
1

STAREJŠI ODRASLI,
prispevek k njihovi 

opredelitvi

dr. Nevenka BOGATAJ
Andragoški kolokvij,
Ljubljana, 20. 5. 2009

3 sporočila:
Kaj pomeni pojem “starejši odrasli” ?

���� strukturiranje pestre skupine ljudi

Koncept IO: 
“za starejše  ���� “s starejšimi”, “od njih”; 
namen izobr. starejših ni (več) tekma
neformalno kot oaza in posebnost starejših    

(zakonsko zavarovati ?)

Družbena podpora izobr. starejših terja:
- racionalnost ���� preciznost 
- razvojno uporabnost ���� temelj so domače 
norme, razvita praksa, dialog z “neandragogi” 
ter učinki na ravni skupnosti; (! Liebigovo
načelo)

Kaj pomenijo za IO statistični 
podatki o starejših ?

VEČINA je VPETA V DRUŽINO (=cilj EU!) ����
učenje komunikacije, odnosov, funkcionalnih 
znanj za spodbujanje vzajemnosti, skupnosti

BLAGINJA  GOSPODINJSTEV (in države; prim. 
Rosling) ���� skrb za odnose npr. skupinsko 
učenje, poslušanje za možnost izražanja, 
refleksije, …izenačevanje dostopnosti

80% je SAMOOSKRBNIH ���� neformalno učenje kot 
načelo, koncept in praksa za podaljševanje 
zdravja in zadovoljstva z življenjem

stereotipa o nizki družbeni moči podatki ne 
potrjujejo ���� prevzem odgovornosti za razvoj 
blaginje

PRIMERI 
Razkorak med aktualnimi znanji (jeziki, 
računalništvo) in znanji starejših (izkušnje, odnos). 

Je trenutna nefunkcionalnost znanj trajna?

Vzroki za krizo so po interpretacijah Štiblar, Ramovš, Kožuh 

Novak, … zlorabe, prioriteta tujih zgledov … 
model neodvisnega posameznika …
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Starostni razred

Trend starostne strukture udeležencev ŠK v 
obdobju 1993-2008

93-4 (n=316)

95_6 (n=1170)

97-8 (n=1268)

2000-1 (n=1458)

2007-8 (n=696)

Temeljna načela učenja odraslih veljajo tudi za 

starejše odrasle. 

Na individualni ravni je ključna svoboda izbire, na 

sistemski pa spoznavanje strukture in značilnosti 

starejših, da preciziramo ukrepe in presežemo 

posplošitve in stereotipe.

Navezava izobraževanja na (dolgoročni!) razvoj = 

ponovno odkrivanje lastne tradicije, njeno 

umeščanje v spreminjajoča se in različna 

socialna okolja in predvsem sprejemanje 

soodvisnosti kot pogoja za zaupanje, 

(re)socializacijo in sodelovanje.

ZAKLJUČNE MISLI


