Crossing Generations, Crossing Mountains
Τοπική ανάπτυξη μέσω διαγενεακού διαλόγου σε ορεινές
περιοχές.

Το έργο Big Foot αφορά τη διαγενεακή μάθηση στις
Ευρωπαϊκές ορεινές περιοχές:
Εκτιμώντας τις γνώσεις των μεγαλύτερων γενεών, και
συνδυάζοντας παραδοσιακή μάθηση με τη μοντέρνα
επικοινωνία, με σκοπό να προωθήσει καινοτόμες,
δημιουργικές, και παραγωγικές λύσεις για την τοπική
βιώσιμη ανάπτυξη.
Η διαγενεακή προσέγγισητου Big Foot πραγματοποιήθηκε
σε τρείς αγροτικές περιοχές:
Μπερκόβιτσα, Βουλγαρία,
Τρίκαλα, Ελλάδα,
Γκούμπιο, Ιταλία. www.bigfoot-project.eu
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Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Οι ορεινές περιοχές της Ευρώπης – κέντρα
παραδοσιακής
κουλτούρας
και
φυσικής
ποικιλότητας – αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις,
όπως η έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, και ως
αποτέλεσμα – η μετανάστευση του νέου
πληθυσμού στα αστικά κέντρα.
Το έργο Big Foot σκοπέυει να άρει
το
φαινόμενο
της
περιθωριοποίησης των αγροτικών
ορεινών περιοχών και της γήρανσης
του πληθυσμού τους - εστιάζοντας
στην αξιοποίηση και διατήρηση του
γηραιότερου
πληθυσμού,
την
παραδοσιακή
γνώση
και
την
εκάστοτε τοπική κουλτούρα.
ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ. Οι κοινότητες της
Μπερκόβιτσα, του Γκούμπιο και των
Τρικάλων
συμμετείχαν
στη
“χαρτογράφηση”
–
μια
διαδικασία
διαβούλευσης, καθοδηγούμενη απο τον
τοπικό πληθυσμό, με σκοπό την ανακάλυψη
των τοπικών δυνατοτήτων αναγνωρίζοντας
τις ανάγκες και αξιολογώντας το διαθέσιμο
φυσικό περιβάλλον, τους ιστορικούς και
πολιτιστικούς πόρους.
ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ. Τα αποτελέσματα της
χαρτογράφησης
των
συμμετεχόντων
χρησιμοποιήθηκαν προς αναγνώριση και
ανάπτυξη
των
μαθησιακών
και
εκπαιδευτικών δράσεων, ενσωματώνοντας
τη γνώση και τον ενθουσιασμό των
γηραιότερων γενεών, με τις ικανότητες και
την περιέργεια των νεότερων, με σκοπό την
αντιμετώπιση των κοινοτικών αναγκών.
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
BIG FOOT πραγματοποιήθηκαν: εκδρομές
σε γειτονικά όρη , αφήγηση ιστοριών με
BIG FOOTκαι
EXPERIMENTS
were designed:
μύθους
ιστορικά γεγονότα
που
trips to the surrounding
mountains,περιοχή
storyσυνδέονται
με την κοντική
telling about the
legends παραδοσιακών
and historical
(Μπερκόβιτσα),
ανακάλυψη
events connected
with the surrounding
τοπικών
συνταγών (Γκούμπιο),
επαφές με
nature
(Berkovitsa),
learning local
recipes
παραδοσιακά
τοπικά
προϊόντα,
(Gubbio), and discovering
traditional
sweet
χειροτεχνήματα
και πολιτιστικά
στοιχεία
production,
crafts
and
culture
(Trikala).
(Τρίκαλα).
Οι κοινότητες που συμμετείχαν στο έργο
ανυπομονούν να συνεχιστούν οι μέθοδοι
που αναπτύχθηκαν ακόμα και μετά τη λήξη
του έργου, καθώς επίσης να αναταλλάξουν
γνώσεις και εμπειρίες με άλλες περιοχές και
χώρες.

http://www.facebook.com/BigFootProject

