
Poročilo o poteku in izvajanju projekta
MEDGENERACIJSKO SOŽITJE IN OSEBNOSTNA RAST

v letih 2008 -  2010

Projektu  MŠŠ  in  ESS  smo  se  v  Dijaškem  in  študentskem  domu  Kranj  pridružili  s
prepričanjem,  da  v  medsebojnem  vplivanju  generacij  tiči  veliko  bogastvo  premalokrat
izkoriščenih  možnosti  pozitivnega  razvoja  posameznika.  Izkušnje  starejših  generacij  so
dobrodošla  popotnica  mladim  na  poti  v  samostojnost,  pomagajo  jim  pri  dozorevanju  in
osebnostni  rasti  in omogočajo, da bodo današnji  mladi znali  v svoji  odrasli  dobi na enak
način vplivati na prihodnje rodove.

Ni  šlo povsem gladko.  Usmerjeni  predvsem v vsebino in  izvedbo smo se praktiki  na
področju vzgoje morali spopasti z nepričakovanimi administrativnimi ovirami, ki so občasno
grozile, da nam vzamejo vso potrebno voljo in energijo in so od nas zahtevale širok razpon
dodatnih znanj in sposobnosti, natančno načrtovanje, usklajevanje, dolgotrajno sedenje pred
računalniki,  skrbno  spremljanje  in  ažurno  poročanje.  Prav  zato  so  bila  pri  vodenju  in
koordinaciji  projekta  zelo  dobrodošla  srečanja  z  ostalimi  KP,  ki  so  omogočala  skupno
reševanje  težav  in  iskanje  rešitev.  Delovno  srečanje  s  skrbnico  projekta  je  pomagalo
poglobiti uvid v globalno sliko projekta in razumeti nekatere zahteve MŠŠ, pogosta srečanja
in stiki s koordinatorico pa so na operativni ravni praktično pomagala pri odpravljanju težav. 

Vsebinsko smo se v Dijaškem in študentskem domu Kranj v okviru projekta povezali z
Domom starejših občanov Preddvor in organizirali dejavnosti predvsem na ustvarjalnem in
kulturnem področju. Srečevali smo se v enem ali drugem domu na  delavnicah izdelovanja
novoletnih in velikonočnih aranžmajev, barvanja svile in izdelovanja nakita ter na skupnih
kulturnih  večerih,  na  katerih  so  predstavniki  različnih  generacij  interpretirali  literarna  in
glasbena dela. Pripravili smo tudi okroglo mizo, dve slikarski in eno fotografsko razstavo, vse
dejavnosti pa smo predstavili v fotoknjigah in na domski domači strani. 

Na  delavnicah  so  sodelovali  dijaki  in  dijakinje  DŠD  Kranj  pod  vodstvom  mentorice
ustvarjalnih delavnic, na kulturnih večerih so prebirali  svoja in klasična literarna dela tako
dijaki  in  študenti  kot  stanovalci  doma  v  Preddvoru,  svoja  likovna  dela  je  na  razstavah
predstavila študentka našega doma, fotografije pa eden od pedagogov, za vzdušje je prijetno
poskrbel domski ansambel, ki ga sestavljata ob dijakih še dva vzgojitelja, prvič je zaplesala
tudi  novoustanovljena  domska  folklorna  skupina.  Izdelke,  nastale  na  delavnicah,  so
udeleženci obdržali in jim bodo ostali v spomin na prijetno druženje in ustvarjanje.

Izkazalo se je – in to nas zelo veseli - , da smo našli  primeren način medgeneracijskega
sodelovanja:  medsebojni  obiski  so prinesli  v  obe utečeni  domski  okolji  svežino in veselo
pričakovanje, prišlo je do sproščenega, prijaznega druženja, skupni popoldnevi in večeri so
omogočili, da se generaciji povežeta, si izmenjata izkušnje in si prideta naproti. Starejši so
tako spoznali, da ima mladina še vedno odprto srce, pa tudi znanje in potencial; mladi pa so
pridobili ali poglobili uvid v življenje  tretje generacije, razvijali strpnost in spoštovanje, razširili
pridobivanje izkušenj tudi zunaj kroga svojih vrstnikov in se učili preživljati svoj prosti čas tudi
z ljudmi, od katerih se sicer po letih, interesih in izkušnjah zelo razlikujejo. Vsa ta spoznanja
bodo pomembna zanje tudi v bodoče.



Povzetek izvedenih skupnih aktivnosti:

DELAVNICA: IZDELOVANJE 
NOVOLETNIH IKEBAN IN 
ARANŽMAJEV

3.dec. 2008,
DSO Preddvor

Dijakinje DŠD Kranj  pod vodstvom mentorice in
stanovalci  DSO  Preddvor,  razstava  izdelkov,
družabno srečanje

KULTURNI VEČER OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

5. feb. 2009,
DSO Preddvor

Recitacije stanovalcev DSO (F.Prešeren in lastna
poezija),  nastop  domskega  ansambla,  likovna
razstava študentke DŠD Kranj

KULTURNI VEČER OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM 
PRAZNIKU

9. feb. 2009,
DŠD Kranj

Recitacije stanovalcev DSO (F.Prešeren in lastna
poezija),  nastop  domskega  ansambla,  družabno
srečanje

OKROGLA MIZA: STAROST IN 
MLADOST – KAJ SI IMATA 
POVEDATI?

9. feb. 2009,
DŠD Kranj

Posredovanje in izmenjava izkušenj, obujanje 
spominov na nek drug čas, po čem se življenje 
danes loči od tistega včeraj.

FOTOKNJIGA 2008/09 Sept.  2009,
DŠD Kranj

Povzetek dogajanja in srečanj v minulem šolskem
letu v sliki in besedi

DELAVNICA USTVARJAJMO 
SKUPAJ – KREATIVNOST NE 
POZNA GENERACIJSKIH RAZLIK

25. nov. 2010,
DSO Preddvor

Izdelovanje  novoletnih  venčkov in  aranžmajev  –
(dijakinje DŠD brez mentorice), razstava izdelkov,
družabno srečanje

DELAVNICA: SKUPNO 
USTVARJANJE TREH 
GENERACIJ

23.marec 2010,
DSO Preddvor

Oblikovanje  velikonočnih  ikeban  in  aranžmajev,
razstava izdelkov, družabno srečanje

KULTURNO IN DRUŽABNO 
SREČANJE Z NASLOVOM 
SPOZNAJMO SE

21. april 2010,
DŠD Kranj

Skupni večer: recitacije gostov iz DSO Preddvor,
nastop  domske  folklorne  skupine  in  domskega
ansambla, likovna razstava, razstava fotografij

DELAVNICA GUBE NA OBRAZU 
– GUBE NA SVILI

25. maj 2010,
DSO Preddvor

Barvanje svilenih rut in kravat, razstava, družabno
srečanje 

DELAVNICA: OBLIKOVANJE 
NAKITA IN DEKORATIVNIH 
PREDMETOV

16. junij 2010,
DŠD Kranj

Izdelovanje  nakita  in  škatlic  za  nakit  pod
vodstvom študentke,  družabno srečanje

DELAVNICA: DREVO 
SPOMLADI, DREVO JESENI

20. sept. 2010,
DSO Preddvor

Izdelava  in  barvanje  odtisov  iz  krompirja  in
papirja, oblikovanje dveh plakatov – eno drevo s
pomladnim cvetjem, drugo z jesenskim listjem

FOTOKNJIGA 2009/10 Oktober 2010 Povzetek dogajanja in srečanj v minulem šolskem
letu v sliki in besedi

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 6. okt. 2010 Kratka  predstavitev  v  programu,  recitatorski
nastop  oskrbovanke  DSO  Preddvor,  stojnica  z
nekaterimi  izdelki  z  delavnic  in  ostalim
materialom,  priložnostna  publikacija,  fotografski
pregled dogajanja minulih dveh let

 


