τι συμβαίνει?
Βρισκόμαστε στο κατώφλι του προγράμματος του ανάπτυξης ικανοτήτων και
των πιλοτικών δράσεων που θα ακολουθήσουν. Οι νέοι εθελοντές είναι πλέον
πλήρως εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουν μαθήματα στις 4 χώρες
εταίρους και να εξερευνήσουν τον κόσμο της πληροφόρησης στο πλαίσιο της
διαγενεακής μάθησης.
Ενδιαφερόμενοι ηλικίας 55+ έχουν δηλώσει συμμετοχή (σε ορισμένες
περιπτώσεις οι αριθμοί είναι πολύ υψηλότεροι από το αναμενόμενο ), το
εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στην Ψηφιακή Ακαδημία e-learning, και
είμαστε όλοι πολύ ενθουσιασμένοι με τις συναντήσεις που θα
πραγματοποιηθούν.
Άλλη μία αξιόλογη συνάντηση έγινε στις 20 Μαίου 2021.
Η συνάντηση είχε προγραματιστεί να γίνει αρχικά στην Ιταλία, αλλά έγινε έγινε
τελικά διαδικτυακά.
Στόχος του ήταν να δημιουργήσει ένα χώρο για τους νέους εθελοντές όλων
των χωρών να γνωριστούν, να δικτυωθούν και να μοιραστούν τις μαθησιακές
τους εμπειρίες κατά τη διάρκεια του Digitol Project. Επιπλέον στόχος ήταν
να συμβάλει στην ανταλλαγή ιδεών και σχεδίων για το πρόγραμμα ανάπτυξης
ικανοτήτων, καθώς και την παροχή υποστήριξης, προτάσεων και σχολίων
μεταξύ τους.
Παρά το γεγονός ότι δε βρεθήκαμε σε μια αίθουσα συσκέψεων, μέσω της
πλατφόρμας Teams, οι νέοι πρεσβευτές από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και
την Ιταλία ήταν ανοιχτοί και περίεργοι να μάθουν τι έχουν κάνει οι άλλοι μέχρι
τώρα, πώς ήταν αυτή η εμπειρία και τι τα σχέδια υπάρχουν για το μάλλον.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ενότητα Ειδήσεις.

Τα νέα των εταίρων μας!
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Ήμασταν πολύ τυχεροί που καταφέραμε να οργανώσουμε μια δια ζώσης
συνάντηση μεταξύ των νέων εθελοντών και των εκπαιδευτών μας το
Σαββατοκύριακο στις 15-16 Μαΐου 2021. Το να συναντηθούμε προσωπικά ήταν
υπέροχη εμπειρία και μας έδωσε την ευκαιρία ευκαιρία να σχεδιάσουμε τη
συμμετοχή μας στη διεθνή συνάντηση με τους εθελοντές των άλλων χωρών, για
τον προγραμματισμό του προγράμματος ανάπτυξης ικανοτήτων και των
πιλοτικών δράσεων με τους συμμετέχοντες μεγαλύτερης ηλικίας.
Με χαρά ανακοινώνουμε ότι έχουν εγγραφεί 36 μεγαλύτεροι ενήλικες. Οι
πιλοτικές δράσεις θα ξεκινήσουν στις 19 Ιουνίου και θα συνεχιστούν μέχρι τις
αρχές Αυγούστου. Δεδομένου ότι είναι ασφαλέστερο να πραγματοποιηθούν τα
μαθήματα μέσω διαδικτύου, οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλη τη χώρα
και όχι μόνο από τη Σόφια.
Εν τω μεταξύ, η Znanie κλήθηκε να μιλήσει για το έργο στο Βουλγαρικό Εθνικό
Ραδιόφωνο, Σόφια.
ΙΤΑΛΙΑ
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών, οι νέοι
εθελοντές συζήτησαν με τους εκπαιδευτές του DIGITOL σχετικά με θέματα
του εθελοντισμού και της διαγενεακής συνεργασίας και τους τέθηκαν οι
ακόλουθες ερωτήσεις:
"Διαγενεακή εργασία": Τι σημαίνει για εσάς;
Ποιες εμπειρίες έχετε στην εργασία / ακτιβισμό / εκπαίδευση με ενήλικες;
Τι βλέπετε ως κύριες ευκαιρίες και προκλήσεις στη συνεργασία με ενήλικες;
Οι νέοι πρεσβευτές είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά
με αυτό το θέμα στο διαδικτυακό φόρουμ του έργου Digital Academy, και
αυτά είναι μερικά από τα σχόλια που μοιράστηκαν:
• «Διαγενεακή συνεργασία για μένα σημαίνει να δουλεύω σε ένα
πλαίσιο με άτομα διαφορετικών ηλικιών. Κάθε γενιά μπορεί να φέρει
διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες στο τραπέζι για να πετύχει ένα
τελικό αποτέλεσμα όπου όλοι να έχουν επηρεάσει θετικά ο ένας τον
άλλον ».
• «Όταν πήγαινα γυμνάσιο, είχα την ευκαιρία να προσφέρω εθελοντικά
στο Πανεπιστήμιο της Τρίτης Ηλικίας, οπότε συνεργάστηκα στενά με
ανθρώπους που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί, αλλά εξακολουθούσαν να
είναι πρόθυμοι να μάθουν.
Κατά τη γνώμη μου, η κύρια ευκαιρία συνεργασίας με ηλικιωμένους
είναι η δυνατότητα να βλέπουμε πράγματα από τη δική τους άποψη, η
οποία είναι συχνά διαφορετική από τη δική μας και αυτό μπορεί να μας
επιτρέψει να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και την προοπτική μας. Ένα
άλλο πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα να μάθουμε από τις εμπειρίες
τους”.
• Οι κύριες προκλήσεις στη συνεργασία με ενήλικες σύμφωνα με μένα
είναι:
- να βρίσκεις τρόπους να έρθεις σε επαφή με ηλικιωμένους που
χρειάζονται βοήθεια: εάν δεν διαθέτουν υπολογιστή, δεν μπορείς να
τους ενημερώσεις μέσα από μία ανάρτηση στο Facebook, ιδίως τώρα
με τα περιοριστικά μέτρα.
- δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένες τις ανάγκες των ατόμων
μεγαλύτερης ηλικίας: ακόμη και το απλό ξεμπλοκάρισμα ενός
τηλεφώνου ή η σύνδεση στο οικιακό Wi-Fi δεν είναι εύκολο αν δεν το
έχετε κάνει ποτέ και αν δεν είστε "ψηφιακοί εγγενείς".
Γερμανία
Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων στη Γερμανία:
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις: 02.06.2021. Θα πραγματοποιούνται δύο
διαδικτυακές συνεδρίες ανά εβδομάδα μιας ώρας, Δευτέρα και Τετάρτη από
18-19 από τον Ιούνιο έως τα τέλη Αυγούστου.
Ακολουθούν οι θεματικές που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια της
εκπαίδευσης:
Εισαγωγή + Γνωριμία ομάδας
Εισαγωγή Ψηφιακός Κόσμος (Κοινωνικά Μέσα, Συσκευές κλπ...)
Εισαγωγή στις ψευδείς ειδήσεις
Πηγές ειδήσεων (εκπαίδευση στα μέσα ενημέρωσης)
Φίλτρα και μηχανές αναζήτησης
Διαφήμιση + πληρωμένες διαφημίσεις στον ψηφιακό κόσμο
Επηρεάζοντας τις εκλογές
Άλλες παραλλαγές Fake News: Χειρισμός σε βίντεο
Θεωρίες μίσους και συνωμοσίας στο Διαδίκτυο
Ανάπτυξη ιδεών για πιλοτικά έργα και δράσεις
Η εγγραφή στο πρόγραμμα είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με
το έργο μας μέσω email: epm@proarbeit-kreis-of.de
Ακολουθήστε τις τοπικές μας δραστηριότητες στο Facebook και το
Instagram:
https://www.facebook.com/proarbeit.epm/
https://www.instagram.com/proarbeit_epm/
Πληροφορίες για τον εθελοντισμό στην ΕΕ:
• Δείτε τι έχει να προσφέρει η Ευρώπη στους νέους:
European Youth Portal | European Youth Portal (europa.eu)
Πληροφορίες για ευκαιρίες συμμετοχής στη διαμόρφωση της ΕΕ
Go abroad | European Youth Portal (europa.eu)
Δυνατότητα συμμετοχής στο συνέδριο για το μέλλον της διαδικασίας της
Ευρώπης. Δείτε την ακόλουθη πλατφόρμα:
Conference on the Future of Europe (europa.eu)
Conference on the Future of Europe (europa.eu) (γερμανικό link)
Συμμετοχή στον διάλογο για τη νεολαία της ΕΕ:
Wie kann ich mich am EU-Jugenddialog beteiligen? | European Youth
Portal (europa.eu)
Ελλάδα
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών στην Ελλάδα έχει ολοκληρωθεί και
οι νέοι εθελοντές μας είναι έτοιμοι να προχωρήσουν στην επόμενη φάση του
έργου! Είναι πλέον εξοπλισμένοι με εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθοδολογίες
που θα τους βοηθήσουν να καθοδηγήσουν τους μεγαλύτερους σε ηλικίας
μαθητές τους μέσω διαγενεακών δραστηριοτήτων για καλύτερη κατανόηση
του διαδικτύου και των πληροφοριών που παρέχει.
Έμειναν έκπληκτοι όταν ανακάλυψαν ότι είχαν τα δικά τους στερεότυπα για το
γήρας, στερεότυπα τα οποία τους δόθηκε η ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να
αντιμετωπίσουν. Πραγματοποίησαν την πρώτη τους συνάντηση με τους
συμμετέχοντες του προγράμματος, όπου ο κύριος στόχος της πρώτης
συγκέντρωσης ήταν να γνωριστούν τα μέλη των ομάδων μεταξύ τους, να
εκφράσουν τις ελπίδες, τις προσδοκίες τους και τα επιθυμητά αποτελέσματα
από το πρόγραμμα, και φυσικά να μάθουν περισσότερα για αυτό.
32 μεγαλύτεροι μαθητές, 8 νέοι πρεσβευτές και 3 εκπαιδευτές συμμετείχαν σε
αυτήν την πρώτη, διαδικτυακή δυστυχώς, διαγενεακή συνάντηση! Όλοι οι
συμμετέχοντες φαινόταν πολύ χαρούμενοι που συνεργάστηκαν σε κοινούς
στόχους, μια πολύ ελπιδοφόρα αρχή για μια επιτυχημένη ανταλλαγή ιδεών και
εμπειριών κατά την υλοποίηση του έργου!

Διαγενεακή μάθηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
Η διαγενεακή μάθηση είναι το σημείο συνάντησης ατόμων από όλες τις ηλικίες
για να μάθουν ο ένας από τον άλλο. Εφαρμόστηκε αρχικά περισσότερο στο
πλαίσιο της οικογένειας, και έχει όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο καθώς
συντελείται σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες και εκτός του οικογενειακού
κύκλου.
1. Τι είναι η Διαγενεακή Μάθηση;
Πέρα από τη μεταφορά γνώσης, προάγει αμοιβαίες μαθησιακές σχέσεις
μεταξύ διαφορετικών γενεών και βοηθά στην ανάπτυξη του κοινωνικού
κεφαλαίου και της κοινωνικής συνοχής στις γηράσκουσες κοινωνίες μας. Το
Ευρωπαϊκό
Δίκτυο
Διαγενετικής
Μάθησης
https://eaea.org/our-work/projects3/enil-european-network-for-inter
generational-learning/
ορίζει ως μια μαθησιακή σύμπραξη που βασίζεται στη συνεργασία και την
αμοιβαιότητα, με τη συμμετοχή ανθρώπων διαφόρων ηλικιών, όπου οι γενιές
συνεργάζονται για να αποκτήσουν δεξιότητες και γνώσεις. Η διαγενεακή
μάθηση έχει έναν σημαντικό σκοπό που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και
ενσωμάτωση στα εκπαιδευτικά μας συστήματα (τόσο επίσημα, μη τυπικά όσο
και άτυπα) έτσι ώστε όλα τα μέλη των κοινωνιών μας μπορούν να
επωφεληθούν από τη μάθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής.
2. Γιατί είναι σημαντική;
Η διαγενεακή μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια ποικιλία κοινωνικών
ρυθμίσεων και μέσω διαφορετικών προγραμμάτων ή έργων που βοηθούν
στην ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και των δεσμών δημιουργώντας
κοινωνική συνοχή στις κοινότητές μας. Λειτουργεί καλά για την καταπολέμηση
στερεοτύπων, όπως οι ηλικιακές διακρίσεις (στόχος για νέους και για τους
μεγαλύτερους) και μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση δημογραφικών
αλλαγών και φέρνει αλληλεγγύη σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής, ξεπερνώντας τα
εμπόδια σε μια κοινή πορεία προς έναν διαγενεακό κόσμο. Στον
μεταβαλλόμενο κόσμο μας, η κοινωνία έχει περάσει από αλλαγές, με
διάσπαση της οικογενειακής και γεωγραφικής κινητικότητας - με τις γενιές να
διαχωρίζονται, ιδιαίτερα οι νεότεροι από τους ηλικιωμένους. Τα αρνητικά
στερεότυπα και η έλλειψη επαφής μεταξύ αυτών των ομάδων οδήγησαν ή
μπορούν να οδηγήσουν σε διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. Και οι δύο
ομάδες διαθέτουν χρήσιμες δεξιότητες και γνώσεις, που μπορούν να
ανταλλάξουν μέσω της διαγενεακής μάθησης. Επίσης, και οι δύο ομάδες
περιθωριοποιούνται όσον αφορά στη λήψη αποφάσεων, συνεπώς έχουν
περισσότερα κοινά από όσα συνειδητοποιούν. Η διαγενεακή μάθηση μπορεί
να ενισχύσει τις κοινωνίες για να γίνουν πιο φιλικές προς όλες τις ηλικίες, να
ξεπεράσει τα εμπόδια μεταξύ ηλικιών και στερεοτύπων από μια ηλικιακή
ομάδα προς την άλλη και να προωθήσει την κατανόηση, τον σεβασμό και την
εμπιστοσύνη, μέσα από κοινές ιδέες, δεξιότητες, γνώσεις και εμπειρίες.
Με την τρέχουσα πανδημία COVID-19, οι σχέσεις μεταξύ γενεών είναι πιο
σημαντικές από ποτέ. Παρατηρείται μεγάλος αριθμός αρνητικών
πρωτοσέλιδων στα μέσα ενημέρωσης. Σε τακτική βάση διχάζουν τις γενιές,
χρησιμοποιώντας τρομακτικά πρωτοσέλιδα που ενισχύουν τα αρνητικά
στερεότυπα όπως για παράδειγμα μια ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο «Οι
νέοι σκοτώνουν τους ηλικιωμένους;», ή ένα πιο πρόσφατο άρθρο εφημερίδας
να αναφέρει «οι νέοι αντιστέκονται στο να γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι του
COVID-19» σε ένα άρθρο με τίτλο “Δεν είναι δικό μας
λάθος”.https://www.heraldscotland.com/news/18750017.not-fault---y
oungsters-hit-back-made-covid-scapegoats/
Αυτό το πλαίσιο αναφοράς απομακρύνει τις γενιές ακόμη περισσότερο, σε
μια εποχή που θα έπρεπε να βοηθούμε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον
άλλον. Τα διαγενεακά προγράμματα είναι κάτι περισσότερο από
«ψυχαγωγικές δραστηριότητες»: ωφελούν αμοιβαία τους συμμετέχοντες,
καθώς και εθελοντές, προσωπικό, μέλη της οικογένειας, οργανισμούς και την
κοινότητα, και μπορούν να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα σε τοπικό
επίπεδο, όπως:
• οικοδόμηση ενεργών και ασφαλέστερων κοινοτήτων
• μείωση της ανισότητας ·
• μείωση της κοινωνικής απομόνωσης και της μοναξιάς
• οικοδόμηση σχέσεων σε κοινότητες
• βελτίωση της υγείας και της ψυχικής ευεξίας.
• αύξηση της ψηφιακής ικανότητας.
• συμβολή στη βελτίωση της κλιματικής πρόκλησης. *
Ε ν θέλετε να διαβ σετε ολόκλ ρο το ρθρο ολόκλ ρο το ρθρο μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Εμείς, στην ομάδα DIGITOL, είμαστε αφοσιωμένοι στην ιδέα να
προωθήσουμε δραστηριότητες, να συνδυάσουμε θεωρία και πρακτική και να
διατηρήσουμε το ενδιαφέρον στα κύρια θέματα που περιλαμβάνονται στο
έργο, όπως ψευδείς ειδήσεις, ανθρώπινα δικαιώματα, παραπληροφόρηση
κ.λπ.
Περισσότερες πληροφορίες θα έρθουν στο επόμενο ενημερωτικό δελτίο μας!

www.digitol.eu

