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Ta projekt se izvaja s pomočjo Evropske komisije.

Cilji projekta
- Spodbujati aktivno udeležbo mladih v
demokratične procese k razvoju evropskega
sodelovanja, z dialogom in izmenjavo mlajših s
starejšimi ljudmi, ki lahko bistveno prispevajo
pri njihovi poklicni in življenjski izkušnji
- Spodbujanje socialne vključenosti in socialne
blaginje mladih s krepitvijo dialoga med
generacijami in medsebojne podpore pri
poučevanju in učenju procesov ter pri
vsakdanjem življenju
- Nadaljnji razvoj prostovoljnega dela in aktivne
udeležbe starejših v skupni Evropi
- Aktivna udeležba starejših v medkulturnih
medgeneracijskih usposabljanjih za izboljšanje
IT in jezikovnih spretnosti
- Krepitev motivacije mladih za vseživljenjsko
učenje skozi vzor starejših
- Spodbujanje razvoja talentov na področju
tehnologije, znanosti, računalništva in
ekonomije s strokovnimi izkušnjami, upokojenih
strokovnjakov.
- Spodbujanje socialnega dialoga, s
povečanjem obojestranskega interesa druge
generacije
- Nadaljnji razvoj medsebojnega
medgeneracijskega učenja v različnih učnih
situacijah
- Razvoj skupnih mednarodnih priporočil za
politiko na različnih ravneh, s poudarkom na
medgeneracijskem učenju, ki ima veliko
prihodnost in ki bi moral imeti več podpore.

Metode
• Izleti, diskusije, srečanja

evalvatorjev
• Priprava PowerPoint
predstavitev in izdelava avdio ter
video posnetkov
• Intervjuji, spletne konference
• Širitev komunikacije med
generacijami preko projektnih
nalog

Rezultati
• Priprava učnih materialov, ki
temeljijo na poročilih sodobnih prič in
pogovorov med generacijami
• Oblikovanje končne brošure
• Objava in uporaba rezultatov
projekta v razstavah (fotografije,
video posnetki)
• Dokumentacija o projektnih
dejavnostih v digitalnem dnevniku
• Vzpostavitev rednega sodelovanja
med generacijami ter med politiki in
državljani

Projektne konference
Srečanja vseh partnerjev
06/ 2015 v Ljubnem ob Savinji
10/ 2016 v Liberecu
06/ 2017 v Chemnitzu

Projektne aktivnosti
• Organizacija medgeneracijskih dejavnosti
za starejše občane, dijake in študente
• Uporaba skupne spletne strani projekta
• Medgeneracijske razprave o
parlamentarnem delu kakor tudi
evropskih partnerskih državah in njihovih
kulturah
• Vzpostavitev kontakta mladih z
uspešnimi podjetniki/obrtniki
• Priprava predlogov za politične
odločevalce

Strateško partnerstvo
“Starejši z mlajšimi gradijo
mostove za Evropo”
EU projekt
2014 -2017
www.bruecken-fuer-europa.eu

