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AKTIVNO STARANJE 

IZOBRAŽEVANJE V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU 

Jezikovni tečaji za starejše odrasle – zakaj? 

 

 

Poučevanje in učenje se tesno povezujeta s socialnim in družbenim kontekstom, še 

posebej na področju jezikovnega izobraževanja. Če vzamemo v obzir še demografske 

spremembe prebivalstva, je kaj hitro jasno, da je jezikovno izobraževanje v veliki meri 

odvisno od socialnega statusa posameznika in nenazadnje tudi od njegovega odnosa do 

učenja v pozni življenjski dobi, saj poznate tisto, ki pravi: »Saj sem prestar/-a, da bi se učil!« 

Slovenija se po znanju tujih jezikov uvršča v sam evropski vrh. Raziskava Statističnega 

urada RS za leto 2011 razkriva, da je kar 93% odraslih med 18 in 69 let govorilo vsaj en tuj 

jezik, pri čemer prednjačita angleščina, nemščina in jeziki nekdanje skupne države. Pa 

vendar tako visok odstotek v podrobnem pregledu med posameznimi starostnimi skupinami 

pokaže, da se na primer delež oseb z znanjem angleškega jezika s starostjo zmanjšuje. 

Starejši odrasli nimajo enakih potreb in motivacije za učenje tujih jezikov, kot jo ima aktivno 

prebivalstvo, ki mu znanje tujih jezikov pripomore k mobilnosti oziroma boljšim 

zaposlitvenim možnostim v tujini. Za starejšega odraslega je ta učna pot otežena, saj mora 

najprej ugotoviti, kaj je njegova motivacija, čemu se učiti novega jezika v poznih letih in če 

že, kako obdržati to motivacijo. Kot najpogostejši možen razlog za motivacijo pri učenju tujih 

jezikov raziskave navajajo stike s sorodniki in prijatelji, ki živijo v tujini. 

Dandanes učenje tujega jezika pomeni učenje skupaj z drugimi, poslušanje drug drugega, 

pomagati in sprejemati pomoč, znati sprejeti kritiko in kritično ocenjevati. Prav tako pomeni 

prevzeti odgovornost za lastno učenje – koliko in kako se boš nekaj naučil. Dandanes se 

raziskovalci sprašujejo: Ali so se starejši odrasli naučili biti samostojni pri svojem učenju ali 

jim to predstavlja dodatno oviro za učenje? Na primer današnji jezikovni tečaji precej 

uporabljajo nove tehnologije kot pripomoček. Ali starejši odrasli obvladujejo te nove 

spretnosti?  

Kot že omenjeno ima vsaka starostna skupina svoje učne potrebe, tako ostaja odprto 

vprašanje, ali naj se starejši odrasli učijo skupaj z mladimi odraslimi ali je primerneje, da se 

vsak uči znotraj svoje starostne skupine? Nenazadnje so učni ritem, znanje, splošna 

razgledanost in pogledi na svet različni, zato pri medgeneracijskih učnih skupinah tvegamo 

nesporazume in trenja znotraj skupin, kar predstavlja dodatno psihološka obremenitev, ki 

lahko odvrne od učenja. 

Starejši odrasli se pogosto radi učijo, kot so se učili v preteklosti, zato jim novi stili učenja 

lahko vzbudijo občutek negotovosti. Starejši odrasli potrebujejo podporo in pomoč, odvisno 

od potreb. Potrebno je upoštevati morebitno nazadovanje v spominu, govor, izgovarjavo, 

razmišljanje, sluh in vid, da se oblikuje primeren jezikovni tečaj, ki bo spodbujal k socialni 

aktivnosti starejših odraslih. Ravno zato strokovnjaki za starejše odrasle svetujejo t.i. 

»podporno učenje« oziroma »učenje s podporo«, ki bi upoštevalo s starostjo povezane ovire 

in izpostavilo druge obstoječe prednosti. 
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