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Έργο Best Friends ενάντια στις ηλικιακές
διακρίσεις – Διαγενεακά εργαστήρια μεταξύ ενηλίκων
μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιών για την εξάλειψη της
απομόνωσης των ενηλίκων μεγαλύτερων ηλικιών και την
υποστήριξη της κοινωνικής τους ένταξης
Erasmus + - KA2: Στρατηγική εταιρική σχέση | Εκπαίδευση ενηλίκων
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Στόχοι
Να παρέχει μια πρωτοποριακή μέθοδο για επαγγελματίες που εργάζονται στον
τομέα της παροχής φροντίδας, κοινωνικούς λειτουργούς, εθελοντές και
εκπαιδευτικούς

Το έργο
Το έργο BEST FRIENDS (Πρόγραμμα
Erasmus+, Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις |
Εκπαίδευση Ενηλίκων) στοχεύει στην εξάλειψη της κοινωνικής
απομόνωσης και του αποκλεισμού των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, ενισχύοντας το
ρόλο τους στην κοινωνία μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού
προγράμματος και τη συλλογή δημιουργικών παιχνιδιών που ενθαρρύνουν την επικοινωνία
και μάθηση μεταξύ των γενεών.
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. Συνεπώς, η μοναξιά μπορεί να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό
υγειονομικό φαινόμενο στην Ευρώπη και οι ηλικιακές διακρίσεις να αποτελέσουν μείζον
ζήτημα. Ένας κοινός και σημαντικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση αυτών των
φαινομένων είναι η «διαγενεακή αλληλεγγύη».
Το έργο BEST FRIENDS επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτόν τον παράγοντα και στοχεύει στην
εξάλειψη της κοινωνικής απομόνωσης και του αποκλεισμού των ατόμων μεγαλύτερης
ηλικίας, προωθώντας την ευαισθητοποίηση για την κοινωνική τους ένταξη και δίνοντας την
ευκαιρία στα άτομα μεγαλύτερων ηλικιών να εισέλθουν και πάλι στην ενεργό κοινωνία.
Παράλληλα, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και μικρών
παιδιών, το έργο προωθηθεί την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών κατά των ηλικιακών
διακρίσεων μέσων διασκεδαστικών δραστηριοτήτων.

Να εξαλείψει την απομόνωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, υποστηρίζοντας
την ενεργή τους συμμετοχή στην κοινωνική ζωή
Να ενισχύσει τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας
μέσω της αλληλεπίδρασής τους με παιδιά μικρότερων ηλικιών
Να προωθήσει διαδικασίες αμοιβαίας μάθησης μέσα από τη
συναναστροφή ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας με παιδιά
μικρότερων ηλικιών
Να προωθήσει σχέσεις μεταξύ γενεών, να υπερνικήσει τα
στερεότυπα και να ενισχύσει την αλληλεγγύη μεταξύ
των γενεών κατά των ηλικιακών διακρίσεων μέσω
διασκεδαστικών δραστηριοτήτων
Να τονώσει την αυτοπεποίθηση και το αίσθημα
ευθύνης των παιδιών μέσω του σεβασμού τους
προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Αποτελέσματα
Συγκριτική έρευνα και αξιολόγηση αναγκών των εργαζομένων στον τομέα της παροχής
φροντίδας και των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας:
ανάλυση των υφιστάμενων μεθόδων και των αναγκών των επαγγελματιών που
εργάζονται στον τομέα της παροχής φροντίδας, των κοινωνικών λειτουργών, των
ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και των εκπαιδευτικών, καθώς και της υπάρχουσας
κατάστασης αναφορικά με την κοινωνική ένταξη των ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας,
τις ορθές πρακτικές και τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Διαγενεακό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα ‘BEST FRIENDS’:
ένα πρόγραμμα κατάρτισης που απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται στον
τομέα παροχής φροντίδας, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές που εργάζονται με
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας για να τους βοηθήσει να αναγνωρίσουν τη σημασία της
διαγενεακής μάθησης, επιδεικνύοντας τον τρόπο αντιμετώπισης των ηλικιακών
διακρίσεων και τη λήψη μέτρων για την υλοποίηση δραστηριοτήτων διαγενεακής
μάθησης με τη συμμετοχή παιδιών και ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας.
Εργαλειοθήκη διαγενεακών
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων:
με υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κοινωνικούς λειτουργούς,
εργαζόμενους στον τομέα παροχής φροντίδας, και εκπαιδευτικούς για το σχεδιασμό
και την υλοποίηση διαγενεακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μεταξύ ενηλίκων 65+
και παιδιών 4-5 ετών.
Διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου μέσω της ανάπτυξης
συνεργειών και δικτύων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο:
δημιουργία και προώθηση συστάσεων προς τοπικούς και εθνικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής φροντίδας σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών,
καθώς και φορείς παιδικής μέριμνας, αναφορικά με την εφαρμογή δραστηριοτήτων
διαγενεακής μάθησης μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και παιδιών.

