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Mag. Andrej Vizjak sodeluje v projektu generations@school. 

 
Ljubljana, 21. maj 2012. V okviru evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti 2012 
sodeluje Slovenija pri projektu generations@school. Danes bosta mag. Andrej Vizjak, minister za delo, družino 
in socialne zadeve, in Rok Terkaj, priljubljen slovenski raper in nacionalni ambasador EY 2012 obiskala  OŠ  
Ledina v Ljubljani. Minister se bo pogovarjal o njegovem pogledu na staranje, mladi bodo predstavili svoje 
poglede na starost ter razmišljali, kaj lahko skupaj storijo za boljšo prihodnost in boljše medgeneracijsko 
razumevanje. Srečali se bodo učenci OŠ Ledina in slušatelji Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje ter 
se naučili nove pesmi Življenje je živo  -  Live is life. To bo primer skupne učne dejavnosti dveh generacij. 

 
V tednih po 29. aprilu, evropskemu dnevu medgeneracijske solidarnosti pa vse do maja je veliko osnovnih in 
srednjih šol v Sloveniji in po vsej Evropi vabljenih, da starejšim odprejo vrata svojih učilnic in ustvarijo prostor za 
dialog, ki lahko prispeva tako k boljšemu izobraževanju kot tudi k boljšemu medsebojnemu razumevanju. Šole 
po vsej Evropi bodo gostile različne prireditve, vključno z razpravami med starejšimi in učenci, igrami in 
umetniško dejavnostjo, kot so risanje, gledališče, glasbene in obrtniške dejavnosti itd. 
 
Medgeneracijska solidarnost igra ključno vlogo tako pri izboljšanju prihodnosti Evrope kot tudi naših življenj. 
Starejši in mlajši bi se s skupnim preživljanjem časa v družini ali skupnosti lahko veliko naučili eden od drugega 
ter  tako obogatili svoje življenje in medsebojno razumevanje. 
 
Zainteresirane šole bodo na spletni strani projekta (http://www.historypin.com/gats/sl/) s svojimi idejami 
prikazale, kako organizirati projekt generations@school. Spletna stran šolam omogoča tudi deljenje svojih 
izkušenj in slik (fotografij, risbe) na zemljevidu Evrope, s čimer bodo šole sodelovale tudi v evropski konkurenci. 
V vsaki državi bo najbolj izjemen projekt generations@school prejel nagrado. 
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