
Zgodovina koncepta Znaš, nauči drugega 
(Each one teach one) 
 

Kdor preučuje zgodovino izobraževanja odraslih, ve, da so  
tisti, ki so imeli močnejši položaj v družbi, nemalokrat drugim 
šibkejšim preprečevali, da se izobražujejo, da bi jim tako bili  
na voljo za trdo delo. Drugi spet so razumeli, da je znanje 
potrebno vsem. Ko so nekoga naučili brati in pisati, je bila 
naloga tega, da znanje prenese na druge in ga tako utrdi. 
Vsakdo je učil vsaj enega. Takšno medsebojno darovanje 
znanja je postalo vrednota posameznikov in prostovoljskih 
organizacij. Ponekod so tako opismenili več milijonov ljudi. 
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Znaš, nauči drugega  
 

Učimo se računalništva v dvojicah 
 

 

 

http://www.utzo.si/


 
Znaš, nauči drugega 

Univerzo za tretje življenjsko obdobje smo pred več kot tremi 
desetletji utemeljili na prostovoljskem delu in prenašanju 
znanja ter kulture.   

Tradicijo zdaj  nadaljujemo z gibanjem Znaš, nauči drugega. V 
mreži Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje smo 
razvili prostovoljsko gibanje vzajemnega računalniškega učenja 
v dvojicah. Vzajemno računalniško usposabljanje poteka po 
načelu toliko kot znaš, prenesi na drugega. 
 

Zakaj? 
 
Računalniška pismenost starejših odraslih je še vedno nizka.  
Pismenost danes namreč ni le branje, pisanje, računanje, to ni 
le govor, jezik, to niso le kognitivne in kulturne zmožnosti.  
 
Danes stopnjo pismenosti predstavljajo tudi naše 
zmožnosti/nezmožnosti, da uporabljamo računalnik in 
internet. Računalniško znanje potrebujemo v vsakdanjem 
življenju, da lahko sami poiščemo nove vire znanja, 
poglabljamo znanje, vzdržujemo stike s prijatelji in družino, 
naročamo dokumente, pošiljamo fotografije …  
 

 
 
 
 

 
Kako? 
 
Ozrite se okrog sebe! Kdo v vaši študijski skupini ima več in  
kdo manj ali nič računalniškega znanja? Povabite jih, da se 
pridružijo gibanju računalniškega učenja v dvojicah. Vsakdo,  
ki se bo na ta način naučil uporabljati računalniške programe, 
bo lahko pridobljeno znanje prenašal naprej na druge.  
 

Mentorji/učenci, kako sodelovati? 
 
Prosimo, če pripravljenost za mentorstvo/željo za pridobivanje 
računalniškega znanja sporočite na sedež Univerze za tretje 
življenjsko obdobje v Ljubljani na telefonsko št. (01) 433 20 90 
ali po e-pošti: univerza3@siol.net.   
 

Gibanje nima meja  

 

Gibanje se lahko širi do daljnih in odročnih pokrajin, k ljudem 
vseh starosti. 
 


