Moja zgodba - bilten št. 6, december 2013
MyStory — 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 Online EducaBerlin med 4. in 6. decembrom 2013
Zima je s seboj prinesla nove dogodke za ekipo projekta MyStory. Fundacija EuroEd se je kot zastopnica mednarodnega
partnerstva udeležila konference Online EducaBerlin 2013, kjer je predstavila končne izdelke projekta MyStory ter zbirala
nove življenjske zgodbe sodelujočih na konferenci.
Predstavitev projekta MyStory je osvetlila študentsko problematiko iz nekoliko drugačne perspektive; študentom lahko
omogočimo prevzemanje nadzora nad njihovim izobraževanjem ter osebnim in poklicnim razvojem preko
medgeneracijskega učenja, življenjskih zgodb in samouresničevanja.
Predstavitev je temeljila na raziskavi, ki je bila v okviru projekta MyStory opravljena na vzorcu 350 dijakov višjih letnikov v
Romuniji. Predmet raziskave je bila motivacija za učenje.
Tako pri šolskih kot tudi izvenšolskih dejavnostih je večina dijakov kot glavni motivacijski faktor izpostavila osebno korist.
Sledita mu tip dejavnosti in koristnost dejavnosti za njihovo prihodnost. Raznolikost študijskih gradiv in pomembnost
dokončanja nalog sta bila uvrščena najnižje, kar pomeni, da izobraževanje dandanes ni in ne more biti več omejeno na zgolj
znanje, ki ga posredujejo šole. Izobraževalni proces v veliki meri sooblikujejo osebna zanimanja študentov.
EuroEd je v svoji predstavitvi projekta MyStory zagovarjal tezo, da so lahko medgeneracijsko učenje in življenjske zgodbe
pomožna orodja pri osebnem ter poklicnem razvoju mlajše generacije. Predstavitev je izhajala iz novega pristopa k
samouresničevanju in osebni rasti ter poleg tega izpostavila način, na katerega lahko starejši ljudje v tem procesu odigrajo
aktivno in pomembno vlogo.
Projekt MyStory (področje Evropske komisije A28) je bil posvečen zbiranju zgodb, filmskih predstavitev ter razpravi o
življenjskih zgodbah in vplivu, ki ga imajo lahko na mlajšo generacijo.

Novice iz Slovenije:

Naj o uspehih projekta MyStory izvedo…
V novembru in decembru smo se posvetili promociji projekta, predvsem naših zbranih zgodb in razgovoru o pomembnosti
medgeneracijskega sodelovanja.Organizirali smo niz predstavitev po Sloveniji: 18. novembra 2013 v Velenju, 25. novembra
v Šmarju pri Jelšah in 9. decembra 2013 v Savskem naselju Ljubljani.
Dogodek 25. novembra 2013 v stari šoli v Šmarjah, ki so ga poimenovali “Literarni dotik” je bil še posebej pomemben, saj
se je zbrala pisana druščina, tako mladi kot starejši, vključno pripovedovalca Miha Macur in Vlado Geršak, pa tudi ostali iz
Celja in okolice, ki so sodelovali pri izvedbi projekta - Majda Meško in Mimica Kidrič (glej fotografijo zgoraj).

Zaključni dogodek v Trubarjevi hiši
11. decembra 2013 smo organizirali zaključni dogodek v centru Ljubljane. Udeležili so se ga nekateri pripovedovalci – Irena
Levičnik, Milan Pavliha in Edvard Koch, pa tudi mladi zbiralci zgodb in ostali sodelujoči v projektu. Dogodek so popestrili tudi
mladi improvizatorji, ki so v živo zaigrali nekaj prizorov iz zgodb pripovedovalcev.
Tudi ta dogodek smo posneli in dele uporabili za zaključna filma – dokumentarca o tem, kako je sodelovanje v projektu
vplivalo na sodelujoče – mlade in starejše.
Veseli in ponosni smo na dosežene rezultate: od posnetih filmov, ki so bili najprej še začetniško nerodni, ob koncu pa dokaj
profesionalno narejeni, pa npr. do tega, da nekaj starejših zahvaljujoč projektu samozavestno uporablja internet.
Očitno je, da smo se v projektu vsi veliki naučili, tudi drug od drugega. Navezala so se nova medgeneracijska prijateljstva,
zbudili smo zanimanje za pripovedovanje zgodb, ki se bo prav gotovo nadaljevalo tudi po uradnem koncu projekta, saj je še
toliko zgodb za povedati… (glej fotografijo: Irena Levičnik in Veronika H. Grubič v razgovoru)
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