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Με τις διαγενεακές δραστηριότητες που διοργανώνουμε 
στα σχολεία δίνουμε στους ηλικιωμένους συμμετέχοντες τη 
δυνατότητα για ενεργό δράση. Με τη συμμετοχή τους σε πο-
λιτισμικά και πολιτιστικά σχέδια, οι ηλικιωμένοι νοιώθουν και 
πάλι ενεργοί πολίτες και χαίρονται για την εκτίμηση που τους 
δείχνουν οι νέοι που έρχονται σε επαφή μαζί τους. Ηλικιωμένοι 
και νέοι συζητούν μεταξύ τους για την καθημερινή τους ζωή 
και ανταλλάσσουν απόψεις για την καλύτερη συμβίωση των 
γενεών μέσα στην κοινωνία.

Η προώθηση της δημιουργίας 
διαγενεακών δεσμών στα 
σχολεία

Το Ευρωπαϊκό ‘Ετος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ 
των Γενεών έχει επίσης ως στόχο να προτρέψει τους υπεύθυ-
νους για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και τους εμπλεκόμε-
νους φορείς να λάβουν μέτρα που θα καταστήσουν δυνατή 
την ενεργό γήρανση και ενισχύουν τη διαγενεακή αλληλεγγύη 
σε όλα τα επίπεδα.

Από το 2009, έχει ορισθεί η 29η Απριλίου ως Ευρωπαϊκή 
Ημέρα για την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

Το σχέδιο generations@school: Στο πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων του Ετους 2012, σας προσκαλούμε να αφιερώσετε 
αυτή την ημέρα διαγενεακής αλληλεγγύης 2012 στο να φέρε-
τε κοντά τους μαθητές και τα άτομα τρίτης ηλικίας για να 
συζητήσουν για το τι σημαίνει μεγαλώνω και γερνάω, και 
να σκεφθούν με ποιους τρόπους οι νέοι και οι λιγότερο νέοι 
μπορούν να αλληλοβοηθούνται ώστε να κάνουν τη ζωή τους 
καλύτερη.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της 29ης Απριλίου, στους 
κόλπους του σχεδίου generations@school του Ετους 2012, όλοι 
οι σχολικοί οργανισμοί της Ευρώπης καλούνται να ανοίξουν τις 
πόρτες των τάξεών τους σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και να 
σκεφθούν τι οφέλη μπορεί να αποκομίσει η εκπαίδευση από 
τον διάλογο μεταξύ των γενεών.

Δώστε κίνητρα για διάλογο σε μαθητές και 
ηλικιωμένους
Με τη διαγενεακή επαφή μέσα στα σχολεία ενισχύεται η θε-
τική άποψη των μαθητών για το γήρας. Ανοίγοντας τις πόρ-
τες του σχολείου στους ηλικιωμένους που θέλουν να παίξουν 
ενεργό ρόλο στην κοινωνία, να διακριθούν επαγγελματικά και 
να συζητήσουν για τη ζωή τους, ενισχύουμε την θετική και εμ-
ψυχωτική άποψη για τα στάδια της μελλοντική ζωής.

Γιατί να υλοποιήσουμε ενα 
διαγενεακό σχέδιο στο σχολείο;
• Οι διαγενεακοί δεσμοί ενισχύουν την κατανόηση και 

τον σεβασμό μεταξύ των γενεών.
• Το διαγενεακό σχέδιο μπορεί να συμβάλει στην 

ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων για 
μεγαλύτερη κοινωνική ένταξη. 

• Ο διαγενεακός διάλογος δίνει κίνητρα για αμοιβαία 
συνεργασία: οι γενιές μαθαίνουν η μία από την άλλη.

• Η διαγενεακή συζήτηση προωθεί ιδιαίτερα την 
αλληλεγγύη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα 
κοινά, και την προσωπική ανάπτυξη των ατόμων, ενώ 
αναβαθμίζει ταυτόχρονα την ποιότητα της παιδείας.
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Το 2012 έχει ανακηρυχθεί από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση ως Ευρωπαϊκό ‘Ετος Ενεργού Γήρανσης και 
Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Στόχος του Ετους αυτού είναι να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε 
πόσο σημαντική είναι η συμβολή των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία και να τους δώσει τη 
δυνατότητα να συνεχίσουν να παίζουν ενεργό ρόλο προκειμένου να διατηρήσουν την υγεία τους.
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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.
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ιστορικούς και κοινωνικούς χρόνους, αποτελεί μέσον κατανόησης 
του τι σημαίνει μεγαλώνω και γερνάω καθώς και των εννοιών της 
νεότητας και του γήρατος.

Δημιουργία ταυτότητας 
Επιπλέον, χάρη στην μετάδοση των αναμνήσεων, οι νέοι κληρο-
νομούν την ιστορία των μεγαλυτέρων σε ηλικία μελών της οι-
κογένειάς τους και μπορούν έτσι να χτίσουν καλύτερα την δική 
τους ταυτότητα ως άτομα. Συνδέοντας τις αναμνήσεις τους με την 
ιστορία και διηγούμενοι τις μαρτυρίες τους από τη ζωή τους, οι ηλι-
κιωμένοι δίνουν στους νεότερους τη διάσταση του παρελθόντος 
αλλά και του μέλλοντος.

‘Aριστη γνώση της γλώσσας
Η εμπειρία μας σε σχολικούς οργανισμούς δείχνει ότι η διαγενεακή 
συνεργασία διευκολύνει την άριστη γνώση του γραπτού και του 
προφορικού λόγου. Οι δάσκαλοι έχουν παρατηρήσει μια σημα-
ντική πρόοδο σε ότι αφορά τον τρόπο έκφρασης των μαθητών 
και την εκμάθηση της ανάγνωσης. Χάρη στη συνεργασία τους με 
τους ηλικιωμένους, οι μαθητές χαίρονται να ξαναγράφουν αυτά 
που έζησαν μαζί τους και να τους στέλνουν επιστολές ή να επικοι-
νωνούν μαζί τους μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του 
Skype (οι ηλικιωμένοι ενθαρρύνονται κι αυτοί με τη σειρά τους για 
να ανακαλύψουν νέους τρόπους επικοινωνίας που σχετίζονται 
με τις ΤΠΕ!). Οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας, 
εκτέλεσης και τεκμηρίωσης για να μπορέσουν να παρουσιάσουν 
τα αποτελέσματα που αποκόμισαν από τις συζητήσεις με τους 
ηλικιωμένους.

Η παιδαγωγική διάσταση του 
σχεδίου generations@school

Συμβίωση
Ερχόμενα σε επαφή με τους ηλικιωμένους, τα παιδιά μαθαίνουν 
τι θα πει υπευθυνότητα, γενναιοδωρία και αλληλεγγύη, ενώ ταυ-
τόχρονα γίνονται πιο ανεκτικά. Εφαρμόζοντας τις έννοιες της 
αμοιβαίας μάθησης και του συλλογικού πειραματισμού, τα παιδιά 
μαθαίνουν την αλληλοβοήθεια και τον αμοιβαίο σεβασμό. Οι μα-
θητές αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους και τις ικανότητες 
που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη.

Ενεργός δέσμευση των μαθητών
Η αμοιβαία ανακάλυψη και προσήλωση μεταξύ παιδιών και ατό-
μων τρίτης ηλικίας έχουν θετικό αντίκτυπο στην σχολική επίδο-
ση, σε ότι αφορά τη διαγωγή των μαθητών και τη συμμετοχή τους 
στο μάθημα. Οι μαθητές αναπτύσσουν τις ικανότητές τους για 
ομαδική εργασία.

Αντίληψη του χρόνου της ιστορίας 
Με την ευαισθητοποίησή τους στο σχολείο για την εξελικτική 
πορεία των ηλικιών της ζωής και για την πραγματικότητα του 
γήρατος, τα παιδιά αντιλαμβάνονται καλύτερα την αίσθηση του 
χρόνου και αποκτούν ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης για να 
καταλάβουν τον χρόνο και την ιστορία. Αυτό το σημείο αναφοράς 
στον προσωπικό χρόνο, σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς 


