskega
centra kot ena izmed ranljivih skupin navedeni starejši odrasli. Med upokojenimi udeleženci
prevladujejo ženske (78 %), moških pa je 22 % (Graf 3).

22 %

Ženske
Moški
78 %

Graf 3: Upokojeni udeleženci po spolu
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II. EMPIRIČNI DEL
5. Opredelitev raziskovalnega problema
Staranje prebivalstva in s tem povezano naraščanje ter spreminjanje potreb starejše generacije
so problemi, s katerimi se v zadnjih letih srečujemo na različnih področjih. Svet se bo v
naslednjih letih spopadal s staranjem prebivalstva, saj se je zaradi boljših življenjskih razmer
življenjska doba ljudi podaljšala in na svetu je vse več starih ljudi. V letu 2018 starejši odrasli
predstavljajo 19,4 % prebivalstva Slovenije (SURS 2018), leta 2057 naj bi bilo v isti starostni
skupini skoraj 31 % prebivalcev, leta 2080 pa okrog 29 %. Delež otrok (oseb mlajših od 15
let) naj bi bil leta 2080 15,7 % prebivalcev Slovenije. Tako bo, po sedanjih predvidevanjih,
število starejših od 65 let skoraj dvakrat večje od števila mlajših (Projekcije prebivalstva za
Slovenijo 2015). Prilagajanje družbe spreminjajoči se starostni sestavi prebivalstva je zato
nujno, vendar staranja prebivalstva ne smemo dojemati kot proces z negativnim prizvokom.
Starejši ne smejo biti obrobna družbena skupina, ampak morajo ostati in bodo ostali vključeni
v glavni tok družbenega dogajanja. To pa se zgodi takrat, ko imajo enakovreden dostop do
različnih virov, kot so delo, zdravje, kultura in izobraževanje (Findeisen 2009, str. 14; Šircelj
2009, str. 40).
Odnos ljudi do staranja, starosti in starih ljudi lahko spremenimo z izobraževanjem, saj s tem
povečujemo moč starejših, kakovost posameznikovega življenja in zmanjšujemo družbeno
izključenost starejših z ohranjanjem njihove dejavne vloge v družbi (Kump in Jelenc
Krašovec 2005, str. 243). Raziskave kažejo, da se v organizirano izobraževanje vključujejo
starejši odrasli, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, so bogatejši, pogosteje živijo v mestu in so
večinoma ženskega spola. Tisti, ki pa se ne izobražujejo v izobraževalnih organizacijah, so
velikokrat opredeljeni kot izobraževalno nedejavni odrasli. In tako se dojema tudi starejše
moške. Starejši moški, še posebej tisti z nižjo stopnjo izobrazbe in družbeno prikrajšani, se
velikokrat ne vključujejo v organizirane aktivnosti v izobraževalnih ustanovah (Jelenc
Krašovec idr. 2014, str. 9–11). Na manjšo vključenost moških v organizirano neformalno
izobraževanje pa vpliva več dejavnikov in zavedati se moramo, da imajo moški različne
potrebe, cilje, pričakovanja, zmožnosti in navade.
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Z raziskavo smo želeli preučiti dejavnike, ki vplivajo na udeležbo starejših moških v
neformalnem izobraževanju na Ljudski univerzi Radovljica. Zanimalo nas je, kdo so starejši
moški, ki so že vključeni v neformalne programe, kakšni so njihovi motivi za vključitev v te
programe in kakšne so ovire, da se ne vključujejo v druge neformalne programe na ljudski
univerzi. Zanimalo nas je tudi, ali ponudba Ljudske univerze Radovljica ustreza potrebam in
željam starejših moških.
5.1 Raziskovalna vprašanja
1. Kako so starejši moški, ki so vključeni v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi
Radovljica, doživljali prehod v upokojitev?
2. Kako starejši moški, ki so vključeni v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi
Radovljica, preživljajo svoj prosti čas? Kako se preživljanje prostega časa razlikuje glede na
tip gospodinjstva?
3. Ali so starejši moški vključeni tudi v druge družbene aktivnosti izven Ljudske univerze
Radovljica?
4. Kakšen način izvajanja organiziranih izobraževalnih aktivnosti starejšim moškim najbolj
ustreza? Katera področja jih najbolj zanimajo?
5. Kakšni so motivi starejših moških za vključitev v neformalno izobraževanje na Ljudski
univerzi Radovljica? Kako se ti motivi razlikujejo glede na starost, izobrazbo in tip
gospodinjstva?
6. Katere so najpogostejše ovire starejših moških za vključitev v druge neformalne programe
na Ljudski univerzi Radovljica? Kako se te ovire razlikujejo glede na izobrazbo?
7. Ali starejši moški menijo, da na Ljudski univerzi Radovljica manjkajo neformalni programi
in delavnice, ki bi jim bolj ustrezali?
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5.2 Raziskovalne hipoteze
Hipoteza 1: Večina starejših moških je doživljala prehod v upokojitev kot nadaljevanje
življenja, le prilagajanje.
Hipoteza 2: Med starejšimi moškimi z različnim tipom gospodinjstva obstajajo razlike glede
preživljanja prostega časa.
Hipoteza 3: Večina starejših moških je vključena v različna društva in klube.
Hipoteza 4: Večini starejših moških najbolj ustrezajo praktične delavnice.
Hipoteza 5: Največ starejših moških zanimajo računalništvo in tuji jeziki.
Hipoteza 6: Med različno starimi moškimi obstajajo razlike glede motivov za vključitev v
neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica.
Hipoteza 7: Med starejšimi moškimi z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede
motivov za vključitev v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica.
Hipoteza 8: Med starejšimi moškimi z različnim tipom gospodinjstva obstajajo razlike glede
motivov za vključitev v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica.
Hipoteza 9: Starejši moški se ne vključujejo v druge neformalne programe na Ljudski univerzi
Radovljica, ker jih ostali programi ne zanimajo.
Hipoteza 10: Med starejšimi moškimi z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede ovir
za vključitev v druge neformalne programe na Ljudski univerzi Radovljica.
Hipoteza 11: Večina starejših moških meni, da na Ljudski univerzi Radovljica manjkajo
neformalni programi in delavnice, ki bi jim bolj ustrezali.
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6. Metodologija
6.1 Osnovna raziskovalna metoda

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo. Z
deskriptivno metodo raziskovanja »ugotavljamo stanje, ne da bi ga vzročno pojasnjevali«
(Cenčič 2009, str. 99). Problematiko obravnavamo na ravni kakovosti in količine (prav tam).
Pri kavzalni neeksperimentalni metodi pa raziskujemo vzročno-posledične odnose med
pojavi. Tu se poleg vprašanja, kakšno je nekaj, ugotavlja tudi vzrok pojava (Sagadin 1991, str.
29).
6.2 Vzorec in osnovna množica
Osnovna množica je hipotetična, uporabili pa smo priložnostni vzorec. V raziskavo smo
vključili upokojene moške, ki so vključeni oz. so bili v zadnjih 12-ih mesecih vključeni v
neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica. V vzorec je bilo vključenih 90
udeležencev neformalnega izobraževanja.
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Graf 4: Starost starejših moških (N = 90)
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80 let in več

Povprečna starost starejših moških je 69,12 let. Med starostnimi skupinami prevladuje
skupina od 60 do 69 let (62,2 %), nato moški, ki so stari od 70 do 79 let (33,3 %), samo štirje
moški pa so stari 80 let ali več (4,4 %). Najstarejši moški je star 89 let.
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Graf 5: Stopnja izobrazbe starejših moških (N = 90)
Med starejšimi moškimi prevladujejo tisti, ki imajo končano visoko šolo (univerzitetni
program) (30 %) in tisti, ki imajo končano srednjo strokovno šolo ali gimnazijo (25,6 %). 16,7
% starejših moških ima končano višjo ali visoko strokovno šolo, 13,3 % pa ima srednjo
poklicno izobrazbo. Dokončano osnovno šolo ima 7,8 % starejših moških, le 6 pa jih ima
magisterij ali doktorat (6,7 %). Vidimo lahko, da ima več kot polovica starejših moških
dokončano višjo stopnjo izobrazbe (od višje šole naprej), kar predstavlja 53,4 %. Najmanj je
tistih, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe oziroma imajo dokončano le osnovno šolo (7,8 %).
Večina starejših moških je poročenih (76,7 %), 13,3 % jih je v izvenzakonski skupnosti, 6,7
% pa je ločenih. Dva moška sta vdovca (2,2 %), le en moški pa je samski. Z zakonskim
stanom lahko povežemo tudi tip gospodinjstva.
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Graf 6: Tip gospodinjstva (N = 90)
Večina starejših moških živi z ženo oziroma s partnerico (75,6 %), kar lahko pripisujemo
temu, da je večina moških poročenih ali v izvenzakonski skupnosti. 13 moških živi z otroki
oziroma širšo družino, kar predstavlja 14,4 %, najmanj pa jih živi samih (10 %).

Nižje kvalificirani kader

22,2 %

Strokovni in tehnični kader

57,8 %

Vodstveni in vodilni kader

20 %

0

20

40

60

80

100

Graf 7: Poklic, ki so ga moški opravljali pred upokojitvijo (N = 90)
Zaradi lažje interpretacije smo poklice, ki so jih starejši moški opravljali pred upokojitvijo,
razdelili v tri kategorije: nižje kvalificirani kader, strokovni in tehnični kader ter vodstveni in
vodilni kader. Največji delež moških je opravljal poklice, ki spadajo v kategorijo strokovni in
tehnični kader (57,8 %), kamor smo uvrstili strokovne delavce, tehnike, inženirje, uradnike in
uslužbence. Sledi nižje kvalificirani kader (22,2 %), kjer gre za preproste poklice, 20 %
moških pa je bilo zaposlenih na vodstvenih in vodilnih pozicijah.
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Graf 8: Število let v upokojitvi (N = 90)
V povprečju so anketiranci upokojeni 8,76 let. Največji delež anketirancev (53,3 %) je
upokojenih od 6 do 15 let, sledijo anketiranci, ki so upokojeni od 1 do 5 let (33,3 %),
najmanjši delež pa je upokojenih 16 let ali več. Eden anketiranec je upokojen že 30 let.
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Graf 9: Vključenost v neformalne programe (N = 90)
Več kot polovica anketirancev (51,1 %) je vključenih samo v en program, 27,8 % je
vključenih v tri programe ali več, najmanj anketirancev pa je vključenih v dva programa (21,1
%). Anketiranci se v 39,2 % udeležujejo krajših programov (10 do 20 urni programi), 34,4 %
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jih obiskuje enkratne delavnice in predavanja, manjši delež (29,4 %) pa predstavlja
vključenost v daljše programe (30 urni ali več).

6.3 Postopek zbiranja podatkov

Podatke za raziskovanje smo pridobili na Ljudski univerzi Radovljica in v Medgeneracijskem
centru Bled, ki je enota Ljudske univerze Radovljica na Bledu. Podatke smo zbirali v obdobju
med 26. aprilom in 23. majem 2018 s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili
upokojenim moškim udeležencem programov Univerze za tretje življenjske obdobje
Radovljica, Medgeneracijskega centra Radol'ca in Bled, Večgeneracijskega centra Gorenjska
in študijskih krožkov. V reševanje smo oddali 100 anketnih vprašalnikov, vrnjenih in
veljavnih pa je bilo 90 (90 %) anketnih vprašalnikov.

6.4 Instrument za zbiranje podatkov
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik. Z anketo hitro in preprosto zbiramo
podatke od posameznikov na osnovi njihovih odgovorov o problemu, ki ga želimo raziskati.
Instrument ankete je anketni vprašalnik, ki ga sestavljajo vprašanja zaprtega in odprtega tipa.
(Cencič 2009, str. 58; Sagadin 1993, str. 120). Anketni vprašalnik je bil anonimen in smo ga
oblikovali na podlagi raziskovalnih vprašanj in hipotez, pridobljene podatke pa smo uporabili
izključno v namen raziskave magistrskega dela.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov: splošni podatki in vsebinski del. Vseboval
je 16 vprašanj, ki so bili zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa, ter vprašanja z mersko
lestvico. Zaprta vprašanja so ponujala izbiro med danimi odgovori. 1. in 6. vprašanje sta bili
odprtega tipa, kjer so anketiranci napisali svojo starost in število let v pokoju. Pri 5. vprašanju
so anketiranci napisali poklic, ki so ga opravljali pred upokojitvijo, pri 10. vprašanju pa
področja, ki jih najbolj zanimajo. Pri 7. in 11. vprašanju smo uporabili kombinirano
vprašanje, kjer so lahko anketiranci poleg danih odgovorov izbrali možnost »Drugo« in
napisali svoj odgovor. Pri 11. vprašanju, kjer smo jih spraševali o vključenosti v druge
družbene aktivnosti, smo jih tudi prosili, če so obkrožili odgovor »a) Društva in klubi«, da
zraven napišejo, v katera društva in klube so včlanjeni. Tudi zadnje vprašanje je bilo
kombiniranega tipa, kjer smo anketirance spraševali, ali na Ljudski univerzi Radovljica
manjkajo programi in delavnice, ki bi jim bolj ustrezali. Tiste, ki so odgovorili z odgovorom
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da, smo prosili, da napišejo vsaj en program ali vsebino, ki jim ustreza. Pri 8., 12. in 15.
vprašanju smo uporabili 5-stopenjsko lestvico, kjer so anketiranci obkrožili stopnjo strinjanja
z vsako trditvijo glede preživljanja prostega časa, motivov in ovir za vključitev v neformalno
izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica. Pri 9. vprašanju pa so anketiranci na 5stopenjski lestvici ocenjevali stopnjo ustreznosti za posamezen način izvajanja organiziranih
aktivnosti.

6.5 Postopki obdelave podatkov
Na začetku smo morali nekatera odprta vprašanja združiti v smiselne kategorije. Pri 5.
vprašanju so anketiranci napisali na črto poklic, ki so ga opravljali pred upokojitvijo, zato smo
oblikovali tri kategorije, v katere smo združili poklice, ki so si med seboj podobni po naravi
dela:
a) nižje kvalificirani kader (preprosti poklici: zidar, skladiščnik, varilec …);
b) strokovni in tehnični kader (strokovni delavci, tehniki, inženirji, uradniki, uslužbenci);
c) vodstveni in vodilni kader (direktorji, člani uprave, svetovalci direktorjev, managerji,
ravnatelji).
Pri 10. vprašanju smo oblikovali kategorije, v katere smo združili področja, ki anketirance
najbolj zanimajo, glede na podobno tematiko:
a) računalništvo in fotografija;
b) tuji jeziki;
c) zdravje in osebnostna rast;
d) šport in telesna aktivnost;
e) ročne spretnosti in praktična dela;
f) družboslovje, humanistika in umetnost (zgodovina, umetnostna zgodovina, filozofija,
geografija, etnologija, rodoslovje, verstva, pravni nasveti);
g) naravoslovje (astronomija, fizika, kemija, znanost, biologija).
Podatke iz anketnih vprašalnikov smo vnesli v program za statistično obdelavo SPSS in jih
tudi dodatno opisali. Podatke smo analizirali z deskriptivno in inferenčno statistiko.
Odgovore, katerih razpon je bil prevelik, smo razvrstili v smiselne kategorije. Najnižja starost
anketirancev je bila 60 let, najvišja pa 89. Zaradi velikega razpona starosti smo se odločili, da
združimo starost v tri kategorije. Za združevanje v kategorije smo uporabili Pečjakovo (1998,
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str. 14) delitev starosti: od 60 do 69 let (mlajša starost), od 70 do 79 let (srednja starost) in od
80 let naprej (visoka starost). Za združitev v tri kategorije smo se odločili tudi pri vprašanju,
koliko let so anketiranci že upokojeni. Najmanjše število let v upokojitvi je bilo eno leto,
največje pa 30 let, zato smo jih združili v tri kategorije: od 1 do 5 let, od 6 do 15 let, 16 let ali
več. Zaradi lažje analize smo doseženo stopnjo izobrazbe razdelili na tri stopnje: nižja, srednja
in višja stopnja izobrazbe. Nižja stopnja izobrazbe zajema tiste, ki imajo dokončano osnovno
šolo ali nižje poklicno izobraževanje. Pod srednjo stopnjo izobrazbe spadajo srednja poklicna
šola, srednja strokovna šola in gimnazija. Višje izobraženi pa so tisti anketiranci, ki imajo
dokončano višjo ali visoko strokovno šolo, visoko šolo (univerzitetni program) ali več.
Za preverjanje ničelnih hipotez smo uporabili ANOVO ali analizo variance. ANOVO
uporabljamo, »kadar imamo več kot dva neodvisna vzorca in želimo preveriti, ali se njihove
aritmetične sredine glede določene spremenljivke med seboj statistično pomembno
razlikujejo« (Kožuh in Vogrinc 2009, str. 67). Za izračun enofaktorske analize variance pa
mora biti izpolnjena predpostavka o homogenosti varianc, torej ko je stopnja tveganja pri
Levene preizkusu večja od 5 % (prav tam, str. 69). Pri naši raziskavi je bil pri vseh hipotezah
izpolnjen ta pogoj, tako da smo lahko povsod izračunali ANOVO.

7. Rezultati in interpretacija
7.1 Doživljanje upokojitve
Raziskovalno vprašanje 1: Kako so starejši moški, ki so vključeni v neformalno izobraževanje
na Ljudski univerzi Radovljica, doživljali prehod v upokojitev?
Hipoteza 1: Večina starejših moških je doživljala prehod v upokojitev kot nadaljevanje
življenja, le prilagajanje.
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Graf 10: Doživljanje prehoda v upokojitev (N = 90)
Skoraj polovica (48,9 %) anketiranih starejših moških je prehod v upokojitev doživljala kot
nadaljevanje življenja, le prilagajanje. Štirinajst moških oziroma 15,6, % vseh anketiranih je
odgovorilo, da so prehod v upokojitev doživljali kot začetek nečesa novega, novega obdobja.
Sledila sta odgovora, da so ta prehod doživljali kot ponovno ovrednotenje (12,2 %) in nagrado
za dotedanje življenje (11,1 %). 6,7 % starejših moških je odgovorilo, da so se z upokojitvijo
rešili neznosne situacije v službi, najmanj moških pa doživlja upokojitev in čas po njej kot
praznino (5,6 %). Našo hipotezo lahko na podlagi vzorca potrdimo.
Upokojitev lahko starejšim moškim predstavlja stresno prehodno obdobje. Podobno kot pri
brezposelnosti gre za izgubo plačanega dela, ki pa moškim predstavlja identiteto in položaj.
Način upokojevanja in izguba plačanega dela jim tako predstavljata možen pritisk na socialno
življenje, zdravje in dobro počutje (Golding idr. 2007a, str. 17; McGivney 1999, str. 123).
Posamezniki različno doživljajo prehod v upokojitev. Upokojitev lahko pomeni zelo stresen
prehod, saj lahko posameznik občuti stisko ob toliko možnostih in doživlja upokojitev ter čas
po njej kot praznino in nesmisel. Lahko pa se posamezniki zelo uspešno soočajo z izzivi, ki
jih prinese upokojitev, če se zavzemajo za dejavno vlogo v življenju (Jarvis 2001, str. 70). V
našem vzorcu so starejši moški prehod v upokojitev večinoma doživljali kot nadaljevanje
življenja, kjer človek poskuša z nadaljevanjem življenja po upokojitvi, kot da ta ni prinesla
nobenih večjih sprememb. Prilagaja se novostim in se izogiba tveganjem (Lenzer 1998 v
Ramovš 2003, str. 300). To lahko povežemo tudi z Jarvisovim modelom doživljanja
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upokojitve kot kontinuitete, kjer gre za nadaljevanje življenjskih vzorcev in ohranjanje
prejšnjega načina življenja (Jarvis 2001, str. 63).
7.2 Preživljanje prostega časa
Raziskovalno vprašanje 2: Kako starejši moški, ki so vključeni v neformalno izobraževanje na
Ljudski univerzi Radovljica, preživljajo svoj prosti čas? Kako se preživljanje prostega časa
razlikuje glede na tip gospodinjstva?
Tabela 3: Preživljanje prostega časa
Najrazličnejša praktična opravila, popravila v hiši, delo na vrtu.

90

Povprečje
4,18

Std. odklon
0,87

Skrb za družino, vnuke.

90

3,54

1,08

Ukvarjanje z različnimi hobiji, ustvarjalnimi delavnicami, ročnimi deli.

90

3,72

1,06

Športne aktivnosti.

90

3,70

1,02

Gledanje televizije.

90

2,97

1,03

Delo na računalniku.

90

3,50

1,01

Druženje s prijatelji.

90

3,62

0,89

Vključevanje v različna predavanja, delavnice.

90

3,50

0,99

Potovanja in izleti.

90

3,63

1,06

Branje.

90

3,51

1,08

Nič posebnega./Čas mine sam od sebe.

90

2,01

1,21

N

V največji meri starejši moški v prostem času opravljajo najrazličnejša praktična opravila,
popravila v hiši in delajo na vrtu (povprečje 4,18), se ukvarjajo z različnimi hobiji,
ustvarjalnimi delavnicami in ročnimi deli (povprečje 3,72) ter športnimi aktivnostmi
(povprečje 3,70). Veliko moških v prostem času hodi na potovanja in izlete, se druži s
prijatelji in skrbi za družino in vnuke. Sledi branje v prostem času, vključevanje v različna
predavanja in delavnice ter delo na računalniku. V manjši meri starejši moški med prostim
časom gledajo televizijo in ne počnejo nič posebnega.
Pri socioloških dejavnikih, ki vplivajo na izobraževanje starejših odraslih, razumevanje
temelji na zunanjih pogojih, pod katerimi se posameznik vključuje v izobraževanje. Med te
dejavnike uvrščamo tudi socialno vlogo posameznika (delo, prosti čas, starost in spol). Veliko
odraslih in še posebej starejših odraslih se izobražuje v svojem prostem času, kjer je motiv
interes, ki je povezan s hobijem in preživljanjem prostega časa (Kump in Jelenc Krašovec
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2010, str. 25; Radovan 2012, str. 71). Zato je pomembno, da spoznamo, kako starejši moški
preživljajo svoj prosti čas in to uporabimo tudi pri pripravi programov in različnih
organiziranih aktivnostih.
Hipoteza 2: Med starejšimi moškimi z različnim tipom gospodinjstva obstajajo razlike glede
preživljanja prostega časa.
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Tabela 4: Rezultati obdelave ANOVA za preživljanje prostega časa glede na tip gospodinjstva

Najrazličnejša praktična
opravila, popravila v hiši, delo
na vrtu.
Skrb za družino, vnuke.

Std.
N Povprečje odklon
68
4,19
0,885

Z ženo/s partnerico
Z otroki/širšo družino

Športne aktivnosti.

4,15

0,689

F: 0,754

g=2

9

4,11

1,054

α = 0,473

α = 0,962

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

4,18
3,54

0,869
1,165

Z otroki/širšo družino

13

3,77

0,599

F: 3,842

g=2

9

3,22

0,972

α = 0,065

α = 0,512

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,54
3,66

1,083
1,101

Z otroki/širšo družino

13

3,77

0,927

F: 0,249

g=2

9

4,11

0,928

α = 0,780

α = 0,488

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,72
3,72

1,060
1,063

Z otroki/širšo družino

13

3,69

0,751

F: 0,860

g=2

9

3,56

1,130

α = 0,427

α = 0,903

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,70
3,03

1,022
0,992

Z otroki/širšo družino

13

2,92

0,862

F: 3,654

g=2

9

2,56

1,509

α = 0,060

α = 0,432

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

2,97
3,43

1,033
0,982

Z otroki/širšo družino

13

3,54

1,127

F: 0,451

g=2

9

4,00

1,000

α = 0,638

α = 0,276

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,50
3,62

1,008
0,864

Z otroki/širšo družino

13

3,38

1,193

F: 4,624

g=2

9

4,00

0,500

α = 0,062

α = 0,286

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,62
3,43

0,894
0,919

Z otroki/širšo družino

13

3,46

1,198

F: 0,740

g=2

9

4,11

1,054

α = 0,480

α = 0,146

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,50
3,57

0,986
1,069

Z otroki/širšo družino

13

3,38

0,961

F: 0,337

g=2

α = 0,715

α = 0,044

Sam

Sam
Gledanje televizije.

Sam
Delo na računalniku.

Sam
Druženje s prijatelji.

Sam
Vključevanje v različna
predavanja, delavnice.

Sam
Potovanja in izleti.

Sam
Branje.

F: 0,674

F: 0,724

F: 0,102

F: 0,847

F: 1,305

F: 1,271

F: 1,970

F: 3,227

9

4,44

0,882

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,63
3,31

1,065
1,069

Z otroki/širšo družino

13

3,85

0,899

F: 1,603

g=2

9

4,56

0,726

α = 0,207

α = 0,002

Skupaj
Z ženo/s partnerico

90
68

3,51
1,88

1,084
1,058

Z otroki/širšo družino

13

2,54

1,664

F: 4,924

g=2

9

2,22

1,481

α = 0,069

α = 0,175

90

2,01

1,213

Sam
Nič posebnega. / Čas mine sam
od sebe.

ANOVA
F: 0,039

13

Sam

Sam
Ukvarjanje z različnimi hobiji,
ustvarjalnimi delavnicami,
ročnimi deli.

Levenov
preizkus

Sam
Skupaj
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F: 6,763

F: 1,778

Izračunali smo povprečja za vsako trditev glede tega, kako starejši moški preživljajo prosti
čas glede na tip gospodinjstva. S statistično analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike
med moškimi z različnim tipom gospodinjstva glede preživljanja prostega časa. Razlike med
variancami pri vseh trditvah niso statistično pomembne (α > 0,05) in lahko sprejmemo
predpostavko o homogenosti varianc. Homogenost varianc je predpogoj za nadaljevanje
analize in računanje ANOVE. Statistična pomembnost enosmerne analize variance znaša pri
odgovoru Potovanja in izleti 0,044 (α < 0,05) in odgovoru Branje znaša 0,002 (α < 0,05).
Lahko sprejmemo, da se znotraj teh dveh odgovorov pojavljajo razlike glede tipa
gospodinjstva. Starejši moški, ki živijo sami, pogosteje hodijo na potovanja in izlete ter
berejo.
Pri ostalih odgovorih o preživljanju prostega časa pa glede na tip gospodinjstva ne moremo
trditi, da se pojavljajo statistično pomembne razlike.
7.3 Vključenost v druge družbene aktivnosti
Raziskovalno vprašanje 3: Ali so starejši moški vključeni tudi v druge družbene aktivnosti
izven Ljudske univerze Radovljica?
Hipoteza 3: Večina starejših moških je vključena v različna društva in klube.

Društva in klubi.

68,9 %

Športne aktivnosti.

38,9 %

Organizirane delavnice, predavanja.

26,7 %

Prostovoljne aktivnosti.

30 %

Nisem vključen nikamor.

16,7 %
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Graf 11: Vključenost starejših moških v družbene aktivnosti (N = 90)1
1

Pri vprašanju »11. V katere družbene aktivnosti ste vključeni izven Ljudske univerze Radovljica (izven
Univerze za tretje življenjsko obdobje in Medgeneracijskega centra Radol'ca in Bled)?« je bilo možnih več
odgovorov, zato skupni seštevek presega 100 %.
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Starejši moški so izven Ljudske univerze Radovljica vključeni še v druge družbene aktivnosti.
Hipotezo, da je večina starejših moških vključenih v različna društva in klube lahko potrdimo,
saj je največji delež anketirancev, 68,9 %, vključenih v različna društva in klube. Med društvi,
kamor so vključeni, prevladujejo društvo upokojencev (različne sekcije), turistično društvo,
planinsko društvo in gasilsko društvo. Vključeni pa so še v avto moto društvo, fotografsko
društvo, jamarsko društvo, čebelarsko društvo, društvo invalidov, društvo vojnih veteranov,
kulturno društvo, koronarno društvo, folklorno društvo, plavalni klub, društvo metalurških
inženirjev in tehnikov, naravoslovno društvo, zgodovinsko društvo, filatelistično društvo,
tekaški smučarski klub, golf klub, muzejsko društvo, hortikulturno društvo in ribiško družino.
V športne aktivnosti je vključenih 38,9 % moških, 30 % pa jih je vključenih v prostovoljne
aktivnosti. 26,7 % starejših moških se udeležuje še drugih organiziranih delavnic in
predavanj, 16,7 % oziroma 15 anketiranih moških pa ni vključenih nikamor.
Vidimo lahko, da je kar 83,3 % anketiranih starejših moških vključenih v druge družbene
dejavnosti. Družbene in skupnostne dejavnosti so pomemben dejavnik v skupnosti, saj se v
njih pojavljajo mehanizmi za samopomoč in boljšo kakovost življenja njihovih članov.
Različna društva in klubi, prostovoljske organizacije in druge neizobraževalne organizacije v
skupnosti imajo pomembno vlogo tudi pri vključevanju in učenju starejših moških. Preko njih
so ponujene priložnosti za kolektivno akcijo in povezovanje ljudi s podobnimi interesi.
Članstvo v teh organizacijah starejšim moškim ponuja priložnost, da ostanejo povezani s
svojimi vrstniki, se srečujejo s člani lokalne skupnosti in drugimi generacijami, zraven pa
imajo možnost, da se počutijo koristne in spoštovane. Omogočeno jim je, da ostanejo dejavni,
preko tega pa se krepi njihova socialna omrežja, kar pa vpliva na njihovo blaginjo. Čeprav
samo nekatere od teh organizacij organizirajo izobraževalne in učne dejavnosti, večina pa ne,
prihaja ob različnih dejavnostih, druženju in pogovorih do nenamernega in priložnostnega
učenja (Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 10, 23).
7.4 Način izvajanja organiziranih aktivnosti in področja zanimanja
Raziskovalno vprašanje 4: Kakšen način izvajanja organiziranih izobraževalnih aktivnosti
starejšim moškim najbolj ustreza? Katera področja jih najbolj zanimajo?
Hipoteza 4: Večini starejših moških najbolj ustrezajo praktične delavnice.

71

Tabela 5: Način izvajanja organiziranih aktivnosti
Predavanja.

90

Povprečje
3,89

Std. odklon
0,76

Tečaji.

90

3,98

0,75

Praktične delavnice, delo z rokami (ustvarjanje
izdelka).
Mentorstvo, inštrukcije (prenašanje znanja drug
drugemu).
Projektno delo (gledališke igre, pevski zbor,
družbeno koristna dela).
Študijske skupine (sooblikovanje vsebine z
drugimi člani).
E-izobraževanje (izobraževanje na daljavo).

90

3,23

1,05

90

3,31

1,07

90

2,69

1,16

90

2,97

1,13

90

2,99

1,11

Samostojno učenje.

90

3,63

1,00

N

Anketiranci so na 5-stopenjski lestvici ocenjevali stopnjo ustreznosti za posamezen način
izvajanja organiziranih aktivnosti. Hipotezo, da večini starejših moških ustrezajo praktične
delavnice, zavrnemo, saj jim najbolj ustrezajo tečaji (povprečje 3,98) in predavanja
(povprečje 3,89), sledi pa samostojno učenje s povprečjem 3,63. Sledi mentorstvo in
inštrukcije, kjer gre za prenašanje znanja drug drugemu, praktične delavnice in delo z rokami
pa je po ustreznosti šele na petem mestu. Moškim manj ustrezajo E-izobraževanje in študijske
skupine. Najmanj pa starejšim moškim ustreza projektno delo (povprečje 2,69). To, da
starejšim moškim najbolj ustrezajo tečaji in predavanja, bi lahko pripisali vplivu
neformalnega izobraževanja na Ljudski univerzi Radovljica, kamor so vključeni, saj tam
izvajajo večinoma tečaje in predavanja.
V literaturi je mnenje drugačno, saj mora biti primerno učno okolje, kjer se izvajajo
organizirane aktivnosti za starejše moške, bolj neformalno in sproščeno ter predvsem
drugačno od šolskega okolja. Šolsko okolje lahko starejše moške spominja na izobraževanje v
mladosti, še posebno, če so imeli negativne izkušnje s formalnim izobraževanjem (McGivney
2004, str. 114). Tečaji in predavanja pa se večinoma izvajajo v prostorih, ki so podobni
šolskim. Golding v svojih raziskavah o delavnicah za moške v skupnosti predvsem izpostavlja
ročne in praktične delavnice, ki ustrezajo starejšim moškim, saj jim je ta način blizu, v
delavnicah pa se počutijo domače (Golding idr. 2007a, str. 13).
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Hipoteza 5: Največ starejših moških zanima računalništvo in tuji jeziki.

Družboslovje, humanistika in umetnost

44,4 %

Računalništvo in fotografija

36,7 %

Naravoslovje

31,1 %
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30 %

Ročne spretnosti

25,6 %

Tuji jeziki

21,1 %

Zdravje in osebnostna rast

11,1 %
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Graf 12: Področja, ki zanimajo starejše moške (N = 90)2
Iz grafa 12 je razvidno, da starejše moške najbolj zanimajo družboslovje, humanistika in
umetnost (44,4 %), kjer so anketiranci zapisali, da jih zanima zgodovina, umetnostna
zgodovina, geografija, filozofija, etnologija, rodoslovje, verstva in pravo. Sledi računalništvo
in fotografija (36,7 %), 31,1 % pa zanima naravoslovje. Pod naravoslovje so anketiranci
zapisali vede, kot so astronomija, fizika, kemija, biologija in znanost. Starejše moške
zanimata tudi šport in telesna aktivnost (30 %), ročne spretnosti pa zanimajo 25,6 %
anketiranih. Tuji jeziki zanimajo 21,1 % starejših moških, najmanj pa jih zanima področje
zdravja in osebnostne rasti (11,1 %). Hipotezo zavrnemo, saj največ starejših moških
zanimajo družboslovje, humanistika in umetnost.
Področja in programi, ki pritegnejo starejše moške, morajo biti praktični, temeljiti na različnih
veščinah in imeti širši praktični pomen (McGivney 2004, str. 83). Anketirani moški so
najmanj izpostavili področje zdravja in osebnostne rasti. V izobraževalnih organizacijah pa se
izvajajo največkrat takšni programi, ki razvijajo občutljivost in estetska merila, manj pa je
takšnih, ki so tehniške ali znanstvene narave. To pa je bolj odraz ženskih interesov in
zanimanj, kar lahko pripišemo prevladi žensk med udeleženci programov (Šantej 2009, str.
27–29).
2

Pri vprašanju »10. Katera področja vas najbolj zanimajo?« so lahko anketiranci zapisali več odgovorov, zato
skupni seštevek presega 100 %.
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7.5 Motivi za vključitev v neformalno izobraževanje
Raziskovalno vprašanje 5: Kakšni so motivi starejših moških za vključitev v neformalno
izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica? Kako se ti motivi razlikujejo glede na starost,
izobrazbo in tip gospodinjstva?
Tabela 6: Motivi starejših moških za vključitev v neformalno izobraževanje
Pridobitev novega znanja.

90

Povprečje
4,37

Std. odklon
0,69

Osebnostna rast in samozavest.

90

3,76

0,88

Delitev svojega znanja in izkušenj.

90

3,26

1,20

Zapolnitev prostega časa.

90

3,34

1,18

Zaradi druženja.

90

3,50

1,06

Da se počutim pomembnega in koristnega.

90

2,21

1,18

Nadomestitev izgubljenega delovnega okolja.

90

2,20

1,17

Da počnem stvari, za katere prej ni bilo časa.

90

3,64

1,23

N

Med motivi starejših moških za vključitev v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi
Radovljica prevladuje motiv pridobitve novega znanja (povprečje 4,37), sledita pa mu motiva
vključitve zaradi osebnostne rasti in samozavesti (povprečje 3,76) ter to, da lahko moški
počnejo stvari, za katere prej ni bilo časa (povprečje 3,64). Sledi vključitev v neformalno
izobraževanje zaradi druženja, zapolnitve prostega časa ter delitve svojega znanja in izkušenj.
Najmanj izražena motiva za vključitev sta, da se starejši moški v neformalno izobraževanje
vključujejo zaradi tega, da se počutijo pomembne in koristne ter vključitev kot nadomestitev
izgubljenega delovnega okolja.
Večina starejših odraslih se v izobraževanje vključuje zaradi osebnega interesa, saj želijo
povečati uspešnost svojega delovanja. Najmočnejši motivacijski dejavniki med starejšimi v
zahodnoevropskih državah in ZDA so kognitivni interes, želja po učenju, osebna rast in
zadovoljstvo ter socialni odnosi (Kim in Merriam 2004; Scala 1996; Bynum in Seaman 1993;
Gaskell 1999 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 137). Ana Krajnc (2009, str. 38) kot
glavni motiv izobraževanja starejših izpostavlja vedoželjnost. Raziskave v Sloveniji kažejo,
da pri starejših kot pomembni motivi prevladujejo povečanje uspešnosti svojega delovanja,
veselje pri učenju, osebnostna rast in druženje ter lažje soočanje s spremembami in
prilagajanje novostim. Nekaterim je motiv učenje nečesa povsem novega, drugim uresničitev
svojih skritih želja in talentov. Tudi v našem vzorcu starejših moških prevladujeta motiva
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vključitve zaradi pridobitve novega znanja in da lahko moški počnejo stvari, za katere prej ni
bilo časa. Ljudje po upokojitvi več razmišljajo o sebi, saj je manj zunanjih odgovornosti in
prisil. S starostjo se umaknejo motivi, ki so povezani z zaposlitvijo in delom, starejši pa si
vzamejo čas za večjo kakovost bivanja in samouresničevanje (Krajnc 2009, str. 38–39; Kump
in Jelenc Krašovec 2005, str. 252; Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 137).
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Hipoteza 6: Med različno starimi moškimi obstajajo razlike glede motivov za vključitev v
neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica.
Tabela 7: Rezultati obdelave ANOVA za motive za vključitev v neformalno izobraževanje
glede na različno starost

Pridobitev novega znanja.

60–69 let
70–79 let

30

4,33

0,661

4

4,75

α = 0,527

Skupaj

90

4,37

0,500 α = 0,620
0,694

60–69 let

56

3,82

0,974

F: 1,503

70–79 let

30

3,57

0,626

4

4,25

α = 0,228

Skupaj

90

3,76

0,957 α = 0,264
0,878

60–69 let

56

3,34

1,149

F: 0,590

70–79 let

30

3,07

1,285

4

3,50

α = 0,556

Skupaj

90

3,26

1,291 α = 0,793
1,195

60–69 let

56

3,54

1,111

F: 1,986

70–79 let

30

3,03

1,217

4

3,00

α = 0,143

Skupaj

90

3,34

1,633 α = 0,592
1,182

60–69 let

56

3,63

1,001

F: 2,987

70–79 let

30

3,17

1,117

4

4,25

α = 0,056

Skupaj

90

3,50

0,957 α = 0,721
1,063

60–69 let

56

2,38

1,229

F: 1,791

7079 let

30

2,00

1,050

4

1,50

α = 0,173

Skupaj

90

2,21

1,000 α = 0,234
1,176

60–69 let

56

2,45

1,220

F: 4,016

70–79 let

30

1,87

1,008

4

1,25

α = 0,021

90

2,20

0,500 α = 0,064
1,173

56

3,64

1,227

F: 0,232

30

3,70

1,208

4

3,25

90

3,64

1,708 α = 0,669
1,230

80 let in več
Osebnostna rast in samozavest.

80 let in več
Delitev svojega znanja in
izkušenj.

80 let in več
Zapolnitev prostega časa.

80 let in več
Zaradi druženja.

80 let in več
Da se počutim pomembnega in
koristnega.

80 let in več
Nadomestitev izgubljenega
delovnega okolja.

Std.
Levenov
odklon
preizkus
0,724

Povprečje
56
4,36

N

80 let in več
Skupaj
Da počnem stvari, za katere prej 60–69 let
ni bilo časa.
70–79 let
80 let in več
Skupaj

76

F: 0,481

F: 1,354

F: 0,232

F: 0,527

F: 0,328

F: 1,478

F: 2,843

F: 0,404

ANOVA
F: 0,644
g=2

g=2

g=2

g=2

g=2

g=2

g=2

g=2
α = 0,793

Izračunali smo povprečja za vsak motiv za vključitev v neformalno izobraževanje znotraj
vsake starostne skupine. S statistično analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med
različno starimi moškimi glede motivov za vključitev v neformalno izobraževanje. Razlike
med variancami pri vseh trditvah niso statistično pomembne (α > 0,05) in lahko sprejmemo
predpostavko o homogenosti varianc. Homogenost varianc je predpogoj za nadaljevanje
analize in računanje ANOVE. Statistična pomembnost enosmerne analize variance znaša pri
motivu »Nadomestitev izgubljenega delovnega okolja« 0,021 (α < 0,05), kar kaže, da so
razlike med variancami vseh treh starostnih skupin statistično pomembne. Moški, ki so stari
od 60 do 69 let pogosteje navajajo, da so se v neformalno izobraževanje na ljudski univerzi
vključili, da s tem nadomeščajo izgubljeno delovno okolje. Najmanj pa se s tem motivom
strinjajo moški, ki so stari 80 let ali več. Pri zadnji starostni skupini (80 let ali več) moramo
upoštevati dejstvo, da so v to starostno skupino vključeni le štirje anketiranci, kar vpliva tudi
na rezultate.
Pri ostalih motivih za vključitev v neformalno izobraževanje znotraj starostnih skupin ne
moremo trditi, da se pojavljajo statistično pomembne razlike.
Starejšim moškim stresno prehodno obdobje lahko predstavlja tudi upokojitev. Prehod v
upokojitev je težak, saj gre za prehod, kjer se mora posameznik iz formalno priznane vloge
plačanega delavca prilagoditi na povsem drugačno vlogo. Spremeni se mu družbeni položaj,
ki si ga je ustvaril v poklicnem življenju, izgubi prijatelje iz delovnega okolja in ima veliko
več prostega časa. Starejši moški morajo zato razviti nove načine za vključevanje v družbo in
se naučiti početi kaj novega (Findeisen 2003, str. 3; Ušeničnik 2000, str. 42). Izguba
plačanega dela moškim predstavlja identiteto in položaj, po upokojitvi pa gredo lahko s
pomočjo izobraževalnih in učnih dejavnosti skozi težavno prehodno obdobje in v tem najdejo
alternativo delu (McGivney 1999, str. 124). Trdimo lahko, da moški, ki so stari od 60 do 69
let, pogosteje navajajo kot motiv za vključitev nadomestitev izgubljenega delovnega okolja,
saj so manj časa upokojeni in v tej novi vlogi zato z vključitvijo v neformalne programe
nadomeščajo poklicno življenje.
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Hipoteza 7: Med starejšimi moškimi z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede
motivov za vključitev v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica.
Tabela 8: Rezultati obdelave ANOVA za motive za vključitev v neformalno izobraževanje
glede na različno stopnjo izobrazbe

N
Pridobitev novega znanja.

Osebnostna rast in samozavest.

Delitev svojega znanja in
izkušenj.

Zapolnitev prostega časa.

Zaradi druženja.

Da se počutim pomembnega in
koristnega.

Nadomestitev izgubljenega
delovnega okolja.

Da počnem stvari, za katere prej
ni bilo časa.

Nižja stopnja

Povprečje
7
3,86

Std.
odklon
1,464

Levenov
preizkus

0,547

F: 8,097

ANOVA
F: 2,193

Srednja stopnja

35

4,37

Višja stopnja

48

4,44

Skupaj

90

4,37

g=2
0,616 α = 0,051 α = 0,118
0,694

7

3,71

1,380

Srednja stopnja

35

3,89

0,993

Višja stopnja

48

3,67

Skupaj

90

3,76

g=2
0,694 α = 0,142 α = 0,533
0,878

7

2,86

1,464

Srednja stopnja

35

3,57

0,979

Višja stopnja

48

3,08

Skupaj

90

3,26

g=2
1,269 α = 0,264 α = 0,121
1,195

7

3,86

1,464

Srednja stopnja

35

3,54

1,094

Višja stopnja

48

3,13

Skupaj

90

3,34

g=2
1,178 α = 0,660 α = 0,138
1,182

7

3,71

1,380

Srednja stopnja

35

3,71

0,987

Višja stopnja

48

3,31

Skupaj

90

3,50

g=2
1,055 α = 0,699 α = 0,203
1,063

Nižja stopnja

Nižja stopnja

Nižja stopnja

Nižja stopnja

Nižja stopnja

F: 0,633
F: 1,993

F: 2,165
F: 1,353

F: 2,025
F: 0,418

F: 1,624
F: 0,359

7

3,00

1,633

Srednja stopnja

35

2,40

1,193

Višja stopnja

48

1,96

Skupaj

90

2,21

g=2
1,031 α = 0,367 α = 0,042
1,176

7

2,57

1,397

Srednja stopnja

35

2,51

1,222

Višja stopnja

48

1,92

Skupaj

90

2,20

g=2
1,048 α = 0,500 α = 0,048
1,173

7

3,57

1,397

Srednja stopnja

35

3,29

1,296

Višja stopnja

48

3,92

Skupaj

90

3,64

Nižja stopnja

Nižja stopnja
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F: 3,300
F: 1,014

F: 3,155
F: 0,698

F: 2,784
F: 2,092

g=2
1,108 α = 0,130 α = 0,067
1,230

Izračunali smo povprečja za vsak motiv za vključitev v neformalno izobraževanje znotraj
vsake stopnje izobrazbe. S statistično analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med
starejšimi moškimi z različno stopnjo izobrazbe glede motivov za vključitev v neformalno
izobraževanje. Razlike med variancami pri vseh trditvah niso statistično pomembne (α > 0,05)
in lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. Homogenost varianc je predpogoj
za nadaljevanje analize in računanje ANOVE. Statistična pomembnost enosmerne analize
variance znaša pri motivu »Da se počutim pomembnega in koristnega« 0,042 (α < 0,05) in pri
motivu »Nadomestitev izgubljenega delovnega okolja« 0,048 (α < 0,05), kar kaže, da so
razlike pri teh dveh motivih med variancami vseh treh stopenj izobrazbe statistično
pomembne. Moški, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, pogosteje navajajo, da se v neformalno
izobraževanje vključujejo zato, da se počutijo pomembne in koristne ter da z vključitvijo
nadomeščajo izgubljeno delovno okolje. Najmanj pa se s tema dvema motivoma strinjajo
višje izobraženi starejši moški.
Pri ostalih motivih za vključitev v neformalno izobraževanje znotraj različnih stopenj
izobrazbe ne moremo trditi, da se pojavljajo statistično pomembne razlike.
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Hipoteza 8: Med starejšimi moškimi z različnim tipom gospodinjstva obstajajo razlike glede
motivov za vključitev v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica.
Tabela 9: Rezultati obdelave ANOVA za motive za vključitev v neformalno izobraževanje
glede na tip gospodinjstva
Levenov
preizkus

Z ženo/s partnerico

Std.
Povprečje Odklon
68
4,31 0,738

Z otroki/širšo družino

13

4,46

F: 0,474

9

4,67

Skupaj

90

4,37

g=2
0,500 α = 0,624 α = 0,305
0,694

Z ženo/s partnerico

68

3,63

0,879

Z otroki/širšo družino

13

3,92

0,862

9

4,44

Skupaj

90

3,76

g=2
0,527 α = 0,483 α = 0,024
0,878

Z ženo/s partnerico

68

3,25

1,189

Z otroki/širšo družino

13

3,00

1,225

9

3,67

Skupaj

90

3,26

g=2
1,225 α = 0,925 α = 0,441
1,195

Z ženo/s partnerico

68

3,19

1,213

Z otroki/širšo družino

13

3,77

0,725

9

3,89

Skupaj

90

3,34

g=2
1,269 α = 0,056 α = 0,093
1,182

Z ženo/s partnerico

68

3,43

1,083

Z otroki/širšo družino

13

3,54

0,967

9

4,00

Skupaj

90

3,50

g=2
1,000 α = 0,557 α = 0,315
1,063

Z ženo/s partnerico

68

2,07

1,137

Z otroki/širšo družino

13

2,38

0,961

9

3,00

Skupaj

90

2,21

g=2
1,500 α = 0,524 α = 0,070
1,176

Z ženo/s partnerico

68

1,99

1,099

Z otroki/širšo družino

13

2,77

1,013

9

3,00

Skupaj

90

2,20

g=2
1,414 α = 0,493 α = 0,007
1,173

Z ženo/s partnerico

68

3,60

1,248

Z otroki/širšo družino

13

3,54

1,391

9

4,11

90

3,64

N
Pridobitev novega znanja.

Sam
Osebnostna rast in
samozavest.

Sam
Delitev svojega znanja in
izkušenj.

Sam
Zapolnitev prostega časa.

Sam
Zaradi druženja.

Sam
Da se počutim pomembnega
in koristnega.

Sam
Nadomestitev izgubljenega
delovnega okolja.

Sam
Da počnem stvari, za katere
prej ni bilo časa.

Sam
Skupaj
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0,519

ANOVA
F: 1,203

F: 3,917
F: 0,733

F: 0,827
F: 0,078

F: 2,443
F: 2,971

F: 1,172
F: 0,590

F: 2,737
F: 0,651

F: 5,217
F: 0,714

F: 0,730
F: 2,465

g=2
0,782 α = 0,091 α = 0,485
1,230

Izračunali smo povprečja za vsak motiv za vključitev v neformalno izobraževanje glede na tip
gospodinjstva. S statistično analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med starejšimi
moškimi z različnim tipom gospodinjstva glede motivov za vključitev v neformalno
izobraževanje. Razlike med variancami pri vseh trditvah niso statistično pomembne (α > 0,05)
in lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. Homogenost varianc je predpogoj
za nadaljevanje analize in računanje ANOVE. Statistična pomembnost enosmerne analize
variance znaša pri motivih »Osebnostna rast in samozavest« 0,024 (α < 0,05) in motivu
»Nadomestitev izgubljenega delovnega okolja« 0,007 (α < 0,05), kar kaže, da so razlike pri
teh dveh motivih med variancami glede na tip gospodinjstva statistično pomembne. Najvišje
povprečje so tema dvema motivoma pripisovali starejši moški, ki živijo sami, najmanj pa so
se s tema dvema motivoma strinjali moški, ki živijo z ženo oziroma partnerico.
Pri ostalih motivih za vključitev v neformalno izobraževanje znotraj različnih tipov
gospodinjstva ne moremo trditi, da se pojavljajo statistično pomembne razlike.
To, da so anketiranci, ki živijo sami, najvišje povprečje pripisovali motivu »Nadomestitev
izgubljenega delovnega okolja«, bi lahko povezali s tem, da ko se posameznik upokoji, izgubi
tudi prijatelje iz delovnega okolja in ima veliko več prostega časa. Moški, ki živijo sami,
morajo tako razviti nove načine za vključevanje v družbo in se naučiti početi kaj novega
(Ušeničnik 2000, str. 42).
7.6 Ovire za vključitev v neformalno izobraževanje
Raziskovalno vprašanje 6: Katere so najpogostejše ovire starejših moških za vključitev v
druge neformalne programe na Ljudski univerzi Radovljica? Kako se te ovire razlikujejo
glede na izobrazbo?
Hipoteza 9: Starejši moški se ne vključujejo v druge neformalne programe na Ljudski univerzi
Radovljica, ker jih ostali programi ne zanimajo.

81

Tabela 10: Ovire starejših moških za vključitev
Ostali programi, ki jih ponujajo, me ne zanimajo.

90

Povprečje
3,18

Std. odklon
1,14

Za izobraževanje sem prestar.

90

2,18

1,10

Nisem seznanjen z vso ponudbo Ljudske
univerze Radovljica.
Izobraževanje je bolj namenjeno ženskam.

90

2,50

1,24

90

2,09

1,20

Način izobraževanja me preveč spominja na
izobraževanje v mladosti.
Izobraževanje mi ni pomembno.

90

2,00

0,98

90

1,76

0,89

Pomanjkanje časa.

90

2,81

1,20

Zdravstveni razlogi.

90

2,14

1,09

N

V največji meri starejše moške pri vključitvi v druge neformalne programe na Ljudski
univerzi Radovljica ovira razlog, da jih ostali programi, ki jih ljudska univerza ponuja, ne
zanimajo (povprečje 3,18) in pomanjkanje časa (povprečje 2,81). Kot naslednja ovira sledi, da
starejši moški niso seznanjeni z vso ponudbo Ljudske univerze Radovljica (povprečje 2,50).
Manj so se strinjali, da se v druge programe ne vključujejo, ker so za izobraževanje prestari,
zaradi zdravstvenih razlogov ter da je izobraževanje bolj namenjeno ženskam. Najmanj pa so
se strinjali z ovirama, da starejše moške način izobraževanja preveč spominja na
izobraževanje v mladosti in da se ne vključujejo, ker jim izobraževanje ni pomembno.
Sklepamo lahko, da jim je izobraževanje pomembno in imajo do izobraževanja pozitiven
odnos, ker se drugače ne bi vključili v neformalne programe. Na podlagi našega vzorca
starejših moških lahko hipotezo obdržimo, saj se je kot največja ovira za nevključevanje
starejših moških v druge programe pokazalo, da jih ostali programi ljudske univerze ne
zanimajo.

Vidimo lahko, da prevladujejo institucionalne ovire (neustrezna ali pomanjkljiva ponudba
izobraževalnih programov, pomanjkanje informacij glede ostale ponudbe ljudske univerze) in
situacijske ovire (pomanjkanje časa). Pri institucionalnih ovirah gre za vse prakse
izobraževalnih ustanov, ki starejše odrasle odvračajo od izobraževanja v različnih programih,
situacijske ovire pa izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja. Pomanjkanje časa je
ovira, ki je zelo prisotna pri starejših odraslih, vendar povečanje časa pa naj ne bi imelo zelo
pomembnega vpliva na večjo udeležbo v izobraževanju, saj bolj ko so ljudje dejavni, večjo
potrebo imajo po izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26; Radovan 2012, str.
75). Glavna ovira za nizko vključenost starejših moških v ostale neformalne programe
oziroma v organizirano izobraževanje se kaže v pomanjkanju primernih izobraževalnih
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programov. Veliko neformalnih programov na Ljudski univerzi Radovljica, ki so namenjeni
starejšim odraslim, je povezanih z osebnostno rastjo (energetska samopomoč, šola
energijskega samozdravljenja, astrologija) in duhovnostjo. Izobraževalne ustanove ne
zagotavljajo dovolj specifičnih, na moške orientiranih aktivnosti in programov. Veliko
izobraževalnih programov je zasnovanih tako, da ženskam pomagajo pri razvijanju novih
interesov in doseganju osebnih ciljev. S tem pa narava programov v izobraževalnih ustanovah
krepi žensko podobo sektorja, kar postane sredstvo odvračanja moških od vključevanja v
izobraževanje. Kot ovira se kaže tudi pomanjkanje informacij o izobraževalnih programih.
Programi morajo biti pravilno predstavljeni in promovirani, drugače starejši moški, če ne
dobijo primernih informacij in nasvetov, lahko hitro prenehajo z iskanjem (McGivney 1999,
str. 69; McGivney 2004, str. 81–82). Dejavniki, ki vplivajo na manjšo vključenost starejših
moških, so še izkušnje z izobraževanjem v mladosti, strah pred neuspehom ali izgubo ugleda,
neprimerne učne lokacije in očitna odsotnost ostalih moških v izobraževanju (McGivney
2004).
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Hipoteza 10: Med starejšimi moškimi z različno stopnjo izobrazbe obstajajo razlike glede ovir
za vključitev v druge neformalne programe na Ljudski univerzi Radovljica.
Tabela 11: Rezultati obdelave ANOVA za ovire za vključitev v neformalno izobraževanje
glede na različno stopnjo izobrazbe

N
Ostali programi, ki jih ponujajo, me
ne zanimajo.

Za izobraževanje sem prestar.

Nisem seznanjen z vso ponudbo
Ljudske univerze Radovljica.

Izobraževanje je bolj namenjeno
ženskam.

Način izobraževanja me preveč
spominja na izobraževanje v
mladosti.

Izobraževanje mi ni pomembno.

Pomanjkanje časa.

Zdravstveni razlogi.

Nižja stopnja

Povprečje
7
3,43

Std.
Levenov
odklon
preizkus
0,976

F: 1,271

Srednja stopnja

35

3,37

Višja stopnja

48

3,00

Skupaj

90

3,18

g=2
1,185 α = 0,874 α = 0,286
1,137

7

2,86

1,215

Srednja stopnja

35

2,40

1,241

Višja stopnja

48

1,92

Skupaj

90

2,18

g=2
0,895 α = 0,053 α = 0,031
1,097

7

2,43

1,272

Srednja stopnja

35

2,54

1,172

Višja stopnja

48

2,48

Skupaj

90

2,50

g=2
1,304 α = 0,632 α = 0,962
1,238

Nižja stopnja

Nižja stopnja

Nižja stopnja

1,087

ANOVA

F: 0,135

F: 3,620
F: 4,600

F: 0,039
F: 0,462

7

2,71

0,951

Srednja stopnja

35

2,20

1,346

Višja stopnja

48

1,92

Skupaj

90

2,09

g=2
1,088 α = 0,170 α = 0,202
1,196

7

2,71

0,951

Srednja stopnja

35

2,20

1,023

Višja stopnja

48

1,75

Skupaj

90

2,00

g=2
0,887 α = 0,881 α = 0,015
0,983

7

2,00

0,816

Srednja stopnja

35

1,89

0,932

Višja stopnja

48

1,63

Skupaj

90

1,76

g=2
0,866 α = 0,301 α = 0,319
0,891

Nižja stopnja

Nižja stopnja

Nižja stopnja

F: 1,629
F: 1,810

F: 4,444
F: 0,127

F: 1,157
F: 1,216

7

2,86

1,345

Srednja stopnja

35

2,51

1,121

Višja stopnja

48

3,02

Skupaj

90

2,81

g=2
1,211 α = 0,786 α = 0,164
1,198

7

2,86

1,345

Srednja stopnja

35

1,97

0,985

Višja stopnja

48

2,17

Skupaj

90

2,14

Nižja stopnja
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F: 1,849
F: 0,241

F: 2,003
F: 0,918

g=2
1,098 α = 0,403 α = 0,141
1,087

Izračunali smo povprečja za vsako oviro za vključitev v neformalno izobraževanje znotraj
vsake stopnje izobrazbe. S statistično analizo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike med
starejšimi moškimi z različno stopnjo izobrazbe glede ovir za vključitev v druge neformalne
programe. Razlike med variancami pri vseh trditvah niso statistično pomembne (α > 0,05) in
lahko sprejmemo predpostavko o homogenosti varianc. Homogenost varianc je predpogoj za
nadaljevanje analize in računanje ANOVE. Statistična pomembnost enosmerne analize
variance znaša pri ovirah »Za izobraževanje sem prestar« 0,031 (α < 0,05) in oviri »Način
izobraževanja me preveč spominja na izobraževanje v mladosti« 0,015 (α < 0,05), kar kaže,
da so razlike pri teh dveh ovirah med variancami vseh treh stopenj izobrazbe statistično
pomembne. Najvišje povprečje so tema dvema ovirama pripisovali starejši moški, ki so nižje
izobraženi, najmanj pa so se s tema dvema ovirama strinjali višje izobraženi moški.
Za ostale ovire za vključitev v druge neformalne programe znotraj različnih stopenj izobrazbe
ne moremo trditi, da se pojavljajo statistično pomembne razlike.
Na izobraževanje starejših odraslih močno vplivajo izkušnje z izobraževanjem v mladosti, ki
so povezane z občutkom uspešnosti ali neuspešnosti. Večina izobraževanja odraslih je
namenjena bolj motiviranim in uspešnim odraslim, ki izhajajo iz višjih socio-ekonomskih
skupin ter imajo višjo stopnjo izobrazbe (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Šolske
izkušnje imajo za starejše moške pomemben in včasih dolgo trajajoč vpliv na poznejši odnos
do izobraževanja in vključevanja v izobraževanje. Največkrat k temu pripomorejo slabi
spomini na obvezno izobraževanje, kot so negativne izkušnje zaradi slabega uspeha,
dolgočasja, nasilnega obnašanja sovrstnikov, pomanjkanja interesa ali pozornosti od učiteljev
ter slaba podpora pri napornih nalogah (Golding 2009, str. 68; McGivney 2004, str. 55–57).
Kot ovire za izobraževanje se velikokrat kažejo tudi dispozicijske ovire, ki se povezujejo s
psiho-socialnimi značilnostmi posameznika (stališča, samopodoba, prepričanja o sposobnostih
…). Starejši odrasli, ki se manj vključujejo v izobraževanje, imajo velikokrat stereotipne
predstave o izobraževanju. Te predstave pa izhajajo predvsem iz negativnih izkušenj v
rednem izobraževanju. Velikokrat gre za predstave o neprimernosti posameznika kot učenca,
pomanjkanje samozaupanja v sposobnost učenja, strah pred neuspehom in občutek, da so za
izobraževanje že prestari. Vse to velja za starejše, še posebej tiste z nižjo stopnjo izobrazbe in
nižjim socialnim statusom (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26; Radovan 2002, str. 30).
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7.7 Predlogi za programe in delavnice na Ljudski univerzi Radovljica
Raziskovalno vprašanje 7: Ali starejši moški menijo, da na Ljudski univerzi Radovljica
manjkajo neformalni programi in delavnice, ki bi jim bolj ustrezali?
Hipoteza 11: Večina starejših moških meni, da na Ljudski univerzi Radovljica manjkajo
neformalni programi in delavnice, ki bi jim bolj ustrezali.

Da

42,2 %

Ne

57,8 %
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Graf 13: Mnenje anketirancev o tem, ali na ljudski univerzi manjkajo programi in delavnice
(N = 90)
42,2 % starejših moških je mnenja, da na ljudski univerzi manjkajo programi in delavnice, ki
bi jim bolj ustrezali, več kot polovica (57,8 %) pa meni, da je ponudba ustrezna. Hipotezo
zavrnemo, saj večina anketirancev meni, da je ponudba ustrezna. Tiste, ki so mnenja, da
manjkajo ustrezni programi in delavnice, smo v anketnem vprašalniku prosili, da zapišejo vsaj
en program ali vsebino, ki bi jim ustrezala. Napisano smo razdelili v naslednje kategorije:


ročna dela in praktične delavnice (ročna dela, ki so povezana z mizarstvom,
kovinarstvom, varjenjem; izdelovanje praktičnih stvari, kot so spominki; kuharski
tečaji, modeliranje, delavnice v povezavi z robotizacijo, delavnice o sadjarstvu in
vrtnarstvu);



zdravstvene delavnice in predavanja (zdravo življenje);



naravoslovje (astronomija, fizika, geologija, ekologija);



tuji jeziki (eksotičen jezikovni tečaj, tečaji tujih jezikov z naravnimi govorci);
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računalništvo (delo z grafiko, video montaža, tečaj Photoshopa, izdelava spletnih
strani);



družboslovje in humanistika (psihologija, rodoslovje, geografija);



delavnice v naravi (življenje z naravo, spoznavanje divjih uporabnih rastlin in zelišč);



telovadba za hrbtenico;



potopisna predavanja;



gledališka skupina in nastopanje;



zborovsko petje.

Starejši moški so največkrat izpostavili ročna dela in praktične delavnice, kjer lahko vidimo,
da morajo biti programi in vsebine, ki bi pritegnile starejše moške, praktični in temeljiti na
različnih veščinah ter imeti širši praktični pomen, tako kot je to izpostavljeno v različnih
raziskavah (npr. Golding idr. 2007a; McGivney 2004). Zanimivo je tudi, da so se kar
nekajkrat pojavile vsebine in programi, povezani z zdravjem, saj so pri področjih zanimanja
starejši moški to področje redko navedli kot področje, ki jih najbolj zanima. Med programi, ki
bi moškim ustrezali, so se pojavili tudi računalniški tečaji, slikanje, ruski jezik in zgodovina.
Vse te programe Ljudska univerza Radovljica že ponuja, zato lahko to pripisujemo temu, da
starejši moški niso seznanjeni z vso ponudbo ljudske univerze, kar se kaže tudi kot tretja
najpogostejša ovira za vključitev v druge neformalne programe na ljudski univerzi. Lahko pa
je razlog tudi v tem, da so nekateri izmed teh programov v ponudbi Univerze za tretje
življenjsko obdobje in so plačljivi. Tako tistim z nižjim dohodkom niso dosegljivi.

8. Sklepne ugotovitve
Staranje prebivalstva povzroča spreminjanje in naraščanje potreb starejše generacije. Z
izobraževanjem starejših odraslih lahko spremenimo odnos ljudi do staranja, starosti in starih
ljudi, posledično pa povečujemo moč starejših z vključevanjem v družbo in ohranjanjem
njihove dejavne vloge v njej (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 243). Potrebno je spodbujati
in omogočati sodelovanje starejših v družbi v obliki smiselnega preživljanja prostega časa in
izobraževanja (Findeisen 2009, str. 14). Znano je, da udeležba odraslih v vseh oblikah
izobraževanja po 50. letu upada, kar pa je še posebej značilno za moški spol (McGivney 1999,
str. 123). V organizirano izobraževanje starejših odraslih se v večjem deležu vključujejo
ženske, moški pa se velikokrat ne vidijo kot udeleženci že izdelanih izobraževalnih
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programov. Zato smo z raziskavo o starejših moških in njihovi vključenosti v neformalno
izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica želeli preučiti dejavnike, ki vplivajo na
udeležbo starejših moških v organizirano izobraževanje.
Z raziskavo smo najprej želeli izvedeti, kdo so starejši moški, ki se vključujejo v neformalno
izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica. Prevladujejo moški, ki so stari od 60 do 69 let,
teh je 62,2 %, najmanj pa je starih 80 let ali več. V to starostno skupino spadajo samo štirje.
Tudi različne raziskave ugotavljajo, da udeležba v izobraževanju s starostjo upada, ne glede
na druge dejavnike. Več kot polovica (53,4 %) moških ima dokončano višjo stopnjo izobrazbe
(od višje šole naprej), le 21,1 % moških ima zaključeno manj kot štiriletno srednjo šolo. Na
splošno se v izobraževanje starejših odraslih večinoma vključujejo starejši, ki imajo višjo
stopnjo izobrazbe. S tem pa se tudi ohranjajo razlike, ki so se vzpostavile v začetnem
izobraževanju. Stopnja dosežene izobrazbe je dober napovednik udeležbe posameznika v
izobraževanju. Manj izobraženi se tudi manj pogosto odločajo za ponujene možnosti
izobraževanja, ki so namenjene prav njihovi ciljni skupini (Kump in Jelenc Krašovec 2010,
str. 22, 25). Večina starejših moških je poročena in živi v gospodinjstvu z ženo ali partnerico.
Le 10 % moških živi samih. Anketiranci so bili večinoma zaposleni na mestih strokovnega
delavca, tehnika, inženirja, uradnika in uslužbenca ali pa na vodstvenih in vodilnih položajih.
Starejši udeleženci izobraževanja večinoma pripadajo srednjemu sloju, pripadnost socialnemu
sloju pa močno vpliva na udeležbo v izobraževanju. Pripadniki srednjega sloja so finančno
preskrbljeni in usmerjeni k družbenim dejavnostim, pripadniki nižjega sloja pa se morajo
ukvarjati z vprašanjem preživetja (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 23).
Raziskovali smo tudi, kako so starejši moški doživljali prehod v upokojitev, ki je ena izmed
velikih sprememb v življenju in vpliva na posameznikovo življenje po upokojitvi.
Posameznik mora po upokojitvi razviti nove načine za vključevanje v družbo in se naučiti
početi kaj novega, kar pa lahko povzroči krize na različnih področjih (Ušeničnik 2000, str.
42–43). Z raziskavo smo potrdili našo predpostavko, da je večina starejših moških doživljala
prehod v upokojitev kot nadaljevanje življenja, le prilagajanje. Skoraj polovica anketiranih
moških (48,9 %) je tako doživljala ta prehod, le 5,6 % moških je upokojitev in čas po njej
doživljala kot praznino. Starejši moški, ki so prehod v upokojitev doživljali kot nadaljevanje
življenja, nadaljujejo z življenjem po upokojitvi, kot da ta ni prinesla večjih sprememb,
prilagajajo se novostim in se izogibajo tveganjem. To pomeni, da se lahko uspešno soočajo z
izzivi, ki jim jih je prinesla upokojitev, so samostojni in svobodni ter iščejo nove načine
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vključevanja v družbo (Ramovš 2003, str. 300). Pri načrtovanju programov za starejše moške
je pomembno spoznati tudi, kaj počnejo v svojem prostem času, saj to vpliva na vključitev v
izobraževanje. V največji meri anketirani moški v prostem času opravljajo najrazličnejša
praktična opravila, popravila v hiši in delajo na vrtu, se ukvarjajo z različnimi hobiji,
ustvarjalnimi delavnicami in ročnimi deli ter športnimi aktivnostmi. Veliko odraslih, še
posebej starejših odraslih, se izobražuje v svojem prostem času, kjer je motiv interes, ki je
povezan s hobijem in preživljanjem prostega časa (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25).
Potrdila se nam je tudi hipoteza, da je večina starejših moških vključenih v različna društva in
klube. Raziskava je pokazala, da so na splošno moški izven Ljudske univerze Radovljica
vključeni tudi v druge družbene aktivnosti. Tudi različna društva in klubi, prostovoljske
organizacije in druge neizobraževalne organizacije v skupnosti imajo pomembno vlogo pri
vključevanju in učenju starejših moških. Tako ostanejo dejavni, krepijo socialna omrežja, ob
različnih dejavnostih, druženju in pogovoru pa prihaja do nenamernega in priložnostnega
učenja (Jelenc Krašovec idr. 2014, str. 23). Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, kakšen način
izvajanja organiziranih aktivnosti moškim najbolj ustreza in katera področja jih najbolj
zanimajo. Moškim najbolj ustrezajo predavanja in tečaji, kar se nam je zdelo zanimivo, saj
smo predpostavljali, da jim bolj ustrezajo praktične delavnice in delo z rokami. Tudi Golding
in drugi (2007a, str. 13) v svojih raziskavah izpostavljajo, da moškim predvsem ustrezajo
ročne in praktične delavnice, saj jim je ta način bolj blizu ter se izvajajo v okolju, ki je
drugačno od šolskega. Zavrnili smo tudi hipotezo, da največ vključenih moških zanima
računalništvo in tuji jeziki, saj so na prvem mestu zanimanja družboslovje, humanistika in
umetnost. Predvidevali pa smo, da jih najbolj zanimajo računalništvo in tuji jeziki, saj je
večina starejših moških vključena prav v take programe na Ljudski univerzi Radovljica. Tudi
tukaj moški niso veliko navajali, da jih zanimajo ročne spretnosti, McGivney (2004, str. 83)
pa opisuje, da morajo biti področja in programi, ki pritegnejo starejše moške, praktični,
temeljiti na različnih veščinah in imeti širši praktični pomen.
Starejši odrasli imajo zelo različne motive za udeležbo v izobraževanju in na odločitev za
izobraževanje vpliva več dejavnikov. Poznavanje in upoštevanje dejavnikov, pričakovanj,
motivov in ovir starejših odraslih za izobraževanje lahko pomembno poveča njihovo
pripravljenost za udeležbo v izobraževanju (Radovan 2012, str. 71). Zavedati se moramo, da
imajo moški različne potrebe, cilje, pričakovanja, zmožnosti in navade, zato smo z raziskavo
želeli tudi ugotoviti, kakšni so motivi vključenih moških za izobraževanje in kakšne so ovire,
da se ne vključujejo v druge neformalne programe na Ljudski univerzi Radovljica. Starejši
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odrasli se v izobraževanje vključujejo predvsem zaradi notranje motivacije. Ne vodi jih le
želja po novem znanju in samouresničevanju, vendar se vključujejo tudi zaradi vzpostavitve
novih poznanstev in medsebojne pomoči. Izobraževanje starejših zadovoljuje njihove potrebe,
zato je pomembno, da če želimo krepiti njihovo motivacijo, moramo spoznati potrebe
starejših (Findeisen 2013b, str. 44). Med vsemi anketiranimi moškimi prevladuje motiv
pridobitve novega znanja, sledita pa mu motiva vključitve zaradi osebnostne rasti in
samozavesti ter to, da lahko moški počnejo stvari, za katere prej ni bilo časa. Ljudje po
upokojitvi več razmišljajo o sebi, saj je manj zunanjih odgovornosti in prisil. S starostjo se
umaknejo motivi, ki so povezani z zaposlitvijo in delom, starejši pa si vzamejo čas za večjo
kakovost bivanja in samouresničevanje (Kump in Jelenc Krašovec 2005, str. 252). Moški, ki
spadajo v starostno skupino 60 do 69 let, so pogosteje navajali, da se v neformalno
izobraževanje vključujejo zato, da nadomeščajo izgubljeno delovno okolje. To lahko
povežemo s tem, da so manj časa upokojeni in z vključitvijo v neformalne programe
nadomeščajo poklicno življenje. S tem motivom za vključitev so se bolj strinjali tudi moški,
ki živijo sami, kar pa lahko povežemo s tem, da ko se posameznik upokoji, izgubi prijatelje iz
delovnega okolja, zato mora razviti nove načine za vključevanje v družbo (Ušeničnik 2000,
str. 42). Na nizek odstotek starejših moških v organiziranem izobraževanju vpliva več
dejavnikov in ovir. Na Ljudski univerzi Radovljica opažamo, da se vključeni moški ne
vključujejo tudi v druge programe, ki jih ponujamo. Več kot polovica moških (51,1 %) je
vključenih le v en program. Z raziskavo smo potrdili našo hipotezo, da se ne vključujejo, ker
jih ostali programi ne zanimajo. Sledili sta še oviri pomanjkanje časa in da niso seznanjeni z
vso ponudbo ljudske univerze. V manjši meri so se moški strinjali s tem, da se ne izobražujejo
zaradi tega, ker je izobraževanje bolj namenjeno ženskam, kar se lahko kaže kot velika ovira
pri vključitvi moških, ki lahko dojemajo izobraževanje in učenje bolj kot področje žensk.
Glavni oviri za nizko vključenost moških v druge programe sta institucionalnega značaja, saj
primanjkuje primernih izobraževalnih programov, starejši moški pa niso seznanjeni z vso
ponudbo ljudske univerze. Problem izobraževalnih ustanov je, da ne zagotavljajo dovolj
specifičnih, na moške orientiranih aktivnosti in programov. Veliko izobraževalnih programov
je zasnovanih tako, da ženskam pomagajo pri razvijanju novih interesov in doseganju osebnih
ciljev. S tem pa narava programov v izobraževalnih ustanovah krepi žensko podobo sektorja,
kar postane sredstvo odvračanja moških od vključevanja v druge programe. Tudi programi
morajo biti pravilno predstavljeni in promovirani, drugače starejši moški, če ne dobijo
primernih informacij in nasvetov, lahko hitro prenehajo z iskanjem (McGivney 1999, str. 69;
McGivney 2004, str. 81–82). Ugotavljali smo tudi, ali med moškimi z različno stopnjo
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izobrazbe obstajajo razlike glede ovir za vključitev, rezultati pa so pokazali, da so nižje
izobraženi pogosteje navajali kot ovire za vključitev, da so prestari in da jih izobraževanje
preveč spominja na izobraževanje v mladosti. Na izobraževanje starejših odraslih močno
vplivajo izkušnje z izobraževanjem v mladosti, ki so povezane z občutkom uspešnosti ali
neuspešnosti. Večina izobraževanja odraslih je namenjena bolj motiviranim in uspešnim
odraslim, ki izhajajo iz višjih socio-ekonomskih skupin ter imajo višjo stopnjo izobrazbe
(Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 25). Za starejše, še posebej za tiste z nižjo stopnjo
izobrazbe, velja, da imajo velikokrat stereotipne predstave o neprimernosti posameznika kot
učenca, pomanjkanje samozaupanja v sposobnost učenja, strah pred neuspehom in občutek,
da so za izobraževanje že prestari. Te predstave pa izhajajo predvsem iz negativnih izkušenj v
rednem izobraževanju (Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 26; Radovan 2002, str. 30).
Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, ali ponudba Ljudske univerze Radovljica ustreza željam
in interesom vključenih starejših moških ter kakšne vsebine in programi bi jim bolj ustrezali.
Predpostavljali smo, da večina anketirancev meni, da na ljudski univerzi manjkajo programi
in delavnice, ki bi jim bolj ustrezali, vendar je večina napisala, da jim programi ustrezajo. Ta
rezultat se nam zdi zanimiv, saj med ovirami za nevključevanje v druge programe prevladuje
ravno ovira, da ostali programi, ki jih ljudska univerza ponuja, moških ne zanimajo. Zanimivo
je tudi, da so moški pri vprašanju o vsebinah in programih, ki bi jim bolj ustrezali, največkrat
izpostavili prav ročna dela in praktične delavnice, zato lahko sklepamo, da morajo biti
programi in vsebine, ki bi pritegnile starejše moške, praktične in temeljiti na različnih
veščinah ter imeti širši praktični pomen, tako kot je to izpostavljeno v različnih raziskavah
(npr. Golding idr. 2007a; McGivney 2004). Starejšim moškim je potrebno dati možnost in
besedo, kakšni naj bodo izobraževalni programi, saj takšna praksa spodbudi smisel
vključevanja v izobraževalne aktivnosti. Najbolj učinkovita pot je, da jim ponudimo
aktivnosti in programe, ki so soglasni z njihovimi vrednotami in interesi. Ponudniki
izobraževanj ne morejo samo predvidevati, da poznajo njihove vrednote, interese, želje in
potrebe. Ugotavljanje tega pa zahteva pristen odnos in posvet s starejšimi moškimi. Pri tem pa
deluje sistem, ki je usmerjen na učečega se posameznika, sistem, ki je usmerjen od spodaj
navzgor. S tem omogočimo starejšim moškim, da v takšnih programih in dejavnostih začutijo
svojo pot (McGivney 2004, str. 102–103). Ko enkrat izobraževalne organizacije vse to
ugotovijo, lahko začnejo graditi izobraževalno ponudbo, ki ustreza moškim, saj je udeležence
lažje pridobiti in vključiti, kadar se sklicujemo na njihove interese.
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Za večjo udeležbo pa ne zadostuje le zagotovljena ponudba, saj mora biti ta geografsko
dostopna, organizacijsko in vsebinsko raznolika. Potrebni so tudi drugi ukrepi, kot so omrežje
različnih ponudnikov, dostopna ponudba, informacijska in svetovalna dejavnost, dobro
usposobljeno osebje in predvsem brezplačnost (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 98).
Brezplačni programi predstavljajo pomemben dejavnik udeležbe starejših v izobraževanju,
vendar ponudniki izobraževanja velikokrat tega ne morejo zagotavljati zaradi finančnih in
prostorskih težav pri organizaciji izobraževanja starejših. V slovenskem prostoru potrebujemo
boljše sodelovanje med nevladnimi in javnimi organizacijami, problem pa se kaže tudi v
pomanjkanju javnih sredstev za izobraževanje starejših, ki ne omogočajo razvoja in mreženja
vsebinsko sorodnih organizacij, kar bi bilo potrebno (Findeisen 2009, str. 19). Potrebnih bi
bilo več evropskih (primer večgeneracijskih centrov), državnih in občinskih razpisov in
donacij, ki bi pripomogli k večji vključenosti starejših odraslih v izobraževanju. Potrebno pa
bi bilo pripraviti tudi ustrezne lokalne in nacionalne izobraževalne politike, ki bi ustrezale
različnim potrebam in ciljem populacije starejših (Kump in Jelenc Krašovec 2012, str. 100).

Raziskava, ki smo jo opravili, ima omejitve, saj so kvantitativni podatki pridobljeni
priložnostno, to pa omogoča posploševanje le na hipotetično množico ljudskih univerz in
izobraževalnih ustanov, ki so si po delovanju podobne. Omejitev predstavljajo tudi
neenakomerno porazdeljene starostne skupine, saj so v zadnjo starostno skupino vključeni
samo štirje anketiranci, kar pa vpliva na rezultate. Z raziskavo smo pridobili nek splošen
pregled dejavnikov, ki vplivajo na udeležbo starejših moških v organizirano neformalno
izobraževanje. Raziskavo bi lahko razširili z nadaljnjim raziskovanjem tega področja in
vključili tudi kvalitativno raziskavo, kjer bi uporabili poglobljene intervjuje s starejšimi
moškimi in si s tem razjasnili nekatera vprašanja, ki si jih z anketnim vprašalnikom ne
moremo, ter tako pridobili širšo sliko obravnavane tematike.
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Priloge
Priloga 1: Anketni vprašalnik

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH MOŠKIH NA
LJUDSKI UNIVERZI RADOVLJICA
Anketni vprašalnik

Pozdravljeni,
sem Ana Dobnikar in sem zaposlena na Ljudski univerzi Radovljica. Pri svojem delu opažam,
da se moški veliko manj kot ženske vključujete v različna neformalna izobraževanja na
Ljudski univerzi Radovljica. Zanima me, kje so razlogi za nizko udeležbo, zato pripravljam
magistrsko delo z naslovom Neformalno izobraževanje starejših moških na Ljudski univerzi
Radovljica. Namen raziskave je ugotoviti, kakšni so vaši motivi in ovire za izobraževanje ter
katera področja in vsebine vas najbolj zanimajo. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj
le z vašimi odgovori lahko dobim celostni vpogled v obravnavano tematiko.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste porabili približno 10 minut. Zbrani podatki
bodo analizirani na splošno in nikakor na ravni odgovorov posameznika.
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.

Ana Dobnikar

I. SPLOŠNI PODATKI
1. Starost (napišite na črto): __________
2. Izobrazba (obkrožite):
a) Nedokončana osnovna šola
b) Dokončana osnovna šola
c) Nižje poklicno izobraževanje (2 leti)
d) Srednja poklicna šola (3 leta)
e) Srednja strokovna šola/Gimnazija
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f) Višja ali visoka strokovna šola
g) Visoka šola (univerzitetni program)
h) Magisterij/Doktorat
3. Zakonski stan (obkrožite):
a) Poročen
b) Izvenzakonska skupnost
c) Ločen
d) Vdovec
e) Samski
4. Tip gospodinjstva (obkrožite):
a) Z ženo/s partnerico
b) Z otroki/Širšo družino
c) V domu
d) Sam
5. Poklic, ki ste ga opravljali pred upokojitvijo (napišite na črto):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6. Koliko let ste že upokojeni? (napišite na črto) ______________________________

II: VSEBINSKI DEL
7. Kako ste doživljali prehod v upokojitev? (obkrožite)
a) doživljanje upokojitve in časa po njej kot praznine
b) izhod iz neznosne situacije v službi
c) nagrada za dotedanje življenje
d) nadaljevanje življenja, le prilagajanje
e) začetek novega - pretrgati preteklost in začeti na novo
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f) ponovno ovrednotenje (določitev prioritet za čas po upokojitvi)
g) Drugo:____________________________________________________________

8. Večinoma prosti čas porabim za:
(Pri vsakem odgovoru obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo.)
sploh se
ne
strinjam

ne
strinjam
se

niti niti

a) najrazličnejša praktična
opravila, popravila v hiši, delo
na vrtu.

1

2

3

4

5

b) skrb za družino, vnuke.

1

2

3

4

5

c) ukvarjanje z različnimi
hobiji, ustvarjalnimi
dejavnostmi, ročnimi deli.

1

2

3

4

5

d) športne aktivnosti.

1

2

3

4

5

e) gledanje televizije.

1

2

3

4

5

f) delo na računalniku.

1

2

3

4

5

g) druženje s prijatelji.

1

2

3

4

5

h) vključevanje v različna
predavanja, delavnice.

1

2

3

4

5

i) potovanja in izleti

1

2

3

4

5

j) branje.

1

2

3

4

5

k) nič posebnega./Čas mine
sam od
sebe.

1

2

3

4

5
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strinjam popolnoma
se
se strinjam

9. Kakšen način izvajanja organiziranih aktivnosti vam najbolj ustreza?
(Pri vsakem odgovoru obkrožite stopnjo ustreznosti.)

Sploh mi
ne ustreza

Ne
ustreza

Niti niti

Mi
ustreza

Popolnoma
mi ustreza

a) Predavanja

1

2

3

4

5

b) Tečaji

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

c) Praktične delavnice, delo z
rokami (ustvarjanje izdelka)
d) Mentorstvo, inštrukcije
(prenašanje znanja drug
drugemu)
e) Projektno delo (gledališke
igre, pevski zbor,
družbeno koristna dela)
f) Študijske skupine
(sooblikovanje vsebine z
drugimi člani)
g) E – izobraževanje
(izobraževanje na daljavo)
h) Samostojno učenje

10. Katera področja vas najbolj zanimajo? (napišite na črto)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11. V katere družbene aktivnosti ste vključeni izven Ljudske univerze Radovljica
(izven Univerze za tretje življenjsko obdobje in Medgeneracijskega centra
Radol'ca in Bled)? (obkrožite lahko več odgovorov)

a) Društva in klubi. Katera?_______________________________________________
_____________________________________________________________________
b) Športne aktivnosti.
c) Organizirane delavnice, predavanja.
d) Prostovoljne aktivnosti.
d) Nisem vključen nikamor.
e) Drugo:_____________________________________________________________

12. Zakaj ste se vključili v neformalno izobraževanje na Ljudski univerzi Radovljica
(na Univerzo za tretje življenjsko obdobje, Medgeneracijski center Radol'ca in
Bled)?
(Pri vsakem odgovoru obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo.)

sploh se
ne
strinjam

ne
strinjam
se

niti niti

a) Pridobitev novega znanja.

1

2

3

4

5

b) Osebnostna rast in
samozavest.

1

2

3

4

5

c) Delitev svojega znanja in
izkušenj.

1

2

3

4

5

d) Zapolnitev prostega časa.

1

2

3

4

5

e) Zaradi druženja.

1

2

3

4

5

f) Da se počutim pomembnega
in koristnega.

1

2

3

4

5

g) Nadomestitev izgubljenega
delovnega okolja

1

2

3

4

5

h) Da počnem stvari, za katere
prej ni bilo časa.

1

2

3

4

5
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strinjam popolnoma
se
se strinjam

13. V koliko različnih neformalnih programov ste bili vključeni v zadnjih 12 mesecih
na Ljudski univerzi Radovljica (na Univerzi za tretje življenjsko obdobje,
Medgeneracijskem centru Radol'ca in Bled)? (obkrožite)
a) Enega
b) Dva
c) Tri ali več
14. V kakšne neformalne programe ste bili v zadnjih 12 mesecih večinoma vključeni
na Ljudski univerzi Radovljica (na Univerzi za tretje življenjsko obdobje,
Medgeneracijskem centru Radol'ca in Bled)? (obkrožite)
a) Enkratne delavnice in predavanja
b) Krajši programi (10 urni do 20 urni programi)
c) Daljši programi (30 urni ali več)
15. Zakaj se ne vključujete v druge neformalne programe na Ljudski univerzi
Radovljica (na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, Medgeneracijskem centru
Radol'ca in Bled)??
(Pri vsakem odgovoru obkrožite stopnjo strinjanja s trditvijo.)

sploh se
ne
strinjam

ne
strinjam
se

niti niti

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

g) Pomanjkanje časa.

1

2

3

4

5

h) Zdravstveni razlogi.

1

2

3

4

5

a) Ostali programi, ki jih
ponujajo, me ne zanimajo.
b) Za izobraževanje sem
prestar.
c) Nisem seznanjen z vso
ponudbo Ljudske univerze
Radovljica.
d) Izobraževanje je bolj
namenjeno ženskam.
e) Način izobraževanja me
preveč spominja na
izobraževanje v mladosti.
f) Izobraževanje mi ni
pomembno.
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strinjam popolnoma
se
se strinjam

16. Ali na Ljudski univerzi Radovljica (na Univerzi za tretje življenjsko obdobje,
Medgeneracijskem centru Radol'ca in Bled) manjkajo programi in delavnice, ki
bi vam bolj ustrezali? Če obkrožite odgovor da, ali lahko napišete vsaj en
program ali vsebino, ki vam ustreza:
a) Da:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
b) Ne
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Izjava o avtorstvu

Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.

Ljubljana, avgust 2018

Ana Dobnikar
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