
©
 E

ur
op

ea
n 

Co
m

m
is

si
on

, 2
01

2.
   

1/5

www.active-ageing-2012.eu

ΠΩΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΑΣ3

generations@school

generations@school

Μπορούμε να κάνουμε αναπαράσταση των πραγματικών διαγενεακών δεσμών προετοιμάζοντας 
δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των οποίων παιδιά και ηλικιωμένοι θα μάθουν και θα 
ανταλλάξουν εμπειρίες μέσα στον ίδιο χώρο.

Μία ώρα επίσκεψης 
ηλικιωμένων στην τάξη

Στόχος της συνάντησης generations@school
Ο δάσκαλος θα πρέπει να καθορίσει με σαφήνεια το πρό-
γραμμα της επίσκεψης των συνταξιούχων στην τάξη, θέτο-
ντας συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους για την ώρα 
της συζήτησης. Αν το σχέδιο είναι πιο σημαντικό από μια 
απλή πρόσκληση ηλικιωμένων ατόμων κατά τη διάρκεια 
της Ευρωπαϊκής ημέρας, ο δάσκαλος μπορεί να παρακο-
λουθήσει την εξέλιξη της κάθε δραστηριότητας και να την 
αξιολογήσει αφού ολοκληρωθεί.

Θα πρέπει να έχετε υπόψη σας οτι...
Μην ξεχάσετε να βγάλετε φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της συνάντησης. Το υλικό αυτό (ζωγραφιές, 
ερωτηματολόγια, άλμπουμ, κλπ.) αποτελεί αφ’ ενός τρόπο τεκμηρίωσης αυτής της στιγμής του διαγενεακού διαλόγου, 
και αφ’ ετέρου μέσον που θα σας επιτρέψει να ανταλλάξετε με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία αυτά που έγιναν στο δικό σας 
το σχολείο και να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό generations@school. 

Γενικοί στόχοι
Η ένταξη της διαγενεακής προσέγγισης στη μαθη-
σιακή διαδικασία, μας επιτρέπει να δουλεύουμε με 
ποικιλία πεδίων γνώσεων και ικανοτήτων: 

• Οι κοινωνικές ικανότητες και οι ικανότητες 
που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη: 
η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των 
γενεών και ο αγώνας κατά της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς και της βίας στα σχολεία μέσω 
της δέσμευσης των πολιτών.

• Οι ικανότητες επικοινωνίας και πληροφόρησης: 
προσφορά πρωτοφανών και σπάνιων 
πραγματικών ευκαιριών για επικοινωνία σε μη 
σχολικούς συνομιλητές (σε «μεγάλους»). Χρήση 
διαφορετικών μέσων (φωτογραφίες) και των 
ΤΠΕ (χώρος του σχεδίου για ανταλλαγή των 
αποτελεσμάτων του). Σχέδιο συνεργασίας με 
άλλες χώρες.

• Η ανάπτυξη της ανθρωπιστικής κουλτούρας: από 
την συνάντησή τους, στο σχολείο ή στην πόλη 
τους, με άλλες γενιές, και από την αντιπαράθεση 
εμπειριών από το παρόν και το παρελθόν, 
οι μαθητές μαθαίνουν τι θα πει χρονική 
τοποθέτηση. Ανακαλύπτοντας άλλους χώρους 
και άλλα μέρη, οι μαθητές ανακαλύπτουν το δικό 
τους περιβάλλον και εξοικειώνονται μαζί του.

• Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων με 
καλλιτεχνικό, αισθητικό ή εκφραστικό σκοπό: 
οι μαθητές μαθαίνουν να οργανώνουν και να 
συμμετέχουν σε εργαστήρια και εκθέσεις μαζί με 
άλλους συνεργάτες.
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1 Μαθαίνουμε να διηγούμαστε μια προσωπική μας εμπειρία και εκφράζουμε την κοινωνική παρατήρηση 
γραπτώς και προφορικώς.

2 Μαθαίνουμε να δουλεύουμε μέσα σε μία ομάδα.
3 Μαθαίνουμε την Ιστορία σαν μία ζωντανή και συνεχή διαδικασία.
4 Μαθαίνουμε να εκμαιεύουμε και να τεκμηριώνουμε τα συμπεράσματα της συζήτησης μεταξύ ατόμων 

διαφορετικών γενεών.
5 Συζητάμε (με τρόπο ελεύθερο και ευχάριστο) για τις έννοιες της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης 

μεταξύ των γενεών.
6 Εκφράζουμε την αντίληψη των μαθητών για τα άτομα τρίτης ηλικίας και αντίστροφα. 
7 Φτιάχνουμε μια ζωγραφιά / ένα κείμενο που δείχνουν πόσο σημαντικός είναι ο διαγενεακός δεσμός για να 

χτίσουμε μαζί μία κοινωνία μέσα στην οποία η συνύπαρξη θα είναι καλύτερη.

Συγκεκριμένοι στόχοι

Πρακτικά θέματα
• Αν καλέσετε 1 έως 5 ηλικιωμένα άτομα: κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να 

καθίσουν μπροστά στον πίνακα, σε άνετες καρέκλες, κοιτάζοντας προς τους μαθητές.
• Αν καλέσετε μία ομάδα 6 έως 12 ατόμων: γενική παρουσίαση των ηλικιωμένων και εργασία σε ομάδες 

ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών της τάξης σας.
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• Η συνάντηση μπορεί να ξεκινήσει με ένα παιδικό τραγούδι, ή με ένα ποίημα υποδοχής εκ μέρους των μαθητών.
• Οι μαθητές και οι ηλικιωμένοι συστήνονται με το όνομά τους, το επίθετό τους και την ηλικία τους για να γνωριστούν μεταξύ τους.
• Αν κάποιος ηλικιωμένος είναι μέλος της οικογένειας ενός μαθητή της τάξης, αυτός ο μαθητής μπορεί να τον συστήσει στους 

υπόλοιπους.
• Ο δάσκαλος παρουσιάζει το θέμα και ζητάει στους μαθητές να σχηματίσουν ομάδες στις οποίες θα ενταχθούν και τα 

ηλικιωμένα άτομα.

Μπορείτε να προετοιμάσετε τις δραστηριότητες που σας προτείνουμε σε μορφή εργαστηρίου 4 έως 5 μαθητών και ένα ή 
περισσότερα ηλικιωμένα άτομα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ολοι οι ηλικιωμένου θα πάρουν μέρος στα διαφορετικά 
εργαστήρια.
Εστω κι αν μιλάμε για το παρελθόν, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την καθημερινή ζωή των συνομιλητών και τα από κοινού 
σχέδια να υλοποιούνται με τη συνεργασία ηλικιωμένων και νέων με σκοπό την ενθάρρυνση της ενεργού γήρανσης και της 
προσέγγισης των γενεών.
Ο διάλογος μπορεί να κατευθύνεται από ένα ερωτηματολόγιο που έχουν συντάξει εκ των προτέρων οι μαθητές (Μέσον 2). 
Οι ηλικιωμένοι μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το άλμπουμ με τις φωτογραφίες τους που απεικονίζουν τις έννοιες 
του μεγαλώνω και γερνάω καθώς και τα ερωτηματολόγιά τους και να τα διαβάσουν ένας-ένας στην τάξη. Μπορούν έτσι να 
ξεκινήσουν οι συζητήσεις.
Σας προτείνουμε τις εξής ερωτήσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο 
διάλογος μεταξύ μαθητών και ηλικιωμένων:

Συζητήστε για το τι σημαίνει μεγαλώνω και γερνάω

• Τι διαφορές υπάρχουν ανάμεσα σε ένα παιδί και σε έναν ενήλικα;
• Πώς αναγνωρίζουμε ένα νέο άτομο; Πώς αναγνωρίζουμε ένα 

ηλικιωμένο άτομο; (μιλήστε για το πρόσωπο, για το σώμα που 
αλλάζει, κλπ.)

• Τι αρέσει στα παιδιά να κάνουν; Τι αρέσει στα ηλικιωμένα άτομα 
να κάνουν; Τι μπορούμε να κάνουμε μαζί;

• Ποια «πράγματα» ξέρει /μπορεί να κάνει πολύ καλά ένας 
ηλικιωμένος;

• Ποιες είναι οι αγαπημένες δραστηριότητες όλου του κόσμου; 
Ποιο είναι το αγαπημένο τους φαγητό; Τι δεν μας αρέσει να 
τρώμε; Ποιο είναι το αγαπημένο μας χρώμα και το αγαπημένο 
μας παιχνίδι; κλπ. – για τους ηλικιωμένους: συγκρίνετε το παρελθόν με το παρόν.

• Τι ονειρευόντουσαν να γίνουν οι ηλικιωμένοι όταν ήταν μικροί; Τι ονειρεύονται να γίνουν τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν;

Μιλήστε για το τι σημαίνει σεβασμός, αυτονομία, αναπηρία, ασθένεια, αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη

• Πώς ζουν οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά στην καθημερινή τους ζωή; Ποιες ευκολίες τους παρέχονται και ποιες δυσκολίες 
αντιμετωπίζουν; Υπάρχουν παρόμοιες χαρές και προβλήματα;

• Τι μπορούμε να κάνουμε όταν μεγαλώνουμε αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε όταν είμαστε παιδιά;
• Τι μπορεί να πάθει ένα πολύ ηλικιωμένο άτομο;
• Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα ηλικιωμένο άτομο στον δρόμο;
• Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι ηλικιωμένοι τα παιδιά;
• Ποιες δραστηριότητες θα θέλατε να κάνετε μαζί με τους ηλικιωμένους;

Εισαγωγή  (10 λεπτά)

Συζήτηση σε ομάδες (30 λεπτά)

Διεξαγωγή της συνάντησης      (1 ώρα)
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Συζητήστε για την έννοια = της γραμμής της ζωής
Πριν από την επίσκεψη των ηλικιωμένων, οι δάσκαλοι μπορούν να ετοιμάσουν έναν χρονολογικό πήχη και να κάνουν 
μια εργασία για τον χρόνο που μετατρέπεται σε ιστορία ανάλογα με την ημερομηνία γεννήσεως των ηλικιωμένων, 
διαχωρίζοντας το παρελθόν από το παρόν και το μέλλον.

• Οταν οι ηλικιωμένοι ήταν παιδιά, το σχολείο ήταν το ίδιο με σήμερα; Μιλήστε για τα μέσα επικοινωνίας, 
συγκοινωνίας και ψυχαγωγίας, για το σχολείο, τους κατοίκους, τις αξίες, κλπ.

• Οι μαθητές θα μπορούσαν να μιλήσουν για την εργασία που έκαναν για τη γραμμή της ζωής (Μέσον 2), και κυρίως 
για το πώς αντιλαμβάνονται το δικό τους προσωπικό μέλλον.

Συζητώντας με τους ηλικιωμένους για το πώς φαντάζονται τα σημαντικά γεγονότα του δικού τους μέλλοντος 
(σπουδές, οικογενειακές εκδηλώσεις, χόμπι, μέγιστη ηλικία διάρκειας της ζωής τους) οι μαθητές μπορούν να μάθουν 
πολλά πράγματα.

Οι μαθητές συνοψίζουν τα περιεχόμενα της συζήτησής τους με τους ηλικιωμένους και καταγράφουν τα 
συμπεράσματά τους.

Απο κοινού  (10 λεπτά)

Τα συμπεράσματα από τον διάλογο που έλαβε χώρα στην τάξη κατά τη διάρκεια του σχεδίου generations@school:

1 Είναι ενθαρρυντικά σε ότι αφορά τα στάδια της μελλοντικής μας ζωής.
2 Συμβάλλουν στην ενίσχυση της θετικής αντιλήψεως των μαθητών για το γήρανση.
3 Ενισχύουν την ιδέα της ανάγκης προαγωγής της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Ανάλογα με την κατεύθυνση που θα πάρει η συζήτηση και τον διαθέσιμο χρόνο, μπορούμε να κλείσουμε τη 
συζήτηση με μια συλλογική δραστηριότητα: κέρασμα, επιτραπέζιο παιχνίδι, χειροτεχνίες (επιλέγουμε μία 
δραστηριότητα και την μοιραζόμαστε με τους ηλικιωμένους).
Παραδείγματα φράσεων για το από κοινού (μαθητές και ηλικιωμένοι) κλείσιμο της δραστηριότητας: Είμαι πολύ 
μικρός για να … / Είμαι αρκετά μεγάλος για να ... / Είμαι πολύ μεγάλος για να ... / Είμαι πολύ γέρος για να ... / Είμαι πολύ 
νέος για να...

Η συνάντηση τελειώνει ευχαριστώντας τα ηλικιωμένα άτομα για τη συμμετοχή τους στο σχέδιό μας.

Κλείσιμο της συζήτησης  (10 λεπτά)

© P.A.U. Education / Col.legi Miró, Barcelona

© P.A.U. Education / Col.legi Miró, Barcelona
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Οι μαθητές ζωγραφίζουν ή γράφουν ένα κείμενο για να εκφράσουν τις εντυπώσεις τους για τα ηλικιωμένα άτομα με τα 
οποία συζήτησαν. Αυτή η εργασία, καθώς και το στάδιο που την ακολουθεί, μπορεί να γίνει μαζί με τους ηλικιωμένους ή σε 
επόμενη συνάντηση μέσα στην τάξη.
Θα μοιραστούμε τις εικόνες και τις φωτογραφίες της συνάντησης με άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία στο generations@school 
της Ομάδας Panoramio. Δείτε στην κάρτα «Για να γίνετε μέλος του generations@school της ομάδας Panoramio» τι πρέπει να 
κάνετε για να μοιραστείτε τα συμπεράσματά σας.
Ανταλλάσσοντας τα συμπεράσματά σας, το σχολείο σας μπορεί να πάρει μέρος στον διαγωνισμό του generations@school 
και να κερδίσει το βραβείο καλύτερης πρωτοβουλίας διαγενεακού διαλόγου στη χώρα σας.

Τελική εργασία: συμπεράσματα του σχεδίου generations@school

Δραστηριότητες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
μετά από την συνάντηση:

• Διηγήσου μας τη συνάντηση με τα ηλικιωμένα άτομα 
μέσα στην τάξη.

• Ζωγράφισε ένα παιδί, έναν ενήλικα που είναι 
ακόμη νέος, έναν ενήλικα που έχει γεράσει και έναν 
ηλικιωμένο, και πες μας την ηλικία των ανθρώπων που 
ζωγράφισες.

• Ζωγράφισε αυτά που έμαθες από τις μαρτυρίες των 
ηλικιωμένων.

• Συμπλήρωσε τις παρακάτω φράσεις: 

– Μεγαλώνω σημαίνει …, Γερνάω σημαίνει …
– Μέχρι ποια ηλικία μπορούμε να αθλούμεθα;

• Να χρησιμοποιούμε κομπιούτερ; Να παντρευτούμε; 
Να κερδίσουμε το τουρνουά του Ρολάν Γκαρός; Να 
ασχοληθούμε με την πολιτική; κλπ.

• Μετά από την εκδήλωση με τους ηλικιωμένους, το 
σχολείο μπορεί να προτείνει διαγωνισμό ζωγραφικής, 
ποίησης, κινουμένων σχεδίων, και αφήγησης με θέμα τα 
όσα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους.

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.

Κάντε ενα βήμα ακόμα: συνέχεια της συνάντησης 


