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Dear grandparents,

We have decided together with our school to participate in a programme entitled “generations@
school”. It is a European programme that promotes communication and solidarity between 
generations. Among other things, we were asked to discuss with senior citizens what it means to 
get older. We hope you can come to our school and talk to us about it. We have also prepared some 
questions we would like to ask you, and you may also pose your own questions. In addition, we 
would also like you to tell us stories about your childhood and your school years, as well as about 
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how your life has changed since then. If you have any photographs from when you were children, 
we would like you to share them with us. In this way you will help us discover a time different to ours. 

If you need more information on this programme, you can contact our school by telephone 
on 2681085364. 

Should you decide to accept our invitation, we will be glad to welcome you to our school on 
Tuesday, 15 May 2012, at 9 pm. After the discussion in the classroom, there will be a celebration 
in the schoolyard!

With all our love, 
your grandchildren and the rest of the pupils of the Music School of Arta!
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After a warm welcome, the senior citizens visited their grandchildren’s classrooms. The pupils 
presented  the family trees and life stories they had prepared beforehand. This was followed with 
a discussion, during which the elderly had the opportunity to tell stories from their school years 
and to convey a message of optimism and perseverance to the young pupils. The pupils were 
surprised and touched by the stories, and they made comparisons between the way of life in the 
past and today.
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At the end of the conversation between the grandparents and the students, the concept of the 
“Tree of Life” was introduced to them. This tree, where the senior citizens are the roots and 
the teenagers are the branches, was used to help both parties visualize the importance of 
communication and solidarity between generations.
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The Parents’ Association took the initiative to prepare a buffet lunch with food, desserts and soft drinks. The day 
turned out to be a warm celebration that brought senior citizens and teenagers together. Everybody left the event 
happy, hoping for more activities like that to be repeated in the future.
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Poem by the first grade student, Helena Bei:

Once upon a time

Long time ago, children walked bare foot for many miles,
Cold and hungry they were, but never changed their mind.

They crossed mountains, hills, valleys and rivers, 
and lived in huts made of canes. 

They had no books, and neither did they have any pencils. 
They looked outside the windows of the school and seemed so exhausted. 

They lived alone and isolated, 
and their teachers were fast to beat them.

 
Today things are very different, 

and children are treated so much better.
Still, they are not as carefree as children used to be. 

Today, we bear a lot of responsibilities. 
Stress rules our life. 

But you already know all that! It’s time for me to go! 
And leave you, 

with a very tender memory!

Closing this presentation of the project on intergenerational solidarity organised by our school, 
we would like to add a few words about the Music School of Arta. The Music School of Arta was 
founded in September 2009. Despite being new, the school has been embraced from the very 
beginning by the local community. Thanks to the teachers’ enthusiasm, combined with the 
students’ creativity, and the implicit support from the Parents’ Association, the school constitutes 
a beacon of culture for the area of Arta. Unfortunately, like all new schools, it lacks equipment. As 
an example, we could mention that the photos shown on this page were taken with the teachers’ 
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cameras. Therefore, if the Music School of Arta is nominated as the winner school in Greece, we 
will use the prize to purchase a camera to cover all the school events.

Τίτλος συμμετοχής: Δυο γενιές στο σχολείο 

Περίληψη:

2 Μαΐου 2012

Μουσικό Σχολείο Άρτας

Αγαπημένοι μας παππούδες και γιαγιάδες, 

Αποφασίσαμε με το σχολείο μας να πάρουμε μέρος σε ένα πρόγραμμα που λέγεται “generations@
school”. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που προωθεί την επικοινωνία και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Μεταξύ άλλων, μας ζητά να συζητήσουμε με μεγαλύτερους ανθρώπους σχετικά με το τι σημαίνει 
να μεγαλώνει κανείς. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να έρθετε στο σχολείο μας και να μας μιλήσετε. Έχουμε 
ετοιμάσει ερωτήσεις που θέλουμε να σας κάνουμε κι εσείς με τη σειρά σας μπορείτε να σκεφτείτε πράγματα 
που θα θέλατε να μας ρωτήσετε. Θα θέλαμε επίσης να μας πείτε ιστορίες από τα παιδικά και σχολικά σας 
χρόνια, καθώς και για το πώς έχει αλλάξει η ζωή από τότε. Εάν έχετε φωτογραφίες από τότε που ήσασταν 
παιδιά, θα μας άρεσε να τις μοιραζόσασταν μαζί μας, γιατί έτσι θα μας βοηθήσετε να ανακαλύψουμε μια 
εποχή διαφορετική από τη δική μας. 

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, μπορείτε να τηλεφωνήσετε 
στο σχολείο, στο τηλέφωνο: 2681085364. 

Εάν αποφασίσετε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας, θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε στο σχολείο 
μας την Τρίτη, 15 Μαΐου 2012, στις 9:00 π.μ. Τη συζήτηση στις τάξεις θα ακολουθήσει γιορτή στην αυλή 
του σχολείου!

Με πολλή αγάπη, 
τα εγγόνια σας και οι υπόλοιποι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Άρτας!

Μετά το καλωσόρισμα, οι ηλικιωμένοι επισκέφτηκαν τις τάξεις στις οποίες φοιτούν τα εγγόνια τους. Οι 
μαθητές παρουσίασαν τα γενεαλογικά τους δέντρα και τα χρονοδιαγράμματα της ζωής τους που είχαν 
ετοιμάσει τις προηγούμενες ημέρες και ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι μεγαλύτεροι είχαν την 
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ευκαιρία να αφηγηθούν ιστορίες από τα μαθητικά τους χρόνια και να μεταδώσουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας 
και επιμονής στους νεότερους. Οι μαθητές προβληματίστηκαν, συγκινήθηκαν και έκαναν μια σύγκριση 
της ζωής τότε και τώρα.

Στο τέλος της συζήτησης παρουσιάστηκε η έννοια του «δέντρου της ζωής», στο οποίο οι ηλικιωμένοι 
αποτελούν τις ρίζες και οι έφηβοι τα κλαδιά και τα φύλλα του προκειμένου να τονιστεί η σπουδαιότητα της 
επικοινωνίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Μάλιστα ζητήθηκε από μαθητές και ηλικιωμένους 
να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ζωντανό «δέντρο της ζωής».

Με πρωτοβουλία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, ετοιμάστηκε μπουφές με φαγητά, γλυκά και 
αναψυκτικά. Συνολικά, η ημέρα αυτή εξελίχτηκε σε μια ζεστή εκδήλωση που έφερε κοντά τα άτομα της 
τρίτης ηλικίας και τους εφήβους και από την οποία όλοι έφυγαν ικανοποιημένοι και με τη διάθεση να 
επαναληφθούν ανάλογες δραστηριότητες στο μέλλον.

Ποίημα της μαθήτριας της Α’ τάξης, Έλενας Μπέη:

Τα Παλιά Χρόνια

Τα παιδιά παλιά, χιλιόμετρα ξυπόλυτα περπατούσαν, 
Κρύωναν, πείναγαν, μα ποτέ τους πίσω δεν κοιτούσαν. 

Πέρναγαν βουνά, λόφους, πεδιάδες και ποτάμια, 
και ζούσαν σε καλύβες από ξερά καλάμια.

Δεν είχαν βιβλία μήτε και μολύβια, 
Ταλαιπωρημένα κοίταγαν έξω από τα παραθύρια. 

Ζούσαν μοναχά τους απομονωμένα, 
κι ήταν από τους δασκάλους τους ξυλοδαρμένα. 

Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν πολύ, 
και πιο ωραία φέρονται στο τωρινό παιδί. 

Βέβαια δεν είναι τόσο ξέγνοιαστα όσο παλιά, 
σήμερα καταπιέζουνε υποχρεώσεις τα παιδιά. 

Πιο πολλά άγχη μας κυριεύουν τώρα, 
Μα αυτά τα ξέρετε! Να φύγω ήρθ’ η ώρα! 

Και να σας αφήσω τώρα πια, 
Με μια ανάμνηση πολύ γλυκιά!

Τελειώνοντας αυτήν την παρουσίαση της εκδήλωσης που οργανώθηκε από το σχολείο μας, θα θέλαμε 
να προσθέσουμε δυο λόγια για το Μουσικό Σχολείο Άρτας. Το Μουσικό Σχολείο Άρτας, ιδρύθηκε το 
Σεπτέμβρη του 2009. Είναι ένα νέο σχολείο, που όμως το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή η τοπική 
κοινωνία καθώς το μεράκι των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη δημιουργικότητα των μαθητών και 
την αμέριστη υποστήριξη του συλλόγου γονέων το έχει καταστήσει φάρο πολιτισμού στην περιοχή της 
Άρτας. Δυστυχώς, ως νέο σχολείο, έχει πολλές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Χαρακτηριστικά να 
αναφέρουμε ότι οι φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στη σελίδα αυτή από την εκδήλωση διαγενεακής 
αλληλεγγύης, τραβήχτηκαν από τις φωτογραφικές μηχανές των εκπαιδευτικών του σχολείου. Επομένως, 
εάν το Μουσικό Σχολείο Άρτας επιλεγεί ως το εξέχον σχολείο της Ελλάδας, το βραβείο θα χρησιμοποιηθεί 
για την αγορά φωτογραφικής μηχανής που θα χρησιμοποιείται για να καλύπτει όλες τις εκδηλώσεις του 
σχολείου μας.


