Moja zgodba - bilten št. 3, maj 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.

Sestanek projekta MyStory v Ljubljani, 11. - 13. aprila 2013
Zveza društev upokojencev Slovenije je v City hotelu v Ljubljani gostila šesti
sestanek projekta MyStory.
Sestanka so se udeležili predstavniki vseh sodelujočih partnerskih
organizacij. Podrobneje so se pogovarjali o zadnjih dosežkih, si izmenjali
informacije o napredku pri zbiranju zgodb, predstavili nekaj "novih" posnetih
in zmontiranih zgodb itd.
Partnerji se trenutno ukvarjajo s pripravo in izvedbo naslednjih korakov –
"Moja prva izkušnja z internetom" je treba najprej usposobiti mlade
mentorje, da bodo lahko starejše ljudi učili uporabljati internet.
Vsak partner je predstavil tudi najnovejše diseminacijske dejavnosti in
dogodke, ki so jih organizirali v obdobju od zadnjega sestanka in
konference v mestu Iasi v Romuniji oktobra 2012. Partnerji so se strinjali, da
bi morali za informiranje o dogodkih in rezultatih projekta uporabljati tudi
dostopnejša socialna omrežja, na primer facebook in twitter.
Predsednica ZDUS dr. Mateja Kožuh Novak se je udeležila sestanka
projekta MyStory in pozdravila udeležence.
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.

Novice iz Slovenije
Usposabljanje "Moja prva izkušnja z internetom" v Celju
V Sloveniji imamo v Celju zelo navdušeno projektno skupino, ki deluje v okviru tamkajšnje Pokrajinske zveze društev upokojencev.
Sodelovala je že v prvem delu projekta - zbiranju zgodb (glej spletno stran MyStory, galerija zgodb, zgodbe Vlada Geršaka in Mihe
Macurja).
Celjska skupina je v februarju in marcu 2013 izvedla dve vrsti poskusnega usposabljanja.
Najprej so se mladi prostovoljci na posebni delavnici usposobili za mentorje računalništva. Teoretični del usposabljanja so opravili na
interaktivni učni platformi (e-učenje) na MyStory spletni strani.
Po zaključku tega usposabljanja so na delavnicah v več terminih mladi mentorji starejše usposabljali za uporabo interneta.
Usposabljanja se je udeležilo pet mladih mentorjev računalništva in deset starejših "učencev"; večina starejših je imela nekaj z uporabo
interneta že nekaj izkušenj, trije pa so bili začetniki, zato so bili deležni individualnega pouka.
Upokojenka Majda Meško je organizirala te delavnice, poiskala zainteresirane mlade mentorje in starejše udeležence, usklajevala
dejavnosti ter poskrbela za izvedbo, prigrizke in pijačo. Strokovno pomoč je nudila tudi prof. Maja Meško.
Vsi udeleženci, tako mladi mentorji kot starejši, so bili zadovoljni, da so sodelovali pri tem projektu in so se strinjali, da so se drug od
drugega veliko naučili in da so, nenazadnje, na delavnici uživali ter se ob teh medgeneracijskih srečanjih tudi zabavali.
Med starejšimi "učenci" je bil tudi Vlado Geršak, eden izmed pripovedovalcev zgodb iz prvega dela projekta. Ker mu uporaba interneta

še ne gre dobro od rok, ga je mikalo, da bi znal pogledati svoje zgodbe na internetu. Zato se je odločil, da se vključi v usposabljanje v
Celju, čeprav ima do tam skoraj uro vožnje.
Eno od delavnic je obiskal tudi predsednik PZDU Celje gospod Emil Hedžet.
O dogodkih in dosežkih celjske MyStory projektne skupine je bilo objavljenih nekaj člankov, tako v lokalnih medijih kot tudi v biltenu
ZDUS plus, na spletni strani ZDUS in v reviji Vzajemnost.

Dogodki, namenjenju širjenju informacij o projektu
Projektna ekipa ZDUS je bila povabljena, da predstavi cilje in dosežke projekta na usposabljanju koordinatorjev prostovoljcev projekta
"Starejši za starejše" v Izoli marca 2013. Ker gre za enega največjih projektov ZDUS, ki je namenjen prostovoljcem, je bilo prisotnih
dvesto starejših koordinatorjev, razdeljenih v več skupin. Mnogi med njimi so pokazali zanimanje za projekt MyStory, nam predlagali
pripovedovalce z zanimivimi življenjskimi zgodbami in povprašali o možnostih, da bi usposabljanje za uporabo interneta organizirali tudi v
njihovi skupnosti. Žal ni moč vsem ustreči.
Naslednji koraki v letu 2013
Zveza društev upokojencev bo junija 2013 v Ljubljani izvedla drugi krog nacionalnega usposabljanja za starejše "Moja prva izkušnja z
internetom". Tokrat bo poudarek na komunikaciji preko povezave Skype.
Poleg projekta MyStory obstajajo v Sloveniji še drugi projekti, povezani s pripovedovanjem zgodb. MyStory projektna skupina je z
nekaterimi navezala stike, izmenjala izkušnje in se dogovorila za sodelovanje. Zadnji krog zbiranja zgodb bo izveden skupaj s projektom
Moje ulice (glej www.mojeulice.si), ki zbira zgodbe starejših Ljubljančanov in pri tem sodeluje z Mestnim muzejem Ljubljana.

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
http://zdus-zveza.si/moja-zgodba-mystory
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