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Το έργο BEST FRIENDS

Μικρής διάρκειας

εκπαίδευση προσωπικού

Σχόλια Συμμετεχόντων

ΤΟ ΕΡΓΟ BEST FRIENDS
Το έργο ‘Best Friends’ υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του

Προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί μια

κοινή προσπάθεια 6 φορέων από 6 χώρες: το Ηνωμένο Βασίλειο,

τη Λετονία, τη Γαλλία, την Αυστρία, την Ελλάδα και την Ιταλία.

Ο αριθμός των ατόμων μεγαλύτερων ηλικιών που ζουν μόνοι τους

αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια, ως

αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής που παρατηρείται στις

Ευρωπαϊκές κοινωνίες. Το BEST FRIENDS εστιάζει ακριβώς σε

αυτόν τον παράγοντα και στοχεύει στην εξάλειψη της απομόνωσης

και του αποκλεισμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας από την

κοινωνία, με την ανάπτυξη ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού

προγράμματος και με τη συλλογή δημιουργικών παιχνιδιών που

προάγουν την επικοινωνία και τη μάθηση μεταξύ των γενεών.

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-UK01-KA204-079111

22 Απριλίου 2022 - Ενημερωτικό Δελτίο

Το έργο «Best Friends ενάντια στις ηλικιακές διακρίσεις»

31/12/2020 - 30/12/2022

ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Εκπαίδευση σε όλες τις ηλικίες

Ηλικιακές διακρίσεις και στερεότυπα

Διαγενεακά εκπαιδευτικά προγράμματα 

Πώς να σχεδιάζετε και να εφαρμόζετε και τη διαγενεακή

μαθησιακή δραστηριότητα 

Πώς να διευκολύνετε τις δραστηριότητες διαγενεακής μάθησης.

Από τις 5 έως τις 7 Απριλίου 2022, 11 συμμετέχοντες από το Ηνωμένο

Βασίλειο, τη Λετονία, την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Γαλλία και την Ιταλία

έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Plymouth του

Ηνωμένου Βασιλείου. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι

συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

στα ακόλουθα θέματα:

Επικοινωνία



Σχόλια 
Συμμετεχόντων

Εξοικείωθηκαν με τη δομή του έργου BEST FRIENDS και το διαδραστικό

περιβάλλον του μαθήματος 

Κατανόησαν την έννοια της διαγενεακής μάθησης

Κατανόησαν πώς μαθαίνουν τα παιδιά και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

Έμαθαν πως να σκιαγραφούν τα οφέλη από τη συνεύρεση διαφορετικών

γενεών

Συνειδητοποίησαν πώς η μάθηση μεταξύ γενεών μπορεί να εφαρμοστεί σε

ένα ευρύ φάσμα πλαισίων και ρυθμίσεων 

Κατανόησαν τις έννοιες της περιθωριοποίησης και των στερεοτύπων σε

σχέση με τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους 

Κατανόησαν τη συμβολή της διαγενεακής μάθησης στην κοινωνική ένταξη 

Έμαθαν την προσέγγιση και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου BEST

FRIENDS 

Είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να λάβουν μέτρα για την εφαρμογή μιας

διαγενεακής μαθησιακής δραστηριότητας που περιλαμβάνει μικρά παιδιά και

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας 

Είναι εξοικειωμένοι με ορισμένα εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιούνται

για τη διευκόλυνση της διαγενεακής μάθησης του BEST FRIENDS 

Μπορούν να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή της

διαγενεακής μάθησης και τις πιθανές προκλήσεις 

Μπορούν να προσδιορίσουν δεξιότητες και ικανότητες για τη διαγενεακή

μάθηση.

Στόχος της εκπαίδευσης ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων

των εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας και των κοινωνικών λειτουργών

όσον αφορά στη Διαγενεακή Μάθηση.

 

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν και

αντάλλαξαν επίσης πρακτικές, γνώσεις, δεξιότητες και τεχνογνωσία σχετικά με

τους τρόπους παροχής προγραμμάτων Διαγενεακής Μάθησης για άτομα

μεγαλύτερης ηλικίας και μικρά παιδιά.

Στο τέλος της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες:

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-UK01-KA204-079111

«Πολύ ενδιαφέρον και

κατατοπιστικό»

«Πρακτικές και χρήσιμες

μαθησιακές

δραστηριότητες»

«Ενδιαφέρον να βλέπουμε

υλοποιημένες

δραστηριότητες σε

πραγματικό χρόνο»

«Πραγματικά δυναμικό και

χρήσιμο για να

κατανοήσουμε τη

διαγενεακή μάθηση  και

πώς να την προωθήσουμε»



Σχόλια 
Συμμετεχόντων

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-UK01-KA204-079111

«Πραγματικά ενδιαφέρον

και χρήσιμο για την

κατανόηση του χάσματος

και πώς να το

καταπολεμήσουμε»

 

«Πραγματικά ενδιαφέρον

και χρήσιμο για την

κατανόηση των αναγκών

και των στόχων για τους

οποίους πρέπει να

σχεδιάσουμε, πριν την

υλοποίηση μιας

δραστηριότητας στο

πλαίσιο της διαγενεακής

μάθησης» 

 



EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συντονιστής του Έργου Εταίροι

Symplexis: Αθήνα, Ελλάδα 

Στοιχεία Επικοινωνίας: info@symplexis.eu 

Kinderbetreuungseinrichtung / Kindervilla:

Innsbruck, Αυστρία 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ovagem Agaidyan

office@kindervilla.info

Pistes Solidaires: Pau, Γαλλία 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Jutta Faller 

jutta@pistes-solidaires.fr

Gulbene novada pasvaldiba: Gulbene, Λετονία

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lauris Skenders

Lauris.skenders@gulbene.lv

Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci:

Palermo, Ιταλία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Marta Galvano

Marta.galvano@danilodolci.org

POINT EUROPA:

Cornwall, Ηνωμένο

Βασίλειο 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

Michelle Maunder 

Michelle.maunder@pointe

uropa.org

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία του παρόντος εγγράφου δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
δημιουργών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. Αριθμός Σύμβασης Έργου: 2020-1-UK01-KA204-079111

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του έργου

Κάντε like στη σελίδα του έργου στο Facebook
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