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Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε ένα διαγενεακό σχέδιο με τη συμμετοχή μαθητών ηλικίας 
μεταξύ 6 και 12 ετών στις 29 Απριλίου 2012, Ευρωπαϊκή Ημέρα για την αλληλεγγύη και τη συνεργασία 
μεταξύ των γενεών, σας προτείνουμε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Σκεφτείτε μαζί με τα παιδιά 
τι σημαίνει «μεγαλώνω» και 
«γερνάω»

Πολύ συχνά οι ενήλικοι «φοβούνται» ή κατέχονται από 
προκαταλήψεις όταν σκέφτονται τα γηρατειά. Τα παιδιά 
αντίθετα δεν τα τρομάζουν καθόλου ούτε τα γηρατειά ούτε 
οι διανοητικές ή σωματικές αναπηρίες.

Ο κεκτημένος φόβος των ενηλίκων είναι κυρίως ο φόβος 
για την ίδια τους τη ζωή και τα γηρατειά τους. 

• Σκεφτείτε για την ταυτότητα των μαθητών: Ξέρω από 
πού προέρχομαι (π.χ. το γενεαλογικό μου δέντρο, 
ζωγραφίζω την οικογένειά μου ή μαθαίνω για τους 
προγόνους μου) (προαιρετικό).

Δραστηριότητες πριν απο την επίσκεψη των ηλικιωμένων

• Σκεφτείτε για το μέλλον των μαθητών: Ξέρω πού πηγαίνω. 
Οι μαθητές σημειώνουν ή ζωγραφίζουν σε μια γραμμή 
ζωής τα σημαντικά γεγονότα της ζωής τους, από τότε 
που γεννήθηκαν μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια φαντάζονται 
τα σημαντικά γεγονότα του μέλλοντός τους: σπουδές, 
οικογενειακές εκδηλώσεις, χόμπι, μέγιστη ηλικία διάρκειας 
της ζωής τους (προαιρετικό).

• Σκεφτείτε για τις από κοινού δραστηριότητες: Τι θα 
μπορούσαμε να κάνουμε μαζί; (π.χ. μια συζήτηση 
για τον παππού και τη γιαγιά των μαθητών ή για 
άλλα ηλικιωμένα άτομα που γνωρίζουν οι μαθητές. Η 
συζήτηση μπορεί να στρέφεται γύρω από αυτά που θα 
ήθελαν να μάθουν από τους μεγάλους και να κάνουν 
μαζί τους) (προαιρετικό).

• Σκεφτείτε για τον εαυτό σας και τους άλλους: Μάθετε 
πώς να συστηθείτε στους ηλικιωμένους επισκέπτες σας 
(προαιρετικό).

• Μάθετε για τους καλεσμένους σας: Τι θα ήθελα να ξέρω 
για τα ηλικιωμένα άτομα που θα επισκεφθούν την 
τάξη μου; (π.χ. φτιάξτε ένα ερωτηματολόγιο για να 
γνωρίσετε τους ηλικιωμένους, τις αγαπημένες ασχολίες 
τους, τον τρόπο ψυχαγωγίας τους, τι δουλειά έκαναν στο 
παρελθόν, το σχολείο του χθες, το σχολείο του σήμερα, 
τις οικογένειές τους…) (συνιστώμενο).

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας οτι...
Υπάρχουν παιδιά που ξέρουν τι τα συνδέει με την 
οικογένειά τους, όμως πολλά παιδιά δεν έχουν 
πραγματικούς δεσμούς με τους προγόνους τους: ορισμένα 
παιδιά του σχολείου ζουν μακριά από την οικογένειά 
τους, μερικές φορές χωριστά και από τους γονείς τους, και 
κυρίως από τον παππού και τη γιαγιά τους.
Μερικά πιθανόν να εκφράσουν αυτή την έλλειψη ή 
τη στοργή που αισθάνονται στους ανθρώπους που θα 
συναντήσουν.
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Το γηροκομείο, ο οίκος ευγηρίας, η οικογένεια ή η λέσχη 
τρίτης ηλικίας που θα επιλέξουμε δεν θα πρέπει να βρίσκο-
νται μακριά από το σχολείο. Θα πρέπει να επικοινωνήσου-
με με τον διευθυντή ή τον υπεύθυνο διοργάνωσης εκδηλώ-
σεων για να σχεδιάσουμε μαζί του τα εργαστήρια κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης των ηλικιωμένων στην τάξη μας.

Αν απευθυνθούμε σε έναν σύλλογο ή σε ηλικιωμένα άτο-
μα που ζουν μόνα τους, θα πρέπει προηγουμένως να πλη-
ροφορηθούμε καλά για τις δραστηριότητές τους και να βε-
βαιωθούμε ότι μπορούν να πάρουν μέρος στην υλοποίηση 
του σχεδίου μας.

Επιλέξτε ηλικιωμένα άτομα για 
το σχέδιο generations@school
Κάθε δάσκαλος μπορεί να διοργανώσει το δικό του σχέδιο 
generations@school σε συνεργασία με γηροκομεία, συλ-
λόγους συνταξιούχων, ηλικιωμένα άτομα που ζουν μόνα 
τους, καθώς και με τους παππούδες και τις γιαγιάδες των 
ίδιων των μαθητών του... Η επιλογή των ηλικιωμένων ατό-
μων θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις δραστηριότητες 
που θέλει να πραγματοποιήσει.

Πρώτο στάδιο: προετοιμασία του σχεδίου
• Παρουσίαση του σχεδίου generations@school και της ημέρας της πρόσκλησης των ηλικιωμένων στους μαθητές.
• Ζητάμε από τους μαθητές να μας δώσουν ιδέες από άλλες προσκλήσεις που έχουν δει (γονείς, επέτειοι, 

αλληλογραφία…) για να φτιάξουμε τις δικές μας.
• Ο δάσκαλος σημειώνει όλες τις προτάσεις των μαθητών για τις προσκλήσεις και οι μαθητές αποφασίζουν ποιες 

είναι οι καλύτερες ιδέες.

Δεύτερο στάδιο: η σύνταξη του κειμένου
• Ο δάσκαλος θυμίζει στους μαθητές τις 

ιδέες που θα γραφτούν στην πρόσκληση. 
Οι μαθητές διαλέγουν, ανάλογα με τις ιδέες 
τους, τις κατάλληλες ζωγραφιές από τις 
εικόνες που θα τους δείξει ο δάσκαλος.

• Φτιάχνουν ένα δοκιμαστικό κείμενο 
χωρισμένοι σε ομάδες από τρεις μαθητές. Τα 
κείμενα παρουσιάζονται στην υπόλοιπη τάξη 
και γίνεται κριτική. Ο δάσκαλος εξηγεί τα 
κριτήρια επιλογής του καλύτερου κειμένου.

Τρίτο στάδιο: η σύνθεση της 
πρόσκλησης
• Τα παιδιά υπαγορεύουν με τη σειρά τις 

πληροφορίες που θα πρέπει να γραφτούν 
στην πρόσκληση και προτείνουν στον 
δάσκαλο μια πιθανή σύνθεση για το κείμενο 
και τις εικόνες.

• Η εργασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
γραπτώς ή στο εργαστήριο πληροφορικής.

Στόχος:
να δεχθούν την πρόσκλησή μας

Παραλήπτες:
ηλικιωμένα άτομα

Γραπτό μέσον:
προσκλήσεις

Δραστηριότητα μέσα στην τάξη: γράψτε μια πρόσκληση σε ηλικιωμένα άτομα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  

10 Απριλίου 2012

Μελίνα Μακρής,
Δασκάλα της Τάξης
Τηλ. ________

Αγαπητά Μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων _______________________,

Το σχολείο μας θα πραγματοποιήσει ένα σχέδιο που ονομάζεται generations@
school. Πρόκειται για ένα Ευρωπαϊκό σχέδιο που θα μας επιτρέψει να έρθουμε σε 
επαφή με άλλα σχολεία και να συζητήσουμε για τα όσα κάνουμε μέσα στην τάξη μας.

Θα θέλατε να μας βοηθήσετε στην υλοποίηση του σχεδίου; Το σχέδιο αφορά μία 
συζήτηση μέσα στην τάξη μας με άτομα τρίτης ηλικίας και σκεφτήκαμε ότι ίσως θα 
θέλατε να έρθετε στο σχολείο μας και να μιλήσετε μαζί μας. Έχουμε σκεφθεί τις 
ερωτήσεις που θα θέλαμε να σας κάνουμε και μπορείτε κι εσείς με τη σειρά σας να 
ετοιμάσετε ερωτήσεις για εμάς. Θα θέλαμε να μάθουμε τι σημαίνει γερνάω καθώς 
και ποιες είναι οι αγαπημένες σας δραστηριότητες, τι σας αρέσει πραγματικά να 
κάνετε, κλπ. Επίσης, θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για την παιδική σας 
ηλικία, για το πώς ήταν η ζωή σας στο παρελθόν και για το πώς είναι σήμερα. Αν 
έχετε φωτογραφίες, π.χ. από τότε που ήσασταν παιδιά, αν έχετε παιχνίδια ή άλλα 
αντικείμενα που φυλάτε από τότε, αν θυμόσαστε παιχνίδια και παιδικά τραγούδια 
που να μας μαθαίνουν πολλά για το παρελθόν, σας παρακαλούμε αν έχετε την 
καλοσύνη να μας τα φέρετε. Αυτό θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε μία εποχή 
διαφορετική από αυτή στην οποία ζούμε εμείς σήμερα.

Αν θέλετε να σας στείλουμε περισσότερες πληροφορίες και επιθυμείτε να μας 
συναντήσετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την δασκάλα/το σχολείο μας και να 
κλείσετε ραντεβού για την ημέρα και την ώρα που προτιμάτε.

Σας ευχαριστούμε εγκάρδια,
Τάξη Β΄ Δημοτικού
Σχολείο _______________, ______________
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Προετοιμασία των ηλικιωμένων 
ατόμων για τη συμμετοχή τους 
στην τάξη

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των ηλικιωμένων, ο δάσκα-
λος θα πρέπει να τους εξηγήσει τη φύση των συζητήσεων 
μέσα στην τάξη: πρόκειται για ελεύθερο διάλογο και εκείνο το 
οποίο έχει σημασία είναι η ίδια η συζήτηση.

Οι καλεσμένοι κατά τη διάρκεια του σχεδίου generations@
school θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συζητήσουν για 
τη ζωή τους στο παρελθόν και στο παρόν απλά και αβίαστα. 
Οι δάσκαλοι θα είναι συνέχεια παρόντες και θα κατευθύνουν 
τη συζήτηση. 

Ο δάσκαλος θα εξηγήσει εκ των προτέρων στο ηλικιωμένο 
άτομο την πορεία της συζήτησης, τι περιμένει από αυτή, και 
το θέμα γύρω από το οποίο θα στρέφεται η συζήτηση: Τι ση-
μαίνει γερνάω; Τι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο; 
Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί;

Οι δάσκαλοι μπορούν να ζητήσουν από τους ηλικιωμέ-
νους καλεσμένους τους να φέρουν φωτογραφίες από τότε 

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας οτι... 
Ετοιμάστε καρτελάκια με τα ονόματα των μαθητών 
για να διευκολύνετε την επικοινωνία ανάμεσα στους 
παρόντες.

που ήταν παιδιά, από το σχολείο τους, αλλά και πρόσφατες 
φωτογραφίες από τις αγαπημένες τους δραστηριότητες, τη 
δουλειά και το επάγγελμά τους, τα πράγματα που τους αρέ-
σει πολύ να τρώνε, τον ελεύθερο χρόνο τους ή άλλα στοιχεία 
της τωρινής τους ζωής για τα οποία θα ήθελαν να μιλήσουν 
με τους μαθητές.

Αυτό το υλικό θα χρησιμοποιηθεί για να αρχίσει η συζήτηση 
ανάμεσα στους μαθητές και τους ηλικιωμένους.

Carole Gadet Ειδικός σε προγράμματα μεταξύ των γενεών: 
Επικεφαλής του συνδέσμου “Ensemble Demain” (www.
ensembledemain.com), και Διευθύντρια για το “Intergenerational 
Approaches”, Académie de Paris και Υπεύθυνος σπουδών στο Γαλλικό 
Υπουργείο Παιδείας – Γαλλία.


