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Η αναπαράσταση του διαγενεακού δεσμού είναι μία λύση που προάγει την καλύτερη συμβίωση 
των γενεών και βελτιώνει τις συνθήκες ευγηρίας της κοινωνίας μας. Σας παρέχουμε μέσα που θα σας 
βοηθήσουν να βρείτε πληροφορίες για τον διαγενεακό δεσμό: θεωρητικές και πρακτικές εργασίες και 
ιστοσελίδες του Διαδικτύου για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας.

Σχέδια που θα πρέπει να έχετε 
υπόψη μας
Διεθνής εμπειρία σε διαγενεακά σχέδια 
Παιδιά και νέοι όλων των ηλικιών 
Ο Σύλλογος Ensemble demain (Μαζί αύριο) ιδρύθη-
κε από την Carole Gadet υπό την χορηγία του Albert 
Jacquard και του Edgar Morin, με στόχο την εκπόνηση 
και ανάπτυξη διαγενεακών σχεδίων παντός τύπου. 
Ο Σύλλογος προτείνει σχήματα διαγενεακών και δια-
πολιτισμικών σχεδίων και προσφέρει υποστήριξη για 
την προετοιμασία τους. Σε συνεργασία με το Γαλλικό 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, ο Σύλλογος έχει εκπονή-
σει ένα διεθνές καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
που δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να προε-
τοιμάζουν ετήσια διαγενεακά προγράμματα παντός 
τύπου, σύμφωνα με τα σχολικά τους προγράμματα. 

•	 http://www.ensembledemain.com

Εδώ θα βρείτε: Gadet, Carole, Κάρτα διαγενεακού τα-
ξιδιού (πώς να προετοιμάσετε ένα διαγενεακό σχέδιο 
κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με συμμετοχή 
παιδιών και ηλικιωμένων), Παρίσι, εκδόσεις εργαστη-
ρίου, 2010.

Δημιουργία ενος διαγενεακού CD 
Plogonnec, Γαλλία – Δημοτικό σχολείο
Μέλη του διαγενεακού προγράμματος ανταλλαγών 
μεταξύ των μαθητών του τοπικού Δημοτικού σχολεί-
ου Saint-Egonnec (Plogonnec) και των ηλικιωμένων 
του οίκου ευγηρίας «La Trinité» (Plozevet), ηχογράφη-
σαν μαζί ένα CD μετά τις συζητήσεις μεταξύ μαθητών 
και ηλικιωμένων για τα παραδοσιακά και τα μοντέρνα 
τραγούδια.

•	 http://latriniteplozevet.over-blog.com/	
article-24547982.html

Συνάντηση των γενεών 
Erlenbach am Main, Γερμανία - Γυμνάσιο
Στο σχέδιο αυτό, οι μαθητές του Hermann-Staudinger-
Gymnasium προσφέρουν εθελοντική εργασία στα 
σπίτια 16 ηλικιωμένων ατόμων. Οι μαθητές παίζουν, 
συζητάνε, τρώνε και πηγαίνουν περίπατο με τους 
ηλικιωμένους, συλλέγουν τις αναμνήσεις από τη ζωή 
τους και σχεδιάζουν χώρους ψυχαγωγίας για άτομα 
τρίτης ηλικίας.

•	 http://www.bdg.hsgerlenbach.de

Το σχέδιο Maugherow 
Maugherow, Ιρλανδία – Δημοτικό
Από το 1998 μέχρι σήμερα, η καλλιτεχνική αυτή διαγε-
νεακή πρωτοβουλία βοηθάει τους συμμετέχοντες να 
αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. Οι μαθητές 
του σχολείου St. Patrick’s National School δουλεύουν 
μέσα από την τέχνη μαζί με τους ηλικιωμένους διε-
ρευνώντας και αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά 
τους. Καθοδηγούμενοι από τους τοπικούς δασκάλους 
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των Τεχνικών, μαθητές και ηλικιωμένοι συμμετέχουν 
μία φορά την εβδομάδα σε εργαστήρια και ανακαλύ-
πτουν ποικίλες μορφές τέχνης (σχέδιο, γλυπτική, ζω-
γραφική, θέατρο, δημιουργική γραφή, κεραμική, φω-
τογραφία και βίντεο). Επίσης επισκέπτονται εκθέσεις 
και στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάζουν τα 
δικά τους έργα. 

•	 http://www.sligoarts.ie/media/The%20Maugherow	
%20Project_Unwrapping%20Creativity.pdf

Το σχέδιο MyStory – Δημιουργία ενός 
διαγενεακού μαθησιακού περιβάλλοντος 
μέσω τεχνολογικών μέσων
Σχολείο EuroEd School – Ρουμανία – Νέοι 
διαφορετικής ηλικίας
Στόχος του σχεδίου MyStory είναι η συλλογή ιστορι-
ών ζωής ηλικιωμένων ατόμων. Οι συμμετέχοντες στο 
σχέδιο μπορούν να εκτιμήσουν έτσι την εμπειρία και 
τις γνώσεις των ηλικιωμένων και να τους κάνουν να 
καταλάβουν ότι αποτελούν ακόμα ενεργό κομμάτι 
της κοινωνίας. Το σχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους 
ηλικιωμένους να δικτυωθούν και να έρθουν σε επαφή 
με τη σημερινή κοινωνία, διοργανώνοντας μαθήματα 
ΤΠΕ που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν βασικά 
προσόντα χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και του Διαδικτύου. Οι νέοι μαθαίνουν να συλλέγουν 
ιστορίες και να επεξεργάζονται το υλικό που συγκε-
ντρώνουν και τις συζητήσεις.

•	 http://www.mystories.eu

Μάθε απο την δική μας εμπειρία (Benefit from 
the experience)  
Aragon, Ισπανία – Δημοτικό σχολείο
Από το 1999, τα ηλικιωμένα άτομα της Ισπανικής πε-
ριοχής της Aragon επισκέπτονται τακτικά τους μαθη-
τές των τοπικών σχολείων. Οι ηλικιωμένοι διηγούνται 
στους μαθητές προσωπικές ιστορίες, και τους μαθαί-
νουν παραδόσεις, τοπικές συνταγές, χορούς, υπαίθρια 
παιχνίδια και πώς να φτιάχνουν παιχνίδια από ανακυ-
κλώσιμα υλικά.

•	 http://redaragonesaproyectospromocionsalud.blogs-
pot.com/2011/06/disfruta-de-la-experiencia.html

Historypin
Παιδιά και νέοι διαφορετικής ηλικίας
Με το Historypin εκατομμύρια άνθρωποι από διαφο-
ρετικές γενιές, διαφορετικές κουλτούρες και διαφο-
ρετικά μέρη του κόσμου, συγκεντρώνονται γύρω από 
την ιστορία της οικογένειας και της γειτονιάς τους, 
αυξάνοντας τις μεταξύ τους επαφές και χτίζοντας πιο 
ισχυρές κοιν ότητες.

Το Historypin.com είναι το κύριο κέντρο επικοινωνί-
ας του σχεδίου και δίνει στους χρήστες τη δυνατότη-
τα να προσθέσουν τις δικές τους φωτογραφίες στους 
Χάρτες Google. Ολα τα περιεχόμενα έχουν γεωσήμαν-
ση, ημερομηνία και λεζάντα. Μέσα από την ιστοσελί-
δα, οι εικόνες ενός δρόμου μπορούν να υπερτεθούν 
στις Εικόνες Οδών των Χαρτών Google, και όλα τα πε-
ριεχόμενα μπορούν να συγκεντρωθούν σε Συλλογές 
και να μπουν στη σειρά σε Περιηγήσεις. Με την εφαρ-
μογή Historypin οι χρήστες μπορούν να κάνουν με διά-
φορους τρόπους αναζήτηση σε αυτά τα περιεχόμενα, 
χρησιμοποιώντας εργαλεία αναγνώρισης τοποθεσίας, 
προκειμένου να εμπλακούν εις βάθος με την ιστορία 
που τους περιβάλλει, να προσθέσουν περιεχόμενα ή 
να έχουν πρόσβαση σε συλλογές σε όλον τον κόσμο 
από οπουδήποτε βρίσκονται.

Τα τοπικά σχέδια του Historypin μεταφέρουν τους 
συμμετέχοντες απευθείας μέσα στις γειτονιές, απέ-
ναντι σε ένα ευρύ και ποικιλόμορφο κοινό, και ταυτό-
χρονα τους βοηθούν να δημιουργήσουν συλλογές της 
κοινότητας μέσω της αναζήτησης εκτός των δομών, 
της υποστήριξης και των πολλαπλών συνεργασιών 
σε τοπικό επίπεδο. Ωθούμενοι από την ιστοσελίδα και 
την εφαρμογή, μπορούμε να εκπληρώσουμε εδώ πολ-
λούς από τους διαγενεακούς και κοινοτικούς στόχους 
του σχεδίου Historypin.

•	 http://www.historypin.com

Bryn – Ενα πολύ όμορφο μέρος  
Bryn, Ηνωμένο Βασίλειο – Δημοτικό σχολείο
Η Ομάδα Δράσης των Κατοίκων του χωριού Bryn (The 
Bryn Residents’ Action Group-BRAG) είναι μία πρωτο-
βουλία για την προώθηση διαγενεακών εκδηλώσεων, 
δραστηριοτήτων και σχεδίων καθ΄ όλη τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια του σχεδίου 
«Διατηρείτε το Bryn καθαρό» ηλικιωμένοι και νέοι μά-
ζεψαν από τους δημόσιους χώρους τα σκουπίδια για 
να διατηρήσουν το χωριό τους καθαρό. Με τις τακτι-
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Ευρωπαϊκές ιστοσελίδες για τις σχέσεις μεταξύ των γενεών

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
• http://generationendialog.de/ 
• http://www.ej2012.de/ 

ΑΥΣΤΡΙΑ
• http://www.aktivaltern2012.at/ 
• http://www.projekt-europa.at/

ΒΕΛΓΙΟ
• http://www.agesettransmissions.be/ 
• http://www.intergeneration.be/
• http://www.entrages.be/

ΙΣΠΑΝΙΑ
• http://www.solidaridadintergeneracional.es/

ΓΑΛΛΙΑ
• www.ensembledemain.com/
• www.prix-chronos.org/

Carole Gadet Ειδικός σε προγράμματα μεταξύ των γενεών: Επικεφαλής του συνδέσμου “Ensemble Demain” (www.ensembledemain.com), και Διευθύντρια για το 
“Intergenerational Approaches”, Académie de Paris και Υπεύθυνος σπουδών στο Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – Γαλλία.

http://www.intergenerationes.eu/
ΙΡΛΑΝΔΙΑ	
• http://www.friendsoftheelderly.ie/ 

ΙΤΑΛΙΑ	
• http://www.invecchiamentoattivo.politichefamiglia.it/ 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ	
• http://www.zilverenkracht.nl/

ΠΟΛΩΝΙΑ	
• http://en.malibracia.org.pl/ 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ	
• http://juventudeidosa.blogspot.com/
• http://www.projectotio.net/
 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ	
• http://www.age-exchange.org.uk/
• http://www.intergen.org.uk/
• http://www.centreforip.org.uk/
• http://www.intergenerational.clahs.vt.edu/neighbors/

index.html 
• http://intergenerationall.org/main-page/projects/

κές επισκέψεις τους στο σχολείο τα μέλη της τοπικής 
Ιστορικής Εταιρίας προέτρεψαν τους μαθητές να ετοι-
μάσουν μια σχολική θεατρική παράσταση με θέμα την 
τοπική πολιτισμική κληρονομιά και να την παρουσιά-
σουν στο Πολιτιστικό Κέντρο της Κοινότητας. Επιπλέ-
ον, τα παιδιά συγκέντρωσαν αναμνηστικό υλικό που 
είχαν οι ηλικιωμένοι από τον πόλεμο και το αρχειοθέ-
τησαν σε ψηφιακή μορφή για το μέλλον.

•	 http://www.bryn-porttalbot.btck.co.uk/
About%20us

Τα εγγόνια του βομβαρδισμού της Μ.Βρετανίας
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο – Δημοτικό σχολείο
Το σχέδιο αυτό προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δημιουργι-
κών και διαγενεακών δραστηριοτήτων για να ανακα-

λύψουν οι μαθητές την ιστορία της πόλης τους κατά τη 
διάρκεια του αιφνίδιου βομβαρδισμού της ευρύτερης 
περιοχής του Λονδίνου κατά τον Β  ́Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Τα παιδιά, με συνεντεύξεις που παίρνουν από τους ηλι-
κιωμένους, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι παιδία τον καιρό του 
πολέμου, μαθαίνουν για τις εμπειρίες τους και συγκε-
ντρώνουν τις προσωπικές τους ιστορίες. Στη συνέχεια, 
σε δημιουργικό εργαστήρι θεάτρου, τα παιδιά εμπνε-
όμενα από αυτές τις ιστορίες, γράφουν ένα δικό τους 
σενάριο σε συνεργασία με έμπειρους θεατρικούς συγ-
γραφείς. Με τις ασκήσεις φωνής, κίνησης και αυτοσχε-
διασμού οι ιστορίες και οι χαρακτήρες παίρνουν ζωή και 
τα παιδιά στήνουν μία ολόκληρη θεατρική παράσταση.
 
•	 http://www.grandchildrenoftheblitz.com/	

about.aspx


