
Učenje v parih 

Spoznanja medgeneracijske delavnice 

Sejem kompetenc 

znam (lahko te naučim) in rad bi se naučil  

Iskalci zaposlistve UTŽO 
1. Radi bi se naučili: 
- fotografija, 
- kako vzpostaviti boljši odnos - 

medosebni odnosi, 
- odgovornosti, točnosti. 

   Naučili bi se radi: 
- e-poslovanje,  
- kako sogovornika bolje poslušati. 

Znamo in bi lahko naučili: 
- skrb za lepo besedo. 

Skupina se je dogovorila, kaj kdo zna in kaj se kdo želi učiti. 

2. Radi bi se naučili: 
- komunikacija v tujem jeziku, 
- kako se obnašati na zaposlitvenem 

razgovoru, 
- iskanje informacij in literature. 

Naučili:  
- osnove splošnega bontona, kako se 

rokujemo, smo na razgovoru. 

Skupina našla skupne potrebe in znanja. 

3. Potekal pogovor, kje bi si lahko 
pomagali: 

- prošnja za zaposlitev, 
- kako se obnašati na razgovoru – pošten 

odnos, pozitivna naravnanost, se 
postavili v vlogo, kaj podjetju ponuditi ali 
narediti za podjetje 

Naučili bi se radi uporabe pametnih 
telefonov. Na delavnici so se naučili, kako se 
uporablja konkretne funkcije. 

 

Pogoji za vzpostavitev: objava na spletu, da UTŽO išče ljudi, ki bi bili pripravljeni predajati soje znanje 
in tiste, ki znanje potrebujejo 

4.  Naučili so se: 
- kaj je treba narediti, ko se na telefonu 

pojavi opozorilo za posodobitve, 
- kako lahko varčuješ z baterijo. 

V skupini potekal pogovor o tem, ali je tovrstno učenje pomoč, prostovoljstvo, ali lahko delo na črno. 
Vprašanje se izpostavi, če se pomoč finančno nagrajuje. 

5. Pogovor o skupnih temah: 
- komunikacija o literaturi v tujih jezikih, 
- pomoč pri iskanju zaposlitve, razvijanju 

podjetništva 

 

Spoznali veliko o temah. 

6. Rad bi se naučili: 
- kako gojiti začimbe v lončku, doma (kako 
jih gojiti, kje kupiti zemljo, kako sušiti 
začimbe, kako narediti namaz iz začimb...) 

 Naučili so se: 
- skrivnosti o pomnenju števil s pomočjo 

asociacij 
 

Vse je izvedljivo in praktično. 

7. Naučila se je:  
- osnove fokstrota in valčka, 
- potrebovala bi znanje osnove kuhanja in 

gurmanske kulinarike 
 

     Naučile so se  
- kratko predstavitev v tujem jeziku. 

 
 



Lahko bi naučila: 
- pravilna uporaba zdravil, 
- dostopnost e-knjig v Sloveniji. 

Pogoji za izvedljivost so geografska bližina. 

8. Rada bi se naučila: 
- potreba po pristnih osebnih odnosih, 

iskanje: kdo sem, kaj sem, kaj lahko 
ponudim delodajalcu, 

- obstaja preveč možnosti in ne vem, kaj 
bi, kaj želim? 

- kako najti sebe in slediti svojim ciljem, 
- kaj je starejšim smisel življenja, lahko se 

mlajši naučimo od njih, 
- iskanje samega sebe in svoje poti - 

karierno svetovanje 

Dragocen pogovor o tem kdo si, kaj je tvoj cilj in 
kam greš. 
Razmisleki so podobni za mlade, ki so na 
prehodu iz študija v zaposlitev, kot tudi za 
starejše na prehodu iz zaposlitve v pokoj. 

Pomembno je najti svoj cilj v življenju, starejši lahko nudijo pomoč in podporo na tej poti, vse lahko 
poteka kot timsko delo… 

9. Rada bi se naučila: 
- kako se šiva (ročno in strojno)? 

 

Rada bi se naučila: 
- napredne uporabe pametnega telefona 
- naučile so se, kako z mobitelom na 

internet. 
 

10. Naučila bi se: 
- kvačkanja, 
- skupaj bi spekli kruh. 
 

Rada bi se naučila: 
- angleškega jezika  
- napredne uporabe telefona 
-  

Par ima podobna znanja 

11.  Z mladimi se srečujemo doma, zanima nas, kaj se 
dogaja v glavah najstnikov, kako se odločajo za 
družino. Danes so pomembne informacije in 
mladi imajo velikokrat težave s selekcijo 
informacij,  
Starejši mlade lahko naučimo: 

- kaj je informacija in kaj dezinformacija 
- kako se odločati ustrezneje med 

„preveč“ možnostmi. Kako si slediti in 
najti svoje izbire in svojo pot. 

Potrebe po znanju pri starejših in mlajših so podobne. 
 

12. Rada bi se naučila: 
- kako narediti ognjičevo kremo, postopek 

in uporaba kreme, 
- uporabe zelišč (melise in mete). 
 

Lahko učimo: 
- komunikacijo v maternem jeziku, 
- telovadbo: kako razgibati celo telo.  
 

 

UGOTOVITVE VSEH: 
Odnos daje psihološko podporo, pomoč in podpora pri identifikaciji mladih, koristnost starejših 
 

 


