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Posvet slovenskih UTŽO: nastanek
programov Znaš, nauči drugega

Starejša in mlajša študentka na
stojnici UTŽO na Festivalu Lupa

Medgeneracijsko učenje v ECIL
delavnici v Ajdovščini

UTŽO Velenje je pripravila že
4. medgeneracijski festival

Študenti UTŽO na Festivalu
uličnega gledališča Ana Desetnica

Znaš, nauči drugega: prostovoljsko
učenje računalništva v dvojicah

Ta svet je vreden, da se učimo skupaj

Medgeneracijski karaoke branja s
študenti UTŽO in študenti FF

Utemeljitev medgeneracijskih centrov pri slovenskih univerzah za tretje življenjsko obdobje:

Družina je naravna medgeneracijska skupnost. Generacije so bile v medgeneracijski družini med seboj trdno povezane in
odvisne druga od druge. Kadar pa družinske vezi popustijo, jih morajo nadomestiti družbene, organizirane, spodbujene
vezi. Te se vzpostavijo le v stalnem okolju, ob stalni animaciji, stalnih dejavnostih, »medgeneracijskih praksah« - kot jih
srečujemo v medgeneracijskih centrih. Naloga teh centrov je, da ustvarjajo konceptualne in praktične okoliščine za
kulturno kontinuiteto v poznejših letih življenja, da postanemo tolmači kulture (kot pravi švicarski psiholog Carl Gustav
Jung) in za ustvarjanje nove skupne medgeneracijske kulture.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je razvila izobraževanje starejših v Sloveniji v želji, da vrne kulturo v
izobraževanje, da boljša življenje starejših na temelju izobraževanja in kulture, da krepi družbeni položaj starejših. Mlajše
generacije so pri starših in starih starših, ki prihajajo na UTŽO, dobile zgled za svojo starost, pa tudi željo po znanju,
takšnem, ki razlaga življenje, rešuje probleme. Željo po tistem znanju, ki ga ni moč dobiti v formalnem izobraževanju!
Slovenska UTŽO je nastala s skupnim delom, medgeneracijskim sodelovanjem mladih študentov andragogike, srednje
starih strokovnjakov in najstarejših, strokovnjakov in študentov UTŽO.
Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje vodi prostovoljske projekte na področju izobraževanja in prostovoljstva v
kulturi, kjer so nastale prve povezave generacij in modeli takšnega povezovanja.

Vsebine in metode:
Medgeneracijski center UTŽO krepi generacijske vezi, tako kot že sedaj krepi vezi starejših z družbo. Medgeneracijski
center kot oddelek UTŽO ob starejših sprejme tudi mlajše. Znotraj tega centra lahko starejši pridobljeno znanje prenesejo
na mlajše in ga obogatijo z izkustvenim znanjem mladih in obratno. Znotraj tega centra se stari in mladi učijo o generacijah
in njihovih značilnostih ter o potrebnosti teh vezi.
Znotraj tega centra nastajajo novi izobraževalni in izrazno umetnostni ter kulturni programi, ki generacije povežejo med
seboj; povežejo pa jih tudi z lokalno skupnostjo.
Vsebine se bodo oblikovale sproti glede na analizirane skupne potrebe. Centre bomo spremljali z intenzivno javno
kampanjo, na temelju lastnih in drugih raziskovalnih spoznanj znotraj lastnega Inštituta za raziskovanje in razvoj
izobraževanja. Izobraževali bomo strokovne delavce na tem področju.

