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3. sestanek pripravljalnega odbora  
ECIL v Granadi (oktober 2013) 
 
 
 

 

  

 

EMIL - Evropski zemljevid 

medgeneracijskega učenja  
 
 
EMIL še naprej privlači nove člane iz Evrope in zunaj nje - od 
septembra ima že 37 članov! EMIL je prisostvoval tudi na 
zadnji konferenci ENIL v mesecu oktobru in zdaj preučuje 
načine za sodelovanje z ENIL v bližnjih prihodnosti.  

 
V zadnjih nekaj mesecih se je EMIL ukvarjal s programom 
letnih nagrad evropskega medgeneracijskega učenja. S 
pomočjo tega programa je EMIL uspel izpostaviti in pokazati 
obstoječe primere v Evropi, v katerih ima medgeneracijsko 
delo dodano vrednost. V postopkom nominacij so dobitniki 
nagrad prikazali pomembne inovativne in trajnostne projekte 
dela z ljudmi vseh starosti. 
 
Razglašeni so bili nominiranci in zmagovalci v vseh petih 
temah, ki so se prebili v ožji izbor za nagrade, skupaj s 
publikacijo - POROČILO PROGRAMA NAGRAJEVANJA 
EMIL: Evropski pogled na primere in prakse 
medgeneracijskega učenja. Omenjena publikacija prinaša 
študije primerov vseh nominacij, ki so prišle v ožji izbor. 
Hvala vsem za sodelovanje v programu. Zelo smo bili 
zadovoljni s količino in kakovostjo prejetih nominacij. Še 
enkrat čestitamo prejemnikom letošnjih nagrad. Že 
načrtujemo in se veselimo, da bomo naslednje leto ponovno 
gostili program nagrajevanja. 
 

Če vas zanima več o programu nagrajevanja in mreži, stopite 
v stik s koordinatorico programa – Julie Melville. ali kliknite na 
to povezavo s spletno stranjo EMIL. 

 

 

 

 

 

Projekt financira program Leonardo da Vinci Evropske komisije, 
Prenos inovacij, št. 2012-1-GB2-LEO05-08174 
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Parlament generacij – Ozrimo se v preteklost: 
Novembra 2013 je poteka enkraten preizkus: 
Parlament generacij - vlagajmo v generacijo 
mladih. Po dveh dneh razgovorov so parlamentarci 
generacij v odborih na koncu dosegli soglasni 
dogovor in opredelili jasne cilje. Tako parlament 
leta 2013 kot parlament leta 2050 v odboru za 
izobraževanje razpravljata o večjih naložbah za 
predšolsko in šolsko izobraževanje otrok. V luči 
staranja družbe, s pritiski na sisteme socialnega 
zavarovanja ter izzive za mlade družine se oba 
parlamenta - leta 2013 in 2050 - potegujeta za 
uskladitev dela in družine. Če vas zanima več o 
tem dogodku, kliknite tukaj. 

        

 
 
Medgeneracijska modrost: Namen kulturnega 

socialnega podjetništva je razviti digitalne 
spretnosti, da bi mladim in starejšim omogočili 
izboljšati komunikacijo, sodelovanje in vključenost. 
Big Bang Lab omogoča inovativne programe 
učenja digitalnih medijev na področju socialne 
stanovanjske politike, da bi omogočili razumevanje 
med generacijami prek ustvarjalnega pridobivanja 
modrosti v obliki spletnih video platform. 
Ustvarjalno pridobivanje je medgeneracijski 
interaktivni avdiovizualni projekt, ki ga je oblikoval 
Big Bang Lab, da bi ustvaril vezi med skupnostmi 
prebivalcev, ki prebivajo v stanovanjski soseskah v 
Londonu ter poskus, da bi ponovno vzpostavili 
občutek za skupni prostor ter boljše razumevanje 
drug drugega, da bi lahko zgradili boljšo 
prihodnost. Nekatere zgodbe se izgubijo za vedno, 
zato je arhiviranje pogovorov in intervjujev na videu 
pomembno za skupnost in bodoče generacije. Za 
več informacij se obrnite na: Sergio Lopez Figueroa 
(info@bigbang-lab.com) ali obiščite spletno stran.  

 

 

 

          

 
 

Sporočilo iz Velike Britanije 
 

Medgeneracijski skupni prometni prostor - Nov 
pregled Vlada narodnega zbora za Wales sodeluje 

z Beth Johnson Foundation že od leta 2009,  
Želijo utrditi medgeneracijsko delo in pristop 
k spodbujanju pozitivnega staranja ter zgraditi močnejše 
skupnosti. Eno področje za povečevanje zanimanje je, kako 
lahko, ali pa ne, skupni prometni prostori omogočijo razvoj  
pozitivnih odnosov med generacijami. Namen pričujočega    
pregleda je razumeti potencial za te pristope in dejavnike,  
ki povečujejo možnost pozitivnega vpliva. Kliknite tukaj, če 
želite prebrati poročilo. 
 
 

Nova knjiga – ‘Odnosi med generacijami: 
Evropski obeti v družini in družbi' 
Odnosi med generacijami znotraj družine ter v družbi 
bodo ključnega pomena za razvoj evropskih družb, kot pravijo 
raziskovalci raziskovalce Univerze v Luksemburgu v novi knjigi. 
Ta knjiga zapolnjuje bistveno vrzel tekočih raziskovanj.  
Vključuje prispevke raziskovalcev s celotne Evrope 
in postavlja vprašanje, kako se lahko danes opiše  
medgeneracijske odnose v celotnem življenjskem obdobju s 
stališča različnih disciplin. Osredotoča se na konceptualna 
vprašanja, večgeneracijske in medkulturne 
vidike. Za več informacij o knjigi, vključno s podatki, kako jo 
lahko kupite, najdete tukaj. 

 
 

Poročilo - Stari starši v Evropi: Družinska politika & 
vloga starih staršev pri zagotavljanju otroškega  
varstva – Študija kaže, da igrajo stari starši v Evropi 

pomembno vlogo pri zagotavljanju varstva za vnuke, saj več 
kot 40 % starih staršev v 11 preučevanih evropskih državah 
zagotavlja varstvo za svoje vnuke. Cilj študije je bil preučiti, 
kako so različni "režimi starih staršev" povezani z ravnijo 
vključenosti starših staršev v življenje vnukov v desetih 
evropskih državah. Če želite prebrati celotno poročilo, kliknite 
tukaj. 
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Sporočilo iz Slovenije 

 
Medgeneracijska solidarnost: Inštitut Republike 

Slovenije za socialno varstvo je objavil poročilo o 
svoji raziskavi z naslovom Medgeneracijska 
solidarnost v skupnosti: analiza in priporočila. 
Poročilo ne naslavlja neposredno medgeneracijskega 
učenja, naslavlja pa medgeneracijske odnose ter 
vprašanja medgeneracijske solidarnosti, sodelovanje 
in medgeneracijske prakse, vprašanja, s katerimi se 
ukvarja tudi projekt ECIL. Anketiranci, ki so sodelovali 
v empiričnem delu raziskave, so dejali, da opredelitev 
medgeneracijske solidarnosti ni jasna. Obstaja 
razlika, ali vsaj morala bi obstajati, med solidarnostjo 
in sodelovanjem generacij. Solidarnost pomeni 
dajanje tistega, kar imamo (čas, znanje, kultura, delo, 
denar) tistim, ki tega nimajo in ki to potrebujejo, 
medtem ko sodelovanje pomeni združevanje virov 
generacij in vključuje skupen trud za dosego skupnih 
ciljev.  
 

 
 

Štiriindvajset popolnoma novih 
medgeneracijskih centrov v Sloveniji: 
Slovenska vlada se je odločila, da bo pospešila 
nastajanje medgeneracijskih centrov znotraj 
večinoma skoraj že obstoječih struktur, kot so centri 
za izobraževanje odraslih ali ljudske visoke šole, 
organizacije, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom itd. 
Nastajajo pa tudi nekateri novi centri. Ti naj bi 
delovali bolj kot skupnostni centri, kraji srečevanja za 
vse in za različne organizacije. Upamo, da bo ta 
zaveza vlade trajala in da bodo medgeneracijske 
prakse dobile podporo. Upamo tudi, da bodo rezultati 
projekta ECIL prispevali k obstoju kakovostnih 
medgeneracijskih praks. 
 

 

 

 

               

 
 

www.ugr.es 

 
Sporočilo iz Španije - Usposabljanje za 
medgeneracijske praktike v Španiji: Dve pobudi na 
dnevnem redu 

 

Zdi se, da je zanimanje za medgeneracijsko učenje v Španiji 
zelo živo, kar dokazuje dejstvo, da potekata dve različni pobudi 
usposabljanja na tem področju. 24. februarja se bo začel nov 
krog spletnega usposabljanja Usposabljanje strokovnjakov 
na področju medgeneracijskega dela. Univerza Granada v 
Španiji bo že tretjič v zadnjih nekaj letih organizirala 350 urno 
usposabljanje, katerega glavni cilj je predstaviti študentom 
znanja, spretnosti in kompetence, potrebne za 
"medgeneracijsko" delo. Do danes se je v izobraževanje, 
katerega program zajema področja zgodovine in teorije ter 
raziskovalne okvire medgeneracijskega področja, kot tudi 
modele za načrtovanje in ocenjevanje medgeneracijskih 
programov, prijavilo več kot 30 študentov. 
 
Na drugi strani pa AUPEX (Association of Popular Universities 
in Extremadura) pravkar odpira vpis v drugi del tečaja 
Usposabljanje praktikov na medgeneracijskem področju. 
Tudi ta tečaj poteka prek spleta in podpira ga deset španskih 
organizacij, ki so leta 2011 prejele nagrado "Boljši skupaj" za 
medgeneracijske projekte, ki so potekali v državi. 

 
Conecta Joven: program medgeneracijske storitve učenja. kjer 
se mladi prostovoljci, v starosti med 15 in 19, usposabljajo za 
poučevanje odraslih in starejših na področju računalniških 
tehnologij. Ta program mladim omogoča, da izboljšajo svoje 
spretnosti in strokovna znanja v medgeneracijskih odnosih. Cilj 
je dvojen: spodbujanje mreženja z vključitvijo skupnosti s 
sodelovanjem izobraževalne skupnosti ter lokalnih združenj, 
skupino mladih in odraslih, ter boj proti socialni izključenosti s 
pomočjo zmanjšanja digitalnega razkoraka. Trajnost tega 
programa zagotavlja njegova prilagodljivost, saj sodelujoči 
vnašajo nove predloge, ki temeljijo na tehnoloških spremembah 
ter socialnih potrebah. Leta 2013 je Conecta Joven je izvedla 
pomembno inovacijo prek projekta Beca.Mos (Microsoft Office 
Specialist), nov načrt usposabljanja, s pomočjo katerega se 
mladi brezplačno usposabljajo in pridobijo mednarodno 
priznano potrdilo. Conecta Joven torej spodbuja in povečuje 
zaposljivost mladih, ker je predana, zavezana k delu in v se 
prilagaja trenutnemu kriznemu položaju. Conecto Joven vodi 
Fundacija Esplai, ki jo podpira Microsoft ter financirata INJUVE 
ter Ministrstvo za zdravje, socialne storitve ter enakost.  
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Sporočilo iz Bolgarije 
 
 

Lokalna akcijska skupina občine Yablanitza je začela 
nov projekt, ki ga financira Socialni sklad - „Tradicije - 
Živeča sedanjost in bodočnost bogatih možnosti." 
Glavni namen projekta je zaščititi lokalno dediščino. 
Projekt bo raziskoval navade in dejavnosti v 
preteklosti, otroške igrice, obrti, legende, navade in 
počitnice, povezane z življenjem ter toponimijo 
občine. 
 
Preučene in zapisane navade, festivali ter druge 
dejavnosti bodo objavljene v posebni knjigi, posneli 
pa bodo tudi film. Knjiga in film se bodo distribuirali v 
centrih skupnosti področja. Glavni projekt bodo 
predstavljali centri skupnosti, šole, klubi za 
upokojence, družbe, ki delujejo na področju turističnih 
storitev. Lokalne tradicije, navade, dejavnosti niso 
samo možnost za odkrivanje lokalne identitete ter 
gospodarskih virov, temveč tudi prispevajo k razvoju 
skupnosti. 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

                   
 

hlk@hlk.hj.se 

 
 

Sporočilo iz Švedske 
 

Radijska oddaja o dedku v šoli: 23. januarja je 
švedski radio predvajal intervju s Petrom Kuvajo, ki 
dela kot "dedek v šoli" v Stockholmu. V intervjuju je 
govoril o pomenu vključevanja več odraslih v švedske 
šole. Švedski radio je nekomercialen, neodvisen javni 
servis za radijsko predvajanje. Njegova naloga je 
zagotavljati visoko kakovosten program za švedsko 
prebivalstvo. Glavni cilj švedskega radija je zagotoviti 
obogaten program za vse Švede, kjerkoli živijo in ne 
glede na njihovo starost, spol ter kulturno ozadje. 
Celovit obseg programa švedskega radija mora nuditi 
nekaj vrednega in nepogrešljivega za vsakogar. 
 

Zgodbe o babici: Pisanje o starejših sorodnikih je 
lahko odličen način za povezovanje prejšnjih generacij, 
istočasno pa izvemo veliko o svoji zgodovini. Ko je 
Cecilia Bjursell napisala življenjsko zgodbo svoje 
babice, je iz tega pridobila neko izkušnjo. Projekt je 
spodbudila štipendija delavskega inštituta v 
Stockholmu za preučevanje vloge zgodb v programu 
ljudskih šol (Folkbildning). Začela je pisati knjigo z 
naslovom “Sagor om mormor” (Zgodbe o babici), ki 
pripoveduje o ženski, ki živi na severu Švedske v 20. 
stoletju. Pripravlja že naslednji knjižni projekt. Ta bo 
temeljil na zgodbah iz istega lokalnega prostora, 
vendar s širšo vsebino. Zgodba je postavljena v okrožje 
Västerbotten, ki je znano po pripovedovanju zgodb na 
Švedskem. Västerbotten je redko naseljeno področje in 
njegovi prebivalci veljajo za tihe, ko pa se pri kuhinjski 
mizi zberejo generacije, da spijejo skodelico fika*, 
takrat oživijo zgodbe in pripovedke. Fika* je švedska 
beseda za kavo ali čaj, postreženo s torto ali piškoti, 
predstavlja pa tudi pomembno socialno dimenzijo, 
druženje ljudi ter deljenje hrane in misli. 
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Za ECIL novice odgovarja - 
 

Združenje generacij, Sofija 
 

www.generations-bg.eu 

mailto:hlk@hlk.hj.se
http://www.folkbildning.se/Documents/aktuella-projekt/direction-intent.pdf

