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Περιεχόµενα
Οι συναντήσεις του Big Foot προσδιορίζουν τις
µελλοντικές διαδροµές για τη διαγενεακή µάθηση
στις ορεινές περιοχές σ.1
Η ∆ιαγενεακή Μάθηση και η συµµετοχική
διαδικασία - βασικά ζητήµατα για την ανάπτυξη
των ορεινών περιοχών σελ.4
Χρησιµοποιήστε τα έγγραφα του Big Foot για τις

Οι συναντήσεις του Big Foot
Tamara Malkova, Green Dossier, Ουκρανία, παρουσιάζοντας
προσδιορίζουν τις µελλοντικές διαδροµές το InRuTou στο τελικό συνέδριο του Big Foot στο Κέντρο ΗΕ
για τη διαγενεακή µάθηση στις ορεινές
στη Βιέννη , 05/06/13
περιοχές
Η αλληλεπίδραση επικεντρώνεται στον
Τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Big Foot,
παρουσιάστηκαν σε δύο συνέδρια στο Γραφείο
των Ηνωµένων Εθνών στη Βιέννη και στην
Επιτροπή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες,
καθώς και σε τρία εθνικά εργαστήρια στη Ρώµη,
τη Σόφια και τη Καλαµπάκα. Έτσι το Big Foot έχει
δηµιουργήσει διεπαφές για φορείς χάραξης
πολιτικής, επαγγελµατίες που εργάζονται σε
εθνικά και διεθνή δίκτυα και διαχειριστές που
συµµετέχουν σε διάφορους τοµείς της
διαγενεακής µάθησης και της βιώσιµη ανάπτυξη
των ορεινών περιοχών.
∆εδοµένου του οριζόντιου χαρακτήρα του
θέµατος, δόθηκε έµφαση στο γεγονός της
αναπτύξης των αποτελεσµάτων των διαφόρων
σχετικών πεδίων της παγκόσµιας, ευρωπαϊκής
και των εθνικών πολιτικών, όπως π.χ. της
οικογενειακής γεωργίας, της πρόληψης του
εγκλήµατος, την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη
δηµογραφική αλλαγή, την ενεργό γήρανση, την
αγροτική ανάπτυξη, την εκπαιδευτική κινητικότητα
και την προστασία των εθνικών πόρων.

εξορθολογισµό των συµπερασµάτων του
προγράµµατος σε µελλοντικές δραστηριότητες.
Για το θέµα αυτό τα εργαστήρια συγκέντρωσαν
τα δεδοµένα των συµµετεχόντων και συζήτησαν
τρία βασικά ερωτήµατα:
1 . Πώς µπορεί το έργο του Big Foot να
συνεχιστεί στις κοινότητες του Big Foot και πέρα
από αυτές;
2. Ποιες γνώσεις και δεξιότητες των ηλικιωµένων
και των νέων µπορούν να χρησιµοποιηθούν για
τη βιώσιµη περιφερειακή ανάπτυξη;
3. Πώς µπορεί η ∆ιαγενεακής Μάθησης να
χρησιµοποιηθεί ως ένα πολύτιµο µέσο πολιτικής
για την αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη;

«Η ∆ιαγενεακή µάθηση είναι
διαπολιτισµική µάθηση»
Michael Huber, Ινστιτούτο e.c.o., Klagenfurt, @ Τελικό
Συνέδριο Big Foot, Βιέννη 05/06/1 3
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Τα αποτελέσµατα που εντοπίστηκαν κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων θα µπορούσαν
να συνοψιστούν ως εξής:
Μπορεί το πρόγραµµα Big Foot να
συνεχιστεί στις κοινότητες του Big Foot
και πέρα από αυτές;
Το θέµα προσέφερε χώρο για µια θεµατική
και µεθοδολογική προσέγγιση. Οι
συµµετέχοντες έχουν εξετάσει την ανάπτυξη
της ποικιλίας των θεµατικών διεπαφών στις
οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα
αποτελέσµατα του έργου, καθώς και το
όφελος από τη µεθοδολογία που
εφαρµόζεται από το ίδιο το έργο (π.χ. η
επιθυµία να συνεχίστει η εργασία µε τη
µεθοδολογία Big Foot αναφέρθηκε σε
αρκετές περιπτώσεις ).
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Ιδιαίτερα σε αυτά τα εργαστήρια οι ιδεες
διαβιβάστηκαν για να συµπληρώσουν τη
προσέγγιση bottom-up του Big Foot µε µια
γενική θεώρηση του θέµατος: Έτσι
«προσδιορίζοντας τους βασικούς παράγοντες
της αλλαγής των κοινοτήτων», η συµµετοχή
των εκπαιδευτικών ή η συµµετοχή των
τοπικών οργανώσεων στις δραστηριότητες
αναφέρθηκαν ως ένας σηµαντικός στόχος
κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων,
αλλά και για τη "δηµιουργία µια καλύτερης
ολιστικής κατανόησης της κοινωνίας».

« Κανείς δεν γεννιέται καλός
πολίτης, κανένα έθνος δεν
γεννιέται δηµοκρατικό»

Slawomir Redo, Ινστιτούτο Εγκηµατικής Νοµοθεσίας και
Εγκληµατολογίας, Πανεπιστήµιο Βιέννης, απο οµιλία του
του Kofi Annan @ τελικό Συνέδριο Big Foot, Βιέννη
05/06/1 3

Ορισµένα εργαστήρια έκαναν χρήση της
«Μεθόδου GIVE": Κάθε ερώτηση ήταν
γραµµένη σε ένα πίνακα µε χάρτινα φύλλα.
Τα φύλλα αναρτ’ηθηκαν στους τοίχους της
αίθουσας συνεδριάσεων. Κάθε συµµετέχων
έιχε ένα µαρκαςδόρο για να γράψει τις ιδέες
του σχετικά µε τις ερωτήσεις. Σε δεύτερο
στάδιο οι ιδέες αξιολογήθηκαν από όλους
τους συµµετέχοντες, σε τρίτο στάδιο έγιναν
συζητήσεις και συµπεράσµατα στις υποοµάδες και σε τελικό στάδιο, τα
αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν σε ολη την
οµάδα.

Hristo Monov, µέλος της Βουλγαρικής Βουλής @
εργαστήριο Big Foot, στη Σόφια 28/06/13
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Μετάφραση του ψηφίσµατος που στάλθηκε στο Βουλγαρικό
Κοινοβούλιο επι της ευκαιρίας του εργαστηρίου Big Foot
στη Σόφια 28/06/13

Ποιές γνώσεις και δεξιότητες των
ηλικιωµένων και των νέων µπορεί να
χρησιµοποιηθούν στη βιώσιµη περιφερειακή
ανάπτυξη;

Το ερώτηµα κάλεσε τους συµµετέχοντες να
κάνουν διάκριση µεταξύ των γνώσεων και των
δεξιοτήτων συγκεκριµένα των ηλικιωµένους και
των νεότερων ανθρώπων. Ωστόσο, στην άµεση
αλληλεπίδραση δεν ακολούθησαν όλοι οι
συµµετέχοντες αυτή την οδό. Κατά τη διάρκεια
του εργαστήριου GIVE στις Βρυξέλλες, ορισµένοι
συµµετέχοντες πρότειναν ότι το θέµα είναι αλλού:
στο συνδυασµό όλων των δεξιοτήτων µέσω της
αµοιβαίας µάθησης, προκειµένου να είναι σε
θέση να τα χρησιµοποιούν µε αειφόρο τρόπο.
∆ιαφορετικά, οι ιδέες σχετικά µε αυτό το θέµα
αφορούσαν κυρίως τη διαδικασία και τον
επικοινωνιακό προσανατολισµό και ήταν
στοχευµένες στα θέµατα της «προσαρµογής», της
«εµπειρία» ή της «παροχή κινήτρων», τα οποία
θεωρήθηκαν ως κύριες γνώσεις και δεξιότητες
που θα χρησιµοποιηθούν για το µέλλον, έστω και
αν είχαν ήδη συζητηθεί κάποια συγκεκριµένα
θέµατα (π.χ. «facebook» για τους νεότερους ή
«παραδοσιακά τρόφιµα» για τους µεγαλύτερους).
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Πώς µπορεί η ∆ιαγενεακής Μάθησης να
χρησιµοποιηθεί ως ένα πολύτιµο µέσο
πολιτικής για την αειφόρο περιφερειακή
ανάπτυξη;
Οι απαντήσεις στην ερώτηση διακυµαίνονταν από
την άµεση συµµετοχή και την άµεση δράση µέσω
ψηφίσµατος όπως προτάθηκε στο εργαστήριο
στη Σόφια, έως µε προτάσεις για µια ισχυρότερη
επισηµοποίηση µέσω φόρουµ, εκπαίδευσης ή
σχεδιασµού που συγκεντρώθηκαν από τα
εργαστήρια GIVE στη Βιέννη και τις Βρυξέλλες.
Eπίσης συζητήθηκε tο επίπεδο της παρέµβασης:
Υπήρξε γενική συµφωνία σχετικά µε τη σηµασία
του τοπικού επιπέδου, αλλά επίσης και
πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, όπως στη
Βουλγαρία, ή στο διακρατικό επίπεδο. Στη
Βουλγαρία το εργαστήριο Big Foot πρόσφερε την
ευκαιρία να σταλεί ένα ψήφισµα στο εθνικό
κοινοβούλιο υποστηρίζοντας µια καλύτερη
διαγενεακή προσέγγιση για την εφαρµογή της
βιώσιµης ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Το
εργαστήριο της Ρώµης δηµιούργησε µια διεπαφή
για την Πράσινη Βίβλο που αναπτύσσονται στα
πλαίσια του προγράµµατοε CE-Ageing.
Επιπλέον, οι νέες ιδέες αφορούσαν την αντίληψη
της διαγενεακής µάθησης ως έκφραση της
«βιώσιµης σκέψης» ή την εισαγωγή ως
ακρογωνιαίο λίθο στη στρατηγική διοίκηση
εταιριών.

«Το 2050 θέλουµε να ζήσουµε σε µια
ενοποιητική κοινωνία στην οποία η
ευηµερία του ανθρώπου έχει ύψιστη
προτεραιότητα και η ισότητα αποτελέι
πραγµατικότητα»
Το Όραµα του CE-Ageing για το 2050 από τη
πράσινη βίβλο του CE-Ageing, που παρουσιάστηκε
@ Εργαστήριο Big Foot στη Rome 25/06/1 3 από τη
Jana Machacova, ZSI, Βιέννη
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περιέχει µια σαφή αναφορά στη "δια-γενεακή
ισότητα», η οποία απαιτεί από κάθε γενιά να
χρησιµοποιήσει και να αναπτύξει τη φυσική και
πολιτιστική κληρονοµιάς της µε τέτοιο τρόπο
ώστε να µπορεί να περάσει στις επόµενες
Viviana Iavicoli, Ίδρυµα ∆ιεθνών Νοµικών
γενιές όχι σε χειρότερη κατάσταση απ’ο αυτή
Μελετών – ISGI-CNR, Ρώµη
που παρελήφθη. Σε αυτό το πλαίσιο η
διαγενεακή ισότητα προορίζεται να καλύψει τις
Η παρουσίαση αυτή έχει ως στόχο να
διαφωτίσει διάφορες πτυχές που εµπλέκονται ανάγκες της προστασίας του περιβάλλοντος µε
την απαίτηση της ανάπτυξης για τις παρούσες
στην αειφόρο ανάπτυξη των ορεινών
και τις µελλοντικές γενεές.
περιοχών από την άποψη του διεθνούς
δικαίου. Ειδικότερα, αποσκοπεί να
αξιοποιήσει τη συµβολή της διαγενεακής
µάθησης στο πλαίσιο της συµµετοχικής
διαδικασίας για την επίτευξη της αειφόρου
ανάπτυξης.
Το σηµείο εκκίνησης είναι η έννοια της
βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία βασίζεται σε
µια ολιστική προσέγγιση σε θέση να λάβει
υπόψη την πολυπλοκότητα των
περιβαλλοντικών πτυχών, µαζί µε την
αλληλεπίδραση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων, δηλαδή όλες τις κοινωνικές,
οικονοµικές, ιστορικές και πολιτιστικές
διαστάσεις.
Αυτό σηµαίνει ότι η διαγενεακή προοπτική
είναι σύµφυτη µε την έννοια της βιώσιµης
ανάπτυξης. Πράγµατι, η αναφορά για τις
Το 1 992 η ∆ιακήρυξη του Ρίο καλύπτει τις
µελλοντικές γενιές - εκδηλωµένη ή όχι ουσιαστικές αρχές και διαδικαστικά στοιχεία,
περιλαµβάνεται πάντα µέσα στην έννοια της καθώς και τη συµµετοχή στην διαδικασία
βιώσιµης ανάπτυξης, δεδοµένου ότι η
λήψης αποφάσεων από το κοινό και την
προστασία του περιβάλλοντος για τις
εκτίµηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
µελλοντικές γενιές καταλαµβάνει κεντρική
Όσον αφορά τις ουσιαστικές πτυχές, η Αρχή
θέση στην προαναφερθείσα έννοια.
4 της ∆ιακήρυξη του Ρίο προβλέπει, µεταξύ
Ωστόσο, η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης,
άλλων, «τη δίκαιη κατανοµή των πόρων τόσο
που αναπτύχθηκε όλα αυτά τα χρόνια - µέσω εντός της παρούσας γενεάς και µεταξύ των
της ∆ιάσκεψης της Στοκχόλµης το 1 972,
σηµερινών και των µελλοντικών γενεών.
1 992, Ρίο ντε Τζανέιρο και του
Γιοχάνεσµπουργκ του 2002 -,

∆ιαγενεακή µάθηση και την συµµετοχική
διαδικασία: βασικά ζητήµατα για την
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

www.bigfoot-project.eu
Στο σηµείο αυτό, ο όρος «δίκαιη» έγινε ένα
βασικό στοιχείο στην έννοια της βιώσιµης
ανάπτυξης, αλλά την ίδια στιγµή θα πρέπει
να αναρωτηθούµε ποιο είναι το συµφέρον
των µελλοντικών γενεών. ∆ιαφορετικές
έννοιες υπάρχουν στο διεθνές δίκαιο που
αφορούν το συµφέρον της ανθρωπότητας: το
γενικό συµφέρον της ανθρωπότητας, τη κοινή
κληρονοµιά της ανθρωπότητας, καθώς και τη
σύµβαση για την προστασία της παγκόσµιας
κληρονοµιάς (UNESCO, 1 972).
Ωστόσο, πρέπει να προστεθεί ότι είναι
δύσκολο να µετατραπούν σε δικαιώµατα οι
δεσµεύσεις των κρατών προς όφελος των
µελλοντικών γενεών. Τα δικαιώµατα των
µελλοντικών γενεών είναι πράγµατι εγγενή σε
κάθε πτυχή σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος και τη διατήρηση των φυσικών
πόρων.
Σύµφωνα µε αυτή την άποψη φαίνεται ότι η
παγιωµένη πρακτική έχει συγκεντρώσει
κάποιο επίπεδο δέσµευσης από τα κράτη και
η ηθική ευθύνη απέναντι στις µελλοντικές
γενιές φαίνεται να είναι καλά εδραιωµένη.
Αντίθετα, σε περίπτωση έλλειψης
εκπροσώπησης, οι µελλοντικές γενιές δεν
µπορούν να σταθούν ενώπιον των
δικαστηρίων ή διεθνείς οργανισµούς.
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Σε αυτό το πλαίσιο, η διαγενεαλογική µάθηση
έχει τη θέση της στο πλαίσιο της αειφόρου
ανάπτυξης, όπως αναφέρεται στην Ατζέντα
21 , η οποία αφιέρωσε το κεφάλαιο 36 στην
εκπαίδευση στο στόχο την προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης µε την αύξηση της
ευαισθητοποίησης του κοινού και της
κατάρτισης. Η εκπαίδευση είναι βασικό
στοιχείο για την προώθηση της ενεργού
συµµετοχής των ατόµων που ασχολούνται
σχετικά µε τις περιβαλλοντικές διαδικασίες.
Η Σύµβαση του Aarhus (που εγκρίθηκε τον
Ιούνιο του 1 998 και τέθηκε σε ισχύ το 2001 )
σχετικά µε την πρόσβαση σε πληροφορίες,
τη συµµετοχή του κοινού στη λήψη
αποφάσεων και την πρόσβαση στη
δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέµατα,
παρέχει ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης του
οποίου κύριος στόχος είναι να επιβάλει στα
κράτη ορισµένες υποχρεώσεις έναντι των
πολιτών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, η συµβολή της
διαγενεαλογικής δια βίου µάθησης
διαδραµατίζει θεµελιώδη ρόλο στην ενίσχυση
της προστασίας του περιβάλλοντος και των
παραδοσιακών αξιών των ορεινών περιοχών,
την προώθηση της καλύτερης ενηµέρωσης
και της εκπαίδευσης προς µια ενεργητική
συµπεριφορά σε συµµετοχικές διαδικασίες
για τη διαχείριση των εν λόγω περιοχών,
όπως προβλέπεται από το ισχύον διεθνές
δίκαιο.
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Χρησιµοποιήστε το Big Foot έγγραφα για
δραστηριότητες διαγενεακής µάθησης
Κατεβάστε το διεθνές εγχειρίδιο διαγενεακής
προσέγγισης BIG FOOT, την εργαλειοθήκη
και τις κατευθυντήριες γραµµές για τη
συµµετοχική χαρτογράφηση, online από τη
διεύθυνση http://www.bigfootproject.eu/publications.html
Το διεθνές εγχειρίδιο διαγενεακής
προσέγγισης έχει αναπτυχθεί ως οδηγός
διευκόλυνσης για κοινότητες, οργανισµούς και
ιδιώτες, παρέχοντας ένα πλαίσιο για να
σχεδιάσουν τρόπους ανάπτυξης
δραστηριοτήτων για την αντιµετώπιση των
εκάστοτε συµφέροντων τους και για να είναι
µια πύλη σε µια σειρά από πόρους για τη
στήριξη και ενηµέρωση του εν λόγω
σχεδιασµού. Το εγχειρίδιο, µε βάση τα
τρέχοντα διαγενεακά προγράµµατα,
πρωτοβουλίες και πρακτικές, µπορούν
επίσης να χρησιµοποιηθούν ως έγγραφα
αναφοράς για τους ανθρώπους που ήδη
ασχολούνται µε προγράµµατα
παρουσιάζοντας διαδικασίες για την εκτίµηση
και την αξιολόγηση αυτών των
δραστηριοτήτων.
Το εργαλείο µεταβίβασης, Tool Kit, παρέχει
ένα παράδειγµα µιας πρωτοβουλίας
διαγενεακής µάθησης, που δοκιµάστηκε σε
τρεις κοινότητες: τη Μπερκόβιτσα στη
Βουλγαρία, το Γκούµπιο, στην Ιταλία και τα
Τρίκαλα, στην Ελλάδα. Ο στόχος του Kit Tool
είναι να παρέχει µια λεπτοµερή περιγραφή
των τρόπων και προσεγγίσεων για τη χρήση
της διαγενεαλογικής προσέγγισης των
κοινοτίτων ως εργαλείο για την αειφόρο
ανάπτυξη και να εµπνεύσει την εφαρµογή
παρόµοιας προσέγγισης σε άλλες κοινότητες,
µε βάση την εµπειρία των εταίρων του
προγράµµατος Big Foot.

Η µεθοδολογίας Συµµετοχική
Χαρτογράφησης και οι Οδηγίες
αναπτύχθηκαν µε στόχο να δώθει
ταυτόχρονα ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό
πλαίσιο στη συµµετοχική χαρτογράφηση και
το περιεχόµενο της κοινοτικής διαβούλευσης,
που εµπλέκονται στην πειραµατική διδικασία
οι τρεις εταίροι του Big Foot που διεξήχθει
στις αντίστοιχες περιοχές τους.
Contact:

The Big Foot Project Coordinator:

GOURÉ
Via Dalmazio Birago, 65
061 24 Perugia
Italy
Tel: +39 075 505 85 53
Fax: +39 075 51 5 61 51
www.goure.it

