Moja zgodba - bilten št. 4, avgust 2013
My Story — ustvarjanje medgeneracijskega okolja za učenje, ki temelji na
IKT” je medgeneracijski učni projekt, ki povezuje ljudi različnih generacij pri
vzajemno koristnih dejavnostih. Gre za zbiranje življenjskih zgodb, ki jih starejši
ljudje pripovedujejo mlajšim. Zgodbe v digitalni obliki se nato zmontirajo in objavijo
na internetu ter postanejo dostopne vsem. Mladi lahko tako prenašajo svoja
tehnična znanja na starejše in jih seznanjajo s sodobnimi tehnologijami in uporabo
interneta. Projekt MyStory uspešno prehaja v zadnje leto. V tem biltenu je zbranih
več informacij o zadnjih dogodkih in dosežkih tega projekta.

Promocija projekta MyStory na konferenci GoAct v Bruslju, od
17. do 18. junija 2013
Projekt Mystory je bil povabljen na predstavitev na prestižni GoAct
konferenci na temo medgeneracijskega učenja, ki je bil organiziran
meseca junija v Bruslju. Gostiteljica konference je bila bivša komisarka
EU dr. Renate Heinisch, ki je na tej konferenci predstavljala združenje
starejših iz pokrajine Baden-Württemberg, skupaj z Evropskih
združenjem za izobraževanje odraslih in krovno evropsko organizacijo
za starejše AGE Platform. Naš projekt je zastopal David Evans,
predstavnik partnerske organizacije DHE Solutions iz Velike Britanije;
prikazal je kako projekt spodbuja medgeneracijsko učenje v
medkulturnem okolju. Udeleženci so pokazali precej zanimanja, saj so
mu med predstavitvijo postavili precej vprašanj, predvsem o metodologiji
zbiranja zgodb in o pozitivnih učinkih projekta za starejše in mlade.
Konferenca je bila le eden od dogodkov, ki je povezal praktike,
strokovnjake in snovalce politik za pripravo osnutka dokumenta o
medgeneracijskem sodelovanju in izobraževalnega načrta.
To pa ni bil edini ZDUSov projekt, ki se je predstavil kot primer dobre
prakse na tej konferenci. Drugi tovrstni projekt, v katerem je ZDUS prav
tako sodeluje kot partner je bil Mix@ges, ki ga je predstavila
predstavnica vodilne organizacije – nemškega partnerja IBK Kultur Julia
Thome. Zaključno konferenco projekta smo gostili meseca maja v
Ljubljani, končal pa se je julija 2013.
Lahko smo ponosni na naše medgeneracijske projekte, saj je bilo
ZDUSovo zeleno jabolko večkrat prikazano na konferenci, na kateri smo
bili pohvaljeni kot dober partner mednarodnih projektih.

Novice iz Slovenije
Nove zgodbe, novi prispevki
Od prvih intervjujev jeseni 2011 do sedaj so naši mladi zbiralci zgodb obiskali in opravili razgovore z osmimi starejšimi
pripovedovalci. Posneli so veliko gradiva, iz katerih so potem zmontirali krajše od 2 do 7 minutne prispevke, ki jih potem
opremijo z uvodnim besedilom, podnapisi v angleškem jeziku ter fotografijami in glasbo, ki poživijo zgodbo. Trenutno
imamo objavljenih 16 zgodb, 6 jih je še v montaži, ki je veliko bolj tehnično zahteven in zamuden proces, kot smo predvideli
na začetku. Imeli smo tudi malce smole s tehnično ekipo, saj so mladi precej nepredvidljivi in ni šlo vse po načrtih.
V naslednjih mesecih nameravamo izvesti še dva intervjuja oz. pridobiti vsaj še 3 zanimive zgodbe.
Najprej usposabljali mlade mentorje, potem oni usposabljali starejše
Konec 2012 in v začetku 2013 smo po metodi, ki smo jo razvili v projektu MyStory, usposabljali skupino mladih za IT
mentorje – za izvedbo delavnic interneta za starejše. Z željo, da projektne dejavnosti izvajamo tudi na regionalnem nivoju,
smo večji del te faze projekta izvedli v Celju s pomočjo tamkajšnje pokrajinske zveze društev upokojencev. Najprej sta se za
»višjo mentorico« (senior IT mentor) usposobili Dijana Lukić in Maja Meško in kasneje prenesli svoje znanje na mlajše
kolege (junior IT mentor). V februarju in marcu 2013 so v Celju imenitno organizirali delavnice uporabe interneta za starejše.
Podobno se je zgodilo tudi v drugi izvedbi delavnice za starejše v Ljubljani 20. junija 2013. Za razliko od prve so bili
tokrat udeleženci starejši, ki že uporabljajo računalnik. Program je bil zato prilagojen, poleg predstavitve projekta MyStory in
ponovitve osnov interneta so obravnavali predvsem uporabo interneta za komunikacijo, s poudarkom na programu Skype.
Program sta pripravila in delavnico izvedla Dijana Lukič in Robert Vurušič. Ena od udeleženk je bila tudi gospa Irena
Levičnik, ki jo v projektu MyStory že dolgo poznamo, saj je bila naša prva pripovedovalka, zato smo za ilustracijo vsem
pokazali prav eno od njenih zgodb. Udeleženci so bili navdušeni, ko so se preko Skypa lahko med seboj pogovarjali iz ene v
drugo sobo. Z udeleženci se še vedno kdaj pogovorimo preko Skypa in s tem poskrbimo, da ne bodo pozabili v projektu
MyStory pridobljenega znanja.

Irena Levičnik si zavzeto ogleduje »svojo« zgodbo
Diseminacija, promocija
S projektom MyStory se predstavljamo na različnih dogodkih, festivalih, sejmih. Meseca maja smo bili spet prisotni na
festivalu prostovoljstva, tokrat na stojnici Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer smo spet pridobili nekaj starejših, ki bi radi
povedali zgodbe svojega življenja. Ob tej priložnosti smo projekt omenili tudi na Radiu Slovenija.
Še vedno se dogovarjamo o sodelovanju z Mestnim muzejem v Ljubljani ter z Muzejem novejše zgodovine. Navezali smo
stike tudi s TV Slovenija in lokalnimi mediji in jim »ponudili« uporabo filmov oz. zanimivih zgodb starejših.
Naslednji koraki v letu 2013
Projekt se konec leta 2013 zaključuje, treba je še veliko postoriti, zato se bodo vsi partnerji kar najbolj potrudili za
uresničitev njegovega namena in ciljev. Posneli bomo zadnje intervjuje in zmontirali preostale zgodbe, predvsem pa
poskrbeli, da stiki med mladimi in starejšimi udeleženci projekta ne bi zamrli.
Razmišljamo o organizaciji zaključnega MyStory dogodka, na katerega bi povabili vse sodelujoče pripovedovalce in mlade
zbiralce zgodb, kakor tudi mlade mentorje in udeležence delavnic, skupno preko 30 sodelujočih vseh starosti. Sodelujoči
bodo pripovedovali o svojih izkušnjah s projektom, zakaj so se odločili za sodelovanje, kaj so s tem pridobili, kaj novega so
ne naučili…Za ZDUS kot organizacijo končnih uporabnikov – starejših, je pomemben predvsem »terapevtski«, dolgoročni
učinek sodelovanja obeh ciljnih skupin, kaj so iz te izkušnje odnesli tako starejši kot mladi. O tem si želimo posneti krajši
dokumentarec.

Prihodnje dejavnosti in dogodki:
 Sestanek projektnih partnerjev
12. in 13. septembra 2013, Vilna, Litva
Za dodatne informacije vam je na voljo:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
koordinatorka: Alenka Ogrin
alenka.ogrin@zdus-zveza.si
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