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Az iskolákban a generations@school projekt egyik változata lehet a kezdeményezés egy 
európai iskolával közösen történő kialakítása.

Nemzedékek közötti 
együttműködési projekt az 
európai iskolák között

Az 2012. európai év keretében kialakított eTwinning 
európai oktatási program szolgál erre: ennek segítsé-
gével elektronikus úton veheti fel a kapcsolatot a nem-
zedékek közötti projekteket megvitatni kívánó európai 
iskolákkal.

A www.etwinning.net lehetővé teszi az európai in-
tézmények részére, hogy adatbázisba jegyezzék be ma-
gukat és megtalálják a keresésüknek legpontosabban 
megfelelő intézményeket, hogy - a nemzetközi cserekap-
csolatok fejlődése céljából - oktatási IKT-használaton és 
nyelvtanuláson alapuló oktatási, interdiszciplináris és eu-
rópai dimenziójú partnerségeket hozzanak létre.

Javasoljuk, hogy használja ezt a platformot a generáci-
ók és kultúrák közötti párbeszédre összpontosító okta-
tási projektek megvalósításához.

Célkitűzések a tanulók számára
• A generációk közötti szolidaritással kapcsolatos 

párbeszéd kialakítása. 

• Az informatikai eszközök és az internet 
használatának fejlesztése.

• Más kultúrákra, más nyelvekre kíváncsi gyermekek 
képzése.

• Az európai állampolgárság tudatosításának, 
valamint a nyelvi és kulturális gazdagság 
integrálásának elősegítése.

• A közös tanulás, valamint a nézőpontok és 
ismeretek megosztása képességének kialakítása.

• Szövegek megfogalmazására képes gyermekek 
képzése.
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Lehetséges megvalósítási módok
Az európai napot követően meghatározhatja azt az iskolát, amely eTwinning-en fogadott időseket az európai nap 
alkalmából, és tanulóival kérdőívet készíthet az azonos szinten lévő osztállyal történő megvitatáshoz.

• Az osztályok közötti első megbeszélés a projekt bemutatását célozza: az iskolák, az osztályok és a tanulók 
bemutatkozása.

• A generációk közötti kapcsolatot a fiatalok és a náluk idősebbek között egy következő találkozáson vitatják meg 
bővebben: az európai nap, valamint az idősekkel történő találkozást követően az osztályban született projektek 
ismertetése.

Carole Gadet, a nemzedékek közötti projektek szakértője: a „Holnap együtt” (Ensemble Demain) egyesület vezetője (www.ensembledemain.com), a francia Nemzeti 
Oktatásügyi Minisztérium nemzedékek közötti kutatásainak és projektjeinek vezetője, Franciaország.

Fontos szempontok: 
A tanárok osztályukban nemzedékek közötti 
projekteket hozhatnak létre:

• Állampolgári cselekvési projektek, amelyekben az 
osztályok az idősekkel, egyesületekkel és idősek 
intézményeivel működnek együtt.

• Kultúrák és nemzedékek közötti projektek: olvasás, 
mese, színház, vers vagy ú.n. „slam poetry”, 
musical, tánc, ének, kertészkedés, tudományok…

• Örökségvédelmi projektek, azoknak a 
személyeknek a vallomásán alapuló projektek, 
akik egyedülálló történelmi eseményeket 
éltek át (történelmi dokumentumokkal való 
párhuzam)…

• Nemzetközi cserekapcsolati projektek 
a nemzedékek közötti projektek terén 
elkötelezettséget vállaló osztályok  
között.


