MyStory bilten št. 2, januar 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 tretje leto. V tem biltenu je zbranih več informacij o
zadnjih dogodkih in dosežkih tega projekta.

Dnevi "My Story"
Med 10. in 12. oktobrom 2012 so v Iasiju v Romuniji potekali Dnevi "MyStory".
Namen tega dogodka je bil obveščanje o projektu MyStory in predstavitev njegovih dosedanjih dosežkov.
V teh treh dneh so se zvrstile projekcije filmov, okrogle mize, predstavitve, ki so jih pripravile regionalne oblasti in predstavniki
projektih ekip, srečanja z za nas pomembnimi javnimi osebnostmi in izobraževanja.
Eden od vrhuncev Dnevov "My Story" je bilo poskusno usposabljanje na temo "Moja prva izkušnja z internetom", organizirano v
sodelovanju z domom starejših Sf. Parascheva iz Iasija in z Državno srednjo šolo Octav Bancila. Med usposabljanjem so
sodelujoči delali v skupinah, ki so jih sestavljali starejša oseba, srednješolec in predstavnik mednarodne projektne ekipe. Cilji
poskusnega usposabljanja so bili:

preizkusiti pristop, ki ga je razvila mednarodna ekipa za usposabljanje starejših na področju IKT,

opazovati sodelovanje med mladimi, ki so bili mentorji za IKT, in starejšimi kot učenci, ter njihovo obnašanje v teh vlogah,

zbrati povratne informacije, da bi lahko izboljšali pripomoček "Moja prva izkušnja z internetom", ki ga bodo uporabljali v
vseh partnerskih državah v naslednjih obdobjih usposabljanja.

Dnevi "My Story" so privabili več kot 290 udeležencev, starih od 13 do 92 let, ki delujejo na različnih področjih. To dokazuje, da
za medgeneracijsko učenje vlada veliko zanimanje in da je ključnega pomena za poklicni in osebni razvoj.

Več o projektu MyStory – glej http://www.mystories.eu

Novice iz Slovenije
O zbiranju zgodb
V Sloveniji so mladi zbiralci zgodb do sedaj intevjuvali pet pripovedovalcev in na spletno galerijo MyStory naložili zmontirane
prispevke s podnapisi v angleščini – glej http://www.mystories.eu/stories/.
Predstavljamo vam nekaj vtisov naših mladih zbiralk zgodb, Veronike Hane Grubič in Maje Mesojedec, s teh pogovorov:
“Naša prva pripovedovalka zgodb je bila Irena Levičnik. Skoraj brez dodatnih vprašanj je povedala več zgodb od zgodnjega
otroštva do starejših let. Njene zgodbe govorijo o življenju na podeželju v času otroštva, o skrivanju med drugo svetovno vojno
in o tem, kako je leta 1991 v Angliji dočakala neodvisnost Slovenije in kako se je nato vrnila domov.
Drugi pripovedovalec zgodb je bil Milan Pavliha, zelo aktiven starostnik, ki še vedno hodi v hribe, igra v pihalni godbi, piše
knjige itd. Začel je s svojimi prvimi spomini in po vsaki zgodbi pojasnil, česa se je iz določene izkušnje naučil. Zbrali smo
presunljive zgodbe iz njegovega otroštva, spomine iz cerkve, šole in iz časa med vojno. Pogovora sta bila različna, vendar oba
zelo zanimiva, zato se veselimo tudi prihodnjih srečanj s pripovedovalci.” (Veronika)

Maja Mesojedec med intervjujem z Milanom Pavliho pri njemu doma
“Ivo sem poznala, ker sem jo včasih redno obiskovala. Intervju z njo mi je bil precejšnji izziv, ker se je na začetku bala kamere.
Morala sem ubrati bolj terapevtski pristop, saj se določenih dejstev ni mogla spomniti. Postopoma pa so se njene zgodbe
razvile. Tako sem se naučila, da je zelo pomembno, da se zbiralci zgodb na intervju dobro pripravimo, saj nikoli ne veš, kakšne
težave se lahko pojavijo. Opazila sem, da se je s starostniki bolje pogovarjati v njihovem domačem okolju, saj se tam počutijo
bolj sproščeni in ti bolj zaupajo. Starejši so bili zelo srečni, da so imeli družbo, in vsi so si želeli, da bi še prišli.” (Maja)

MyStory na ogled v središču Ljubljane!
Vsako leto septembra v Ljubljani poteka LUPA, festival nevladnih organizacij.
Prireditev je potekala sredi Ljubljane, ob Tromostovju, zato je našo stojnico obiskalo
veliko ljudi, ki so si pobliže ogledali projekt in naše zgodbe. Nismo pa vedeli, da sta
med obiskovalci tudi predsednik republike Slovenije dr. Danilo Türk in njegova
soproga Barbara Türk. Zato smo bili presenečeni, ko je predsednik stopil do naše
stojnice in se pozanimal o projektih ZDUS ter tako izvedel tudi za projekt MyStory (na
fotografiji).

Projekt MyStory je bil objavljen kot zanimiva pobuda tudi na spletni strani leta aktivnega staranja 2012.
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=975&langId=en&mode=initDetail&initiativeId=656&initLangId=en

Naslednji koraki v letu 2013
V januarju 2013 se naša ekipa pripravlja na drugi del projekta – Moja prva izkušnja z internetom. Končali smo z usposabljanjem
mladih mentorjev in že smo pripravljeni na naslednji korak – usposabljanje za starejše. To fazo projekta bo v Celju izvedla
regionalna ekipa ZDUS pod vodstvom gospe Marije Meško.
Zadnji krog intervjujev s starejšimi pripovedovalci pa bomo naredili v sodelovanju s projektom Moje ulice, ki zbira pričevanja in
zgodbe o Ljubljani, kot je bila nekoč, glej http://www.mojeulice.si



Prihodnje dejavnosti in dogodki
Poskusno usposabljanje “Moja prva izkušnja z internetom” na državni ravni
usposabljanja za mentorje in končne uporabnike - starejše
od februarja do aprila 2013
v Celju
 Sestanek projektnih partnerjev
11.-13. april 2013, Ljubljana, Slovenija

Za dodatne informacije smo vam na voljo:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9, 1000 Ljubljana

koordinatorka projekta: Alenka Ogrin
alenka.ogrin@zdus-zveza.si
http://zdus-zveza.si/moja-zgodba-mystory
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