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Kaj je projekt TOY?
“V današnjem času otroci in starejši ljudje živijo v različnih
svetovih. Razen družinskih članov otroci nimajo stikov s
starejšimi. To je način, kako povezati otroke s starejšimi
osebami, ki niso njihovi stari starši. Starejšim pomeni nekaj
novega, prinese jim novo energijo.”
—Leila, koordinatorica, “Kocka: mladi spoznajo stare”, Nizozemska

Projekt Skupaj stari in mladi (TOY) (2012 – 2014) je projekt o povezovanju otrok
do devetega leta starosti s starejšimi odraslimi z namenom skupnega učenja
in učenja drug od drugega, druženja in skupne zabave. To je medgeneracijsko
učenje. Dvoleten projekt TOY je financiran s strani Evropske Komisije, Program
Vseživljenjsko učenje – Grundtvig. Projekt izvaja devet partnerskih organizacij
v sedmih državah:
Irska
Dublin Institute of Technology
Italija
Lunaria
Retesalute
Nizozemska
Poljska
Portugalska
Slovenija
Španija		

International Child Development Initiatives
Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa
Komeńskiego
Universidade de Aveiro
Pedagoški inštitut
Universidad de Lleida
Ajuntament de Lleida

Partnerji v projektu TOY od leta 2012 dalje raziskujemo iniciative, ki vključujejo
starejše odrasle in mlajše otroke v različnih umetniških, kulturnih in
ustvarjalnih projektih kot tudi v aktivnostih na prostem in v naravi. Publikacije
o medgeneracijskem učenju, nastale v okviru projekta TOY, kot tudi druge
informacije o projektu, najdete na spletni strani www.toyproject.net
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Medgeneracijska učna ekskurzija po Evropi
Da bi izvedeli več o tem, kakšne koristi ima medgeneracijsko
učenje za mlajše otroke in starejše odrasle, smo partnerji
v projektu TOY obiskali 21 dejavnosti medgeneracijskega
učenja, se srečali z udeleženci in jih vprašali po njihovih
izkušnjah. Pa začnimo s potovanjem!

Irska
Taki smo bili
Če bi bil v mojih čevljih
Travma medvedki

Španija
Reginina zgodba
Prostovoljstvo in ekologija

Portugalska
Spoznavam te
Od 8 do 80 let
Medgeneracijska
športna dejavnost

Umetnost, kultura in ustvarjalnost

Narava in učenje na prostem

Nizozemska
Berimo naglas
Šolski vrt v severnem Leidnu

Poljska

Vsi skupaj pod eno streho

Akademija za super babice in super dedke

Kocka: mladi spoznajo stare

Leteče babice

Slovenija
Od 0 do 100 – skupaj
Skupaj taborniki in starejši odrasli
Drevo generacij

Italija
Zgodbe z vasi
Starejši odrasli in otroci skupaj
Hortus Urbis
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Stari starši v knjižnici

Irska
Ustvarjalne priložnosti za starejše odrasle in otroke, da prispevajo k družbi.
Primeri projektov:
Taki smo bili Mlajši otroci in starejši odrasli skupaj raziskujejo lokalno zgodovino in
dediščino skozi spoznavanje artefaktov iz prejšnjih časov.
Če bi bil v mojih čevljih Umetniški projekt v lokalni skupnosti, ki vključuje udeležence
od 5 do 86 let.
Travma medvedki Otroci in starejši prostovoljci izdelujejo “travma medvedke”, ki se
uporabljajo za pomiritev otrok, ko morajo v bolnišnico z reševalnim vozilom.

Nizozemska
Aktivna udeležba starejših prostovoljcev v projektih za ustvarjanje bolj inkluzivne družbe.
Primeri projektov:
Berimo naglas Starejši prostovoljci v mestnih knjižnicah spodbujajo veselje do branja
pri mlajših otrocih.
Šolski vrt v severnem Leidnu Starejši odrasli delajo skupaj z mlajšimi otroki v šolskih
vrtovih.
Vsi skupaj pod eno streho Zelo majhni otroci in starejši odrasli z demenco skupaj
pojejo pesmi v domu za starejše občane, v katerem je tudi vrtec.
Kocka: mladi spoznajo stare Pet- in šestletni otroci redno obiskujejo stanovalce doma
za starejše občane, s katerimi sodelujejo v skupnih dejavnostih.

Poljska
Stari starši in starejši prostovoljci v akciji, da bi mlajše otroke seznanili z umetnostjo
in s kulturo.
Primeri projektov:
Akademija za super babice in super dedke Šola za stare starše, v kateri se učijo o
njihovi vlogi in se vključujejo v prostovoljno delo z otroki.
Leteče babice Starejše prostovoljke pišejo zgodbe in pesmi ter jih predstavljajo otrokom.

Slovenija
Otroci in starejši odrasli se učijo drug od drugega in se pri tem zabavajo.
Primeri projektov:
Od 0 do 100 – skupaj Sedem- in osemletni otroci sodelujejo v ustvarjalnih delavnicah
skupaj s stanovalci doma za starejše občane.
Skupaj taborniki in starejši odrasli Taborniki obiščejo stanovalce doma starejših
občanov, kjer taborniki stanovalce učijo taborniških veščin, stanovalci doma pa tabornike
različnih starih iger.
Drevo generacij Otroci, starši in stari starši skupaj ustvarjalno preživljajo prosti čas
v prostorih vrtca.
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Italija
Vrtnarjenje, umetnost, kultura: vse to spodbuja medgeneracijske stike.
Primeri projektov:
Zgodbe z vasi S strani župana voden večgeneracijski ustvarjalni odziv na nedavni potres.
Otroci in starejši so pripravili ulično predstavo in posneli film o umetnosti in življenju v
vasi Poggio Pincenze v petdesetih letih 19. stoletja.
Starejši odrasli in otroci skupaj Medgeneracijski center, v katerem deluje vrtec za
otroke, stare od 0 do treh let, in dom starejših občanov.
Hortus Urbis Medgeneracijski izobraževalni urbani vrt, oblikovan z namenom prenove
zgodovinskega dela mesta in spodbujanja okoljske ozaveščenosti.
Stari starši v knjižnici Starejši prostovoljci vodijo knjižnico ter skupaj z otroki prebirajo
knjige in se pogovarjajo o prebranih zgodbah.

Španija
Mlajši otroci in starejši odrasli predstavljajo spretnosti, ki lahko v prihodnosti pridejo
prav obema generacijama.
Primeri projektov:
Reginina zgodba Starejši odrasli v knjižnici mlajšim otrokom pripovedujejo zgodbe.
Prostovoljstvo in ekologija Otroci iz igralnega centra in starejši prostovoljci iz doma
za starejše občane se skupaj učijo o ekologiji s pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije (IKT).

Portugalska
Dialog med generacijami za spodbujanje stikov, gradnjo pomembnih medsebojnih
odnosov in izboljšanje socialne kohezije.
Primeri projektov:
Spoznavam te Mlajši osnovnošolski otroci si s stanovalci doma za starejše občane
izmenjujejo pisma.
Od 8 do 80 let Skupna druženja in prostočasne aktivnosti za otroke vrtca in stanovalce
bližnjega doma za starejše občane.
Medgeneracijska športna dejavnost Skupna športna dejavnost na prostem za
vrtčevske otroke in stanovalce bližnjega doma za starejše občane.

Več informacij o 21-ih dejavnostih medgeneracijskega učenja lahko najdete na
spletni strani projekta TOY: www.toyproject.net
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Izmenjava izkušenj: najboljša nagrada

1

Kaj biti star 91 let pomeni petletniku?
V novih in pogostih stikih z otroki se starejši odrasli počutijo vredne in lahko
prispevajo k družbi. Ta občutek jim prinaša novo energijo, izboljšuje splošno
počutje in vpliva na zdravje. Obe generaciji pridobita v skupnih dejavnostih, v
katerih se otroci in starejši odrasli skupaj zabavajo ter preko interakcij učijo o
življenju drug drugega in na ta način premagujejo stereotipe o starosti ali spolu.

Izboljšano počutje vseh
“Oni mislijo, da so naredili že vse v svojem življenju in da niso več vredni.
Moramo se boriti s to idejo!”
— Leonor, koordinatorica in izvajalka, “Spoznavam te”, Portugalska

“Prostovoljiti z otroki mi je v velik užitek. Prinašam jim veselje, kot ga
tudi oni meni.”
— Rita, starejša prostovoljka, 74 let, “Berimo naglas”, Nizozemska

“Smo bolj samozavestni in veseli.”
—– starejši prostovoljec, “Akademija za super babice in super dedke”, Poljska

Izzivanje stereotipov
“Pogosto se nam dogaja, da otroci ne vedo, kaj je to ‘starost’ oziroma
kaj pomeni. Otroci imajo precej negativnih stereotipov, povezanih s
to besedo, na primer smrt, bolezen, tresenje rok, upokojitev, voziček,
pozabljanje.”
—Tadeja, organizatorka delavnice, “Od 0 do 100 – skupaj”, Slovenija
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Veselimo se skupaj

“Lahko smo zopet otročji,
preproste stvari postanejo
zabavne in počenjanje stvari
znova in znova je zopet
zabavno.” —Chris, 65 let, “Drevo
generacij”, Slovenija
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Skupno druženje
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Skupno učenje poveča solidarnost med mladimi in starimi
Solidarnost med generacijama izstopa kot ena glavnih koristi, ki so jih mladi in
stari lahko deležni, če se učijo skupaj. To je proces, ki zahteva svoj čas. V okviru
21-ih proučevanih medgeneracijskih dejavnosti je mogoče opaziti enotno rdečo
nit: institucije bi morale biti bolj odprte, da bi lahko dejavnosti, kot na primer
obiski otrok v domovih za starejše občane, postale redne prakse.

“Skrb za prihodnost pomeni skrb za
prihodnost okolja… Jaz vidim vrtove kot
izobraževalne primere medgeneracijske
pogodbe z namenom obnoviti upanje in
prihodnost za nove generacije.”
—Meg, 55 let, starejši prostovoljec, “Hortus Urbis”, Italija

“Nekaj posebnega je, če imaš možnost
obiskati domove ljudi iz drugih kultur.
Pogosto se soočamo s predsodki do teh
ljudi. S takimi dejavnostmi je izzvano naše
posploševanje – vem, da ne bi imela stikov z
ljudmi, ki niso bili rojeni na Nizozemskem, če
ne bi opravljala tega dela.”
—Renata, 56 let, starejša prostovoljka, “Berimo naglas”, Nizozemska
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“

Gre za učenje pomena deljenja z
drugimi, solidarnosti, spoštovanja
in sprejemanja drugega.
—Vânia, mati 4-letnega udeleženca, “Od 8 do 80
let”, Portugalska

“
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Vsa modrost v majhnem črvu

3

Starejši ljudje so varuhi znanja
Poučevanje spretnosti in predstavljanje hobijev kot na primer uvajanje otrok v
lokalno zgodovino s pomočjo spoznavanja artefaktov ali vrtnarjenja, pridelava
hrane in kuharske spretnosti kažejo na to, kako uporabne so lahko izkušnje
starejših odraslih za otroke.

“Stari starši so nam pripovedovali o stvareh, ki
so se zgodile v preteklosti. Ariannin dedek nam je
povedal, kako so popravljali posodo, saj v tistih
časih ničesar niso vrgli stran. In niso imeli Play
Station-a! Igrali so se z drugimi stvarmi.”
—skupina 6-7 letnih otrok, “Zgodbe z vasi”, Italija

“Ko so otroci prvič prišli na vrt in so z rokami
brskali po zemlji, so videli črva in zakričali: ‘Črv,
črv!’ Povedali smo jim, da so črvi koristni za
vrt, ker delajo luknje v zemlji. Tako so otroci
naslednjič, ko so prišli, preštevali črve, ki so
jih našli: ‘‘O, jaz imam dva črva, ti imaš samo
enega…’ ”
—Heleen, starejša prostovoljka in lokalna koordinatorica, 66 let, “Šolski vrt v severnem
Leidnu”, Nizozemska
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“

Ljudje v svojem življenju
pridobijo različna znanja in
dobro je, če ga imajo možnost
prenesti na mlajše otroke.

“Prostovoljstvo in ekologija”, Španija
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“

—José Luis, starejši prostovoljec, 72 let,

Čas za povezovanje, iz oči v oči

4

Stari starši igrajo pomembno vlogo v življenju otrok
O tem, kako veliko vrednost predstavlja vloga starega starša za otrokovo učenje
in razvoj, ni dvoma. Starejši odrasli, vključeni v dejavnosti, ki smo jih proučevali,
verjamejo, da lahko otrokom preko različnih dejavnosti zagotavljajo naklonjenost,
njihov čas in pozornost ter jim s tem omogočajo rutino.

“Ko si sam starš, si tako obremenjen z drugimi
stvarmi, da nimaš časa, da bi se lahko res
posvetil svojemu otroku. In sedaj imamo mi
to priložnost. To je največji privilegij, ko si stari
starš.”
—Darja, babica, 56 let, “Drevo generacij”, Slovenija

“Veliko otrok se je priselilo sem in ne živijo blizu
svojih starih staršev, zato je zelo dobro zanje,
da se dnevno srečujejo s starejšimi ljudmi.”
—ravnatelj osnovne šole, “Travma medvedki”, Irska
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“

Na nek način imaš tudi vlogo
starega starša. Za večino otrok
je to čudovito. Tam si eno uro.
Tam si zaradi otrok. Vedno je
zabava. Lahko postaviš tudi
meje.
“Berimo naglas”, Nizozemska
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“

—Carla, prostovoljka, 65 let,

Ustvarjanje znanja - skupaj

5

Oboji lahko prispevajo – otroci in starejši
Mlajši otroci in starejši odrasli lahko ustvarjajo znanje skupaj in se učijo skupaj.
Pomembna ugotovitev projekta TOY je, da je treba razumevanja učenja razširiti
v smislu vključevanja prispevkov obojih, mlajših otrok in starejših odraslih. Preko
interakcij in medsebojnih odnosov postanejo mlajši otroci in starejši odrasli
soustvarjalci znanja in gradijo odnose učenja.

“Cristina, moja hči, spoznava, da v življenju
obstajajo različne starosti oziroma obdobja
in da čas mineva zelo hitro.”
—Luísa, mati 9-letne udeleženke, “Spoznavam te”, Portugalska

“Mislim, da sem se od otrok naučila, kako
te lahko narava preseneti, zato sedaj na
stvari gledam z drugačnimi očmi, z druge
perspektive.”
—Heleen, starejša prostovoljka in lokalna koordinatorica,
66 let, “Šolski vrt v severnem Leidnu”, Nizozemska
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“Otroci so prinesli drugačno dinamiko,
bili so manj uporniški. Vsi so bili že
navajeni dela. Prinesli so preprostost
in razigranost. In govorili so smešne
stvari.”
—koordinator, “Če bi bil v mojih čevljih”, Irska
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Skupaj stari in mladi: to je zgodba o uspehu!
Vodje, koordinatorji, strokovni delavci in starejši prostovoljci se zavzemajo za
medgeneracijske praske in so odprti za novosti v učenju. Izražajo prilagodljiv,
igriv in neobsojajoč odnos. To je ključno za uspeh medgeneracijskih dejavnosti
in projektov.
Dobro načrtovanje in priprava sta prav tako nujna. V tem okviru se moramo
zavedati pomena pogovorov z obema starostnima skupinama o tem, kaj
pričakovati od druge skupine, in refleksije na izkušnje ter učenje obojih. Če so
želje otrok in starejših vključene v načrtovanje naslednjih dejavnosti, bodo oboji
sodelovali s še večjim užitkom.
Vzgojitelji predšolskih otrok, socialni delavci, učitelji, starejši prostovoljci in starši
so pomembni pri gradnji mostov med generacijama.

“Spodbujati moraš stike, biti dober vzor, biti
moraš sposoben organizirati take dejavnosti,
ki ‘delujejo’ za obe starostni skupini, prav
tako pa moraš poznati njihove interese,
sposobnosti in razvojne značilnosti obeh
generacij.”
—Leila, koordinatorica, “Kocka: mladi spoznajo stare”, Nizozemska

Glede na to, da je bilo v medgeneracijske dejavnosti, ki smo jih proučevali v
sedmih evropskih državah, vključenih več starostnih skupin, med njimi starši,
družinski člani in strokovni delavci vseh starosti, je treba izpostaviti, da je lahko
v skupno učenje vpletenih več generacij in vse imajo od tega koristi.
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“ Ponosni smo, da nadaljujemo s
tkanjem preproge generacij. Niti se
znova prepletajo.”
— predsednik NnRHA, “Če bi bil v mojih čevljih”, Irska
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Skupaj stari in mladi (TOY) spodbuja povezovanje mlajših otrok in
starejših odraslih. Med izmenjavo izkušenj se zabavajo, učijo drug od
drugega in gradijo pomembne medsebojne odnose.

Stari in mladi bodo
skupaj gradili starosti
prijazne skupnosti!

www.toyproject.net

