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Το διαδικτυακό μάθημα αναπτύχθηκε στο
πλαίσιο του έργου "Together Old And Young:
Practitioners Learning And Upscaling Skills" το
οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα
Erasmus Plus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βασική
Δράση 2 - Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν
συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα οποία
αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ
ΜΑΘΗΜΑ

Σας ενδιαφέρει να φέρετε σε επαφή
ηλικιωμένους και μικρά παιδιά για

Ποιοι είναι οι μαθησιακοί στόχοι;

Πώς να συμμετάσχετε;

να μοιραστούν γνώσεις, δεξιότητες,

1. Κατανόηση

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TOY, όπου θα

αξίες και να διασκεδάσουν;
Αν ναι, τότε το διαδικτυακό μάθημα
Together Old and Young:

της

έννοιας

"Διαγενεακή

μάθηση".

βρείτε

2. Δυνατότητα περιγραφής των ωφελειών από

ημερομηνία έναρξης του μαθήματος TOY, και

την

διαφορετικών

δηλώστε συμμετοχή.

παιδιών

http://www.toyproject.net/toy-course/

ουσιαστική

γενεών,

συνύπαρξη

ιδιαίτερα

μικρών

και

ηλικιωμένων.

An Intergenerational Approach

3. Αντίληψη του πώς η διαγενεακή μάθηση

είναι αυτό που ψάχνετε!

μπορεί να συντελεστεί μέσα σε ένα ευρύ φάσμα
πλαισίων και δομών.
4. Εκμάθηση

του

πώς

σχεδιάζεται

και

υλοποιείται μια δραστηριότητα διαγενεακής

Σκοπός

μάθησης

που

εμπλέκει

μικρά

παιδιά

και

Αυτό το διαδικτυακό μάθημα θα σας διδάξει τη

ηλικιωμένους.

διαγενεακή πρακτική με μικρά παιδιά (0-8

5. Εξοικείωση με εργαλεία και τεχνικές που

χρόνων) και ηλικιωμένους (65+ χρόνων) και θα
σας βοηθήσει να ανακαλύψετε πρακτικούς
τρόπους

να

δημιουργήσετε

ευκαιρίες

για

ποιοτικές και βιώσιμες δραστηριότητες .

Σε ποιους απευθύνεται το μάθημα;
Αυτό το διαδικτυακό μάθημα σχεδιάστηκε για
όσους επιθυμούν επαγγελματική κατάρτιση στη
διαγενεακή μάθηση. Δεν απαιτείται πρότερη
γνώση ή εμπειρία στον τομέα αυτό.

χρησιμοποιούνται
ποιοτικών

βιώσιμων

διαγ ενεακών

Απαιτήσεις

4 εβδομάδες,

χρόνου

6 ώρες/εβδομάδα

Γλώσσα

Αγγλικά
Δωρεάν

Κόστος

(υπάρχει κόστος εάν
επιθυμείτε αξιολόγηση για τη
λήψη Πιστοποιητικού)

 λειτουργούς και εθελοντές που εργάζονται με
 εργαζόμενους στην ανάπτυξη κοινοτήτων

διευκόλυνση

Δομή του μαθήματος

 δασκάλους Α/βάθμιας εκπαίδευσης
ηλικιωμένους

τη

δραστηριοτήτων .

Το μάθημα αφορά σε:

 εργαζόμενους στην προσχολική εκπαίδευση

και

για

Τι περιέχει

Άρθρα, βίντεο, παιχνίδια,
ομάδες συζήτησης και κουίζ

πληροφορίες

για

την

προσεχή

