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1. Περιγραφή της Ενότητας

1.1 Θέμα ενότητας

«Τα μικρά παιδιά έχουν το δικαίωμα γονικής υποστήριξης για την ανάπτυξη του
γραμματισμού και των γλωσσικών τους ικανοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει οι
γονείς/κηδεμόνες να αλληλεπιδρούν με αυτά, να τα ακούνε και να τους μιλούν σε τακτική
βάση για θέματα που τα ενδιαφέρουν, καθώς και το να διαβάζουν σε αυτά και με αυτά
ποικίλο και ενδιαφέρον υλικό, τόσο έντυπο όσο και ψηφιακό» 1. Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για
το Δικαίωμα στον Γραμματισμό, η οποία παρουσιάζει τον γραμματισμό ως βασικό δικαίωμα,
σκιαγραφεί έντεκα προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να διασφαλιστεί το βασικό
δικαίωμα στον γραμματισμό. Η πρώτη από αυτές είναι «τα μικρά παιδιά να ενισχύονται από
το σπίτι για την ανάπτυξη του γραμματισμού και των γλωσσικών τους δεξιοτήτων» 2.
Μάλιστα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον που λαμβάνει τα τελευταία χρόνια ο αυξανόμενος
πληθυσμός των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες (ενήλικες δηλαδή που δεν έχουν βασικές
δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής) στην Ευρώπη, έχει εγείρει –μεταξύ άλλωντο ερώτημα κατά πόσο οι ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες μπορούν να επηρεάσουν τα
μελλοντικά επίπεδα του γραμματισμού των παιδιών τους. Έρευνες που έχουν γίνει, όπως για
παράδειγμα από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης των Ικανοτήτων των Ενηλίκων
(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC) 3, έχει ρίξει φως
στην έκταση του ζητήματος του λειτουργικού αλφαβητισμού παγκόσμια και ειδικά στην
Ευρώπη και –κατά συνέπεια- στο ερώτημα του κατά πόσο βρίσκεται υπό δημιουργία μια νέα
γενιά ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες. Αυτή η υπόθεση βασίζεται στην έννοια της μετάδοσης
των δεξιοτήτων από γενιά σε γενιά, η οποία μπορεί να αποτελέσει μέρος του οικογενειακού
γραμματισμού.
Η παρούσα ενότητα εστιάζει στον τρόπο που οι γονείς, η οικογένεια και τα μέλη της
κοινότητας χρησιμοποιούν τον γραμματισμό στο σπίτι και στις κοινότητές τους. Ο
οικογενειακός γραμματισμός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την από
κοινού μάθηση γονιών και παιδιών. Η λογική πίσω από την έννοια του οικογενειακού
γραμματισμού, γνωστού και ως διαγενεακού γραμματισμού και, σε κάποιες περιπτώσεις, ως
κοινοτικού γραμματισμού, είναι ότι οι γονείς (και οι ενήλικες στο επίπεδο της κοινότητας)
είναι οι πρώτοι δάσκαλοι των παιδιών, ότι μεγάλο μέρος της μάθησης λαμβάνει χώρα έξω
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από τα συμβατικά περιβάλλοντα μάθησης και ότι η μάθηση είναι μια διά βίου διαδικασία. Η
διαδικασία του γραμματισμού γίνεται με φυσικό τρόπο κατά τη διάρκεια των καθημερινών
δραστηριοτήτων και βοηθά τους ενήλικες και τα παιδιά να φέρνουν εις πέρας διάφορες
εργασίες. Τα εθνικά, κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των οικογενειών
αντικατοπτρίζονται στις δραστηριότητες γραμματισμού που πραγματοποιούνται εντός της
οικογένειας, όχι μόνο στο σχολικό περιβάλλον.
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων του δεύτερου εργαστηρίου του έργου DECENT
τονίζουν ότι δεν υπάρχει επαρκής κατανόηση της έννοιας του οικογενειακού γραμματισμού
και των οφελών που έχει η συμμετοχή των γονιών στα επίπεδα γραμματισμού των παιδιών
τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την ανάγκη για την παρούσα ενότητα.

1.2 Αξιολόγηση αναγκών εκπαιδευόμενων/αρχικά τεστ

Κατά την υλοποίηση της ενότητας, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτής/τρια να αξιολογήσει την
αρχική γνώση και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχετικά με το θέμα της ενότητας.

Στο κεφάλαιο 1 παρέχεται ένα παράδειγμα ενός τεστ που οι εκπαιδευτές μπορούν να
διανείμουν στους συμμετέχοντες στην αρχή της ενότητας, ώστε να αποκτήσουν μια εικόνα
για το επίπεδο κατανόησης των συμμετεχόντων σχετικά με το εν λόγω θέμα. Μια τέτοια
αξιολόγηση είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει εξατομίκευση της εκπαιδευτική
διαδικασίας σύμφωνα με τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων .

Ο εκπαιδευτής/τρια μπορεί να τροποποιήσει το τεστ, ώστε να το προσαρμόσει στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων . Το ίδιο τεστ μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί στο τέλος
της ενότητας, προκειμένου να αξιολογηθεί η πρόοδος και τα μαθησιακά αποτελέσματα των
συμμετεχόντων.

1.3 Μαθησιακά αποτελέσματα

•

Κατανόηση της έννοιας του οικογενειακού γραμματισμού και της σημασίας του στην
γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Κατανόηση της σημασίας που έχει το να συμμετέχουν οι γονείς σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με τα παιδιά τους.
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Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσης και κατανόησης των εκπαιδευόμενων μετά την
εφαρμογή της ενότητας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την εκτίμηση της επίτευξης των
μαθησιακών στόχων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιδιώκει η παρούσα ενότητα
περιλαμβάνουν:

4

Απόκτηση εργαλείων/μέσων για εισαγωγή του οικογενειακού γραμματισμού στο
σπίτι και εξοικείωση με εύκολους τρόπους για αύξηση του ποιοτικού χρόνου με τα
παιδιά.
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•

2. Θεωρητικό υπόβαθρο

Το θέμα του οικογενειακού γραμματισμού έχει μόλις πρόσφατα λάβει την προσοχή που του
αξίζει στην έρευνα και τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, επομένως η βιβλιογραφία σχετικά
με το θέμα είναι περιορισμένη. Ωστόσο, είναι διαθέσιμες κάποιες έρευνες. Στο Κεφάλαιο 3, οι
εκπαιδευτές/εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν μια απλή σύνοψη των πληροφοριών που
παρέχονται στην παρούσα υποενότητα με τη μορφή μιας παρουσίασης PowerPoint, η οποία
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέρος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου ή ατομικά για
επανάληψη των εννοιών.

2.1 Γιατί είναι σημαντικός ο οικογενειακός γραμματισμός;

Η έμφαση που δίνεται στην εφαρμογή προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού και
πρακτικών απορρέει από τη συνειδητοποίηση ότι η εκπαίδευση είναι μια διά βίου διαδικασία
και ότι το παιδί αρχίζει να μαθαίνει πολύ πριν πάει σχολείο. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι,
επομένως, οι πρώτοι και πιο σημαντικοί δάσκαλοι για ένα παιδί. Επιπλέον, η έρευνα έχει
παρατηρήσει έναν ισχυρό συσχετισμό μεταξύ των επιπέδων γραμματισμού και των
γνωστικών επιπέδων των γονιών και των παιδιών τους. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά
ενηλίκων που έχουν χαμηλές δεξιότητες και είναι λειτουργικά αναλφάβητοι είναι
καταδικασμένα να ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών τους; Οι Sylva et al. 4 κάνουν μια
διάκριση μεταξύ δύο παραγόντων στην γνωστική ανάπτυξη και ανάπτυξη του γραμματισμού
ενός παιδιού: ποιοι είναι οι γονείς (τα δικά τους γνωστικά επίπεδα και επίπεδα
γραμματισμού, η κοινωνικοοικονομική τους κατάσταση, η ηλικία τους, κ.λπ.) και τι κάνουν οι
γονείς (το επίπεδο «γονικής συμμετοχής», το είδος της συμπεριφοράς που δείχνουν στα
παιδιά τους, κατά πόσο τα εμπλέκουν σε δραστηριότητες που τα διεγείρουν διανοητικά,
κ.λπ.).
2.1.1 Ποιοι είναι οι γονείς…

Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B., (2004), The Effective Provision of Pre-School
Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1, Institute of Education, University of London,
University of Oxford, Birkbeck, University of London, University of Nottingham, p.4
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Η σχετική βιβλιογραφία φαίνεται να συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι γονείς με
χαμηλό μορφωτικό επίπεδο επηρεάζουν τα επίπεδα γραμματισμού των παιδιών τους.
Παρόλο που οι περισσότεροι ερευνητές λαμβάνουν υπόψη επιπρόσθετους παράγοντες όπως
η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και η εθνική προέλευση, οι δεξιότητες των γονιών
επισημαίνονται ως ο βασικός παράγοντας.

Σύμφωνα με τους Bynner και Parsons, «τα παιδιά οικογενειών με γονείς με χαμηλά επίπεδα
γραμματισμού και αριθμητικής, φαίνεται να μειονεκτούν σημαντικά όσον αφορά την
ανάπτυξη των μαθηματικών τους δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ανάγνωσης σε σχέση με τα
παιδιά γονιών με υψηλότερα επίπεδα». 5 Στην έρευνά τους σχετικά με την πρώιμη γνωστική
ανάπτυξη των παιδιών (ηλικίας 3-6 ετών), οι De Coulon, Meschi και Vignoles (2008)
παρατήρησαν ότι, μεταξύ ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, όταν οι γονείς διαθέτουν βασικές
δεξιότητες γραμματισμού, ο θετικός αντίκτυπος στη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους
είναι μεγαλύτερος από όταν οι γονείς έχουν υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης 6.
Επιπλέον, το ποιοι είναι οι γονείς μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών
τους, στο βαθμό που αυτά τείνουν να μιμούνται τη συμπεριφορά των γονιών τους. Για
παράδειγμα, οι Mol et al., αναφέρουν ότι οι γονείς που δε διαβάζουν οι ίδιοι για ευχαρίστηση
ίσως να δυσκολευτούν να κάνουν τα παιδιά τους να αρχίσουν διαβάζουν 7.
2.1.2 …ή τι κάνουν οι γονείς;

Ο συσχετισμός μεταξύ των επιπέδων γραμματισμού γονιών και παιδιών σημαίνει ότι τα
παιδιά ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες είναι νομοτελειακά ‘καταδικασμένα’ να
ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών τους; Σύμφωνα με τους Sylva et al. η απάντηση είναι
όχι. Αναλύοντας τον αντίκτυπο του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στο σπίτι πριν τα παιδιά
πάνε σχολείο και λαμβάνοντας υπόψη την παράμετρο της γονικής συμμετοχής, έφτασαν στο
συμπέρασμα ότι «αυτό που κάνουν οι γονείς είναι πιο σημαντικό από αυτό που είναι»: ο
βασικός καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον ενός παιδιού φάνηκε να είναι η ποιότητα
των σχέσεων του και της μαθησιακής εμπειρίας του στο πλαίσιο της οικογένειας 8.
Ανεξάρτητα από το επίπεδο γραμματισμού τους, υπάρχει στην πραγματικότητα μια σειρά
από απλές δραστηριότητες που οι γονείς μπορούν να κάνουν με τα παιδιά τους, ώστε να
βελτιώσουν τις γνωστικές τους δεξιότητες και τα μελλοντικά τους επίπεδα γραμματισμού.
Αυτές περιλαμβάνουν απλά το να περνούν χρόνο με τα παιδιά τους, να τους μιλούν, να τους
ρωτούν και να ακούνε τις απαντήσεις τους, να τους διαβάζουν και να τα ενθαρρύνουν να
καταλαβαίνουν αυτό που ακούνε, να τραγουδούν μαζί, κ.λπ. Αυτές οι απλές δραστηριότητες
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δε βοηθούν το παιδί μόνο να βελτιώσει το λεξιλόγιο και τη δημιουργικότητά του, αλλά
συμβάλλουν και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησής του, που είναι
αναγκαία για την επιτυχία στο σχολείο.

Κάποιες χρήσιμες συμβουλές για εύκολες δραστηριότητες τις οποίες μπορούν να κάνουν οι
γονείς με τα παιδιά τους, περιγράφονται από το πρόγραμμα «Έτοιμοι για Ανάγνωση» της
Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Τορόντο 9:
•

•

•

•

•

Ομιλία:
Η Δημόσια Βιβλιοθήκη του Τορόντο συμβουλεύει τους γονείς να αφιερώνουν χρόνο να
μιλούν με τα παιδιά τους, να τα ακούνε, να τα επαινούν όταν λένε μια ιστορία και να
προσπαθούν να απαντούν όλα τα «γιατί» που ρωτούν τα παιδιά τους, ώστε να
ενθαρρύνουν την περιέργειά τους.
Γράψιμο:
Το γράψιμο μπορεί να ενθαρρυνθεί από πολύ μικρή ηλικία, με τους γονείς να δίνουν το
παράδειγμα, π.χ. γράφοντας τη λίστα για τα ψώνια, γράφοντας ημερολόγιο και
ενθαρρύνοντάς τα να ζωγραφίζουν με μαρκαδόρους, χρωματιστά μολύβια ή μπογιές.
Τραγούδι:
Σύμφωνα με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη του Τορόντο, το τραγούδι βοηθά τα παιδιά να
αντιλαμβάνονται όλους τους ήχους των λέξεων, αφού ο ρυθμός και η μελωδία τα
βοηθά να τονίζουν τις συλλαβές, ενώ είναι πιο εύκολο να θυμούνται τις λέξεις αν είναι
συσχετισμένες με μελωδία.
Διάβασμα:
Για να κάνουν τα παιδιά να ενδιαφερθούν για το διάβασμα, οι γονείς θα πρέπει να
επιλέγουν υλικό σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Το
διάβασμα με το παιδί είναι ο καλύτερος τρόπος για τους γονείς να πυροδοτήσουν το
ενδιαφέρον του παιδιού τους για το διάβασμα και να βελτιώσουν το λεξιλόγιό του.
Παιχνίδι:
Τα παιχνίδια με πηλό ή πλαστελίνη δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να
αναγνωρίζουν διαφορετικά σχήματα και είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για
τα παιδιά ώστε να καταλάβουν πώς σχηματίζονται τα γράμματα και πώς να τα
αναγνωρίζουν.

9

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about

Σελίδα

Για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των οικογενειών με γονείς χαμηλών δεξιοτήτων,
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2.2 Προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού

προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού, τα οποία αφενός ενθαρρύνουν τους γονείς να
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και αφετέρου τους βοηθούν να αναπτύξουν στο παιδί τους
το ενδιαφέρον και την αγάπη για τη μάθηση.
2.2.1 Τι είναι τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού;

Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού λειτουργούν συνήθως σε τοπικά σχολεία,
βιβλιοθήκες ή εξειδικευμένα κέντρα και είναι σχεδιασμένα ώστε να αναπτύσσουν τα επίπεδα
γραμματισμού των γονιών και τις γονικές τους δεξιότητες, παρέχοντας παράλληλα στα
παιδιά (κυρίως προσχολικής ηλικίας) πρώιμη εκπαίδευση που θα τους βοηθήσει να
ενισχύσουν την γνωστική τους ανάπτυξη και τις πιθανότητες επιτυχίας στο σχολείο.
Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού βασίζονται, γενικά, στην εκπαίδευση
ενηλίκων (βασική διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής, πληροφορικής, επίλυσης προβλημάτων αν είναι ανάγκη στη μητρική γλώσσα των μεταναστών γονιών), στη γονική εκπαίδευση
(βοήθεια στους γονιούς ώστε να βελτιώσουν την ικανότητά τους να συμμετέχουν ενεργά και
να στηρίζουν τη μάθηση των παιδιών τους στο σχολείο και το σπίτι) και στην εκπαίδευση
προσχολικής ηλικίας (πρώιμες δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής και αριθμητικής) 10.

Τέτοια προγράμματα έχουν ελκύσει την προσοχή των φορέων χάραξης πολιτικής τόσο στις
ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, ως ένα ενδιαφέρον εργαλείο για καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού στους ενήλικες και, ταυτόχρονα, για βελτίωση των ευκαιριών για
προσωπική ανάπτυξη των παιδιών με γονείς που έχουν χαμηλές δεξιότητες. Πόσο
αποτελεσματικά όμως είναι τέτοια προγράμματα;
2.2.2 Αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού

Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning. ERIC Digest. ERIC Clearinghouse
on Urban Education, eric-web.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2
11
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development. London: NRDC, Institute of Education, p. 11
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Όπως αναφέρουν οι Carpentieri et al. (2011) στη βιβλιογραφική τους επισκόπηση για το
θέμα, περιπτώσεις προγραμμάτων οικογενειακού γραμματισμού έχουν αποδειχθεί ότι
παράγουν θετικό αντίκτυπο όσον αφορά τη βελτίωση των επιπέδων γραμματισμού των
παιδιών από ευάλωτες οικογένειες 11. Επιπρόσθετα, η έρευνα έχει δείξει ότι μακροχρόνια
αποτελέσματα στα επίπεδα γραμματισμού στην παιδική ηλικία και αργότερα στην
ενηλικίωση (στις ευκαιρίες απασχόλησης) είναι πιο πιθανά, όταν τα προγράμματα

οικογενειακού γραμματισμού επιμορφώνουν τους γονείς όχι μόνο για το πώς να βελτιώνουν
τις εκπαιδευτικές αλλά και τις κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιότητές των παιδιών τους 12.

Η έρευνα δείχνει ότι τα θετικά αποτελέσματα προκύπτουν από μια σειρά διαφορετικών
προγραμμάτων και ότι δεν υπάρχει ‘σωστός’ τρόπος να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα
οικογενειακού γραμματισμού – αυτό πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες του
εκπαιδευόμενου. Τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού είναι ένα ισχυρό εργαλείο
που συμβάλλει στον τερματισμό της μετάδοσης των δυσκολιών από γενιά σε γενιά, ενώ
μπορούν και να κινητοποιήσουν τους γονείς να βελτιώσουν την κατάστασή τους με το να
ψάξουν για δουλειά 13.

Ibid.
Ivi, σελ. 211
14
Ivi, σελ.228
13
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Η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
είναι αυτή της βιωσιμότητας, αφού η χρηματοδότηση είναι συχνά βραχυπρόθεσμη ή όχι
αρκετή. Με βάση τα ευρήματά τους, οι Carpentieri et al. υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα
οικογενειακού γραμματισμού έχουν θετικά αποτελέσματα όχι μόνο στον γραμματισμό των
παιδιών αλλά και σε μια σειρά συναφών τομέων και συνεπώς πρέπει να υποστηριχθούν από
τους φορείς χάραξης πολιτικής 14.

3. Ασκήσεις και τεστ

Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αξιοποιήσουν τις πιο κάτω προτεινόμενες
δραστηριότητες κατά την εφαρμογή της ενότητας. Ο κάθε εκπαιδευτής έχει την ευχέρεια να
προσαρμόσει τη δομή των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά
των εκπαιδευόμενων του και σύμφωνα με πρακτικές πτυχές (όπως η διαθεσιμότητα χώρου
και υλικών, ο αριθμός των εκπαιδευόμενων , κ.λπ.). Το ίδιο ισχύει και για εκπαιδευόμενους
που θέλουν να εφαρμόσουν τις προτεινόμενες δραστηριότητες στο σπίτι με τα παιδιά τους.

Οι δραστηριότητες που προτείνονται σε αυτή την ενότητα βασίζονται σε μη τυπικές
μεθόδους μάθησης και έχουν πολλαπλούς στόχους. Αφενός, στοχεύουν στο να κάνουν τους
εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τη έννοια και την αξία του οικογενειακού
γραμματισμού και αφετέρου στο να αποτελέσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για τους
συμμετέχοντες το οποίο να μπορούν να εφαρμόσουν στο σπίτι με τα παιδιά τους. Οι
συγκεκριμένες ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα ωφελήσουν όχι μόνο τα παιδιά
αλλά και τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους, αφού θα είναι μια ευκαιρία να βελτιώσουν το
δικό τους επίπεδο γραμματισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση αυτού των
παιδιών τους. Επιπρόσθετα, χάρη στα προτεινόμενα τεστ, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την
ευκαιρία να ελέγξουν τις γνώσεις τους και πόσα έμαθαν από την ενότητα.

3.1 Δραστηριότητες για ενέργεια

Οι δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών μαθημάτων ή στο
πλαίσιο μιας τάξης. Αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για σπάσιμο του πάγου
ανάμεσα στους συμμετέχοντες, για γνωριμία μεταξύ τους, για να νιώσουν άνετα και να
γεμίσουν ενέργεια με έναν ευχάριστο τρόπο. Πρέπει να εφαρμόζονται στην αρχή μιας
άσκησης ή μετά από διάλειμμα, αφού βελτιώνουν τα επίπεδα συγκέντρωσης των
εκπαιδευόμενων . Ακολουθούν μερικά παραδείγματα δραστηριοτήτων για ενέργεια:

Οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτής θα πρέπει να σταθούν σε κύκλο ώστε να βλέπουν ο ένας
τον άλλο. Ο εκπαιδευτής/τρια αρχίζει λέγοντας δυνατά το όνομά του/της, συνδυάζοντάς το
με μια απλή κίνηση του σώματος (σήκωμα χεριού, κίνηση ποδιού, κούνημα του κεφαλιού,
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Αυτή η άσκηση είναι ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι το όνομα ο
ένας του άλλου και είναι ιδανική για μια ομάδα ανθρώπων που συναντιούνται για πρώτη
φορά. Είναι επίσης μια καλή ‘νοητική προθέρμανση’, καθώς απαιτεί συγκέντρωση και
δεξιότητες μνήμης.
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3.1.1 Παιχνίδι με τα ονόματα

κ.λπ.). Στη συνέχεια, με τη φορά των δεικτών του ρολογιού, όλα τα μέλη του κύκλου θα
πρέπει να προσπαθήσουν να επαναλάβουν τα ονόματα και τις χειρονομίες των ατόμων πριν
από αυτούς, μαζί με το δικό τους όνομα και χειρονομία για τον επόμενο, και ούτω καθεξής
μέχρι να κλείσει ο κύκλος.
Μόλις τελειώσει, οι εκπαιδευόμενοι πηγαίνουν πίσω στη θέση τους.
•
•

Υλικά που χρειάζονται: κανένα
Διάρκεια: περίπου 10 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας σας)

Σημείωση: Όταν η ομάδα είναι μεγάλη, μπορείτε να χωρίσετε τους εκπαιδευόμενους σε δύο ή
περισσότερους κύκλους – αυτή πρέπει να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα, όχι μια
δύσκολη άσκηση!
3.1.2 Πώς με βλέπεις;

Αυτή η άσκηση είναι ιδανική για άτομα που γνωρίζουν ήδη ο ένας τον άλλο. Δε χρειάζεται να
ξέρουν ο ένας τον άλλο πολύ καλά, μπορεί να βασιστεί στις εντυπώσεις που έχουν. Είναι ένας
πολύ καλός τρόπος για ενίσχυση της δημιουργικότητας και της αυτοπεποίθησης, ιδανικός για
να αρχίσει μια σειρά δραστηριοτήτων με τον σωστό τρόπο!

•

Υλικά που χρειάζονται: χαρτί και χρωματιστοί μαρκαδόροι
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Στο τέλος, όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν ένα κομμάτι χαρτί με το πορτρέτο τους
και μια λίστα επιθέτων. Σε αυτό το σημείο, οι συμμετέχοντες μπορεί να σχολιάσουν πόσο
γελοία φαίνονται τα πορτρέτα και να μοιραστούν τις σκέψεις τους για τα επίθετα: βλέπουν
τους εαυτούς τους όπως τους βλέπουν οι άλλοι;
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Οι εκπαιδευόμενοι κάθονται σε έναν κύκλο και δίνεται σε όλους ένα κομμάτι χαρτί και ένας
μαρκαδόρος (διαφορετικό χρώμα στον καθένα, αν γίνεται). Πρώτα, όλοι οι εκπαιδευόμενοι
γράφουν το όνομά τους στο χαρτί. Στη συνέχεια, κάθε εκπαιδευόμενος δίνει το χαρτί στο
άτομο που βρίσκεται στα δεξιά του και η πρώτη φάση της άσκησης ξεκινά. Στο τέλος της
πρώτης φάσης, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν ζωγραφίσει ένα πορτρέτο του ατόμου του
οποίου το όνομα είναι γραμμένο πρώτο στη λίστα: κάθε εκπαιδευόμενος παίρνει ένα χαρτί
από το άτομο στα αριστερά του και ζωγραφίζει ένα χαρακτηριστικό του προσώπου του
ατόμου που είναι γραμμένο στην κορυφή της λίστας και στην συνέχεια το δίνει παρακάτω,
μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος. Στη δεύτερη φάση, με τον ίδιο τρόπο, κάθε εκπαιδευόμενος
γράφει στο χαρτί ένα θετικό χαρακτηριστικό που πιστεύει ότι περιγράφει το άτομο που είναι
γραμμένο πρώτο.

•

Διάρκεια: περίπου 15 με 20 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

3.2 Δραστηριότητες

Οι δραστηριότητες που προτείνονται πιο κάτω έχουν διπλή χρησιμότητα. Αφενός, μπορούν
να εφαρμοστούν από τον κάθε εκπαιδευόμενο ξεχωριστά με την οικογένειά του/της, αφού
αποτελούν ευχάριστες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που επιτρέπουν στους γονείς και
τα παιδιά να μάθουν μαζί και, αφετέρου, μπορούν να εφαρμοστούν στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης ή της τάξης. Εδώ, ο εκπαιδευτής μπορεί να ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να
μπουν στη θέση των παιδιών τους, προτείνοντάς τους πολύτιμα εργαλεία και ιδέες για
εφαρμογή των ίδιων ή παρόμοιων δραστηριοτήτων στο σπίτι.
Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με την ομάδα, σύμφωνα με τις
προτιμήσεις του εκπαιδευτή/γονιού.
3.2.1 Φτιάχνοντας μια ιστορία 15

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται ότι βελτιώνει τη δημιουργικότητα των παιδιών
και των γονιών, καθώς και τις δεξιότητες παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

15

Αυτή η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από “Tips for Family Literacy” από τη Margaret Eaton, Πρόεδρο του ABC
Life Literacy Canada (https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)
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Στο σπίτι, η δραστηριότητα μπορεί να υλοποιηθεί με τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στην
οικογένεια. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες πρέπει να χωριστούν σε μικρές
ομάδες. Κάθε ομάδα παίρνει στυλό και χαρτί. Οι ομάδες κάθονται κάτω σε κύκλο και το κάθε
μέλος της ομάδας λέει με τη σειρά μια λέξη, με σκοπό να δημιουργηθεί μια μικρή ιστορία. Η
ιστορία μπορεί να αφορά οτιδήποτε και είναι προβλέπεται να ακολουθήσει απρόβλεπτη
πορεία. Καθώς τα μέλη της ομάδας λένε τις λέξεις, ένα ή περισσότερα άτομα από την ομάδα
πρέπει να τις καταγράφουν (σημείωση: αν η δραστηριότητα εφαρμόζεται στο σπίτι,
προτείνουμε να αναλάβει αυτή την εργασία ένα από τα παιδιά, ως έναν διασκεδαστικό και
χρήσιμο τρόπο που θα βελτιώσει τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου). Αφού οι ομάδες
τελειώσουν την ιστορία τους, ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα διαβάζει την ιστορία της
ομάδας του δυνατά στην υπόλοιπη τάξη.

•
•

Υλικά που χρειάζονται: χαρτί και στυλό
Διάρκεια: περίπου 30 με 40 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

3.2.2 Το κολάζ μου! 16

Αυτή η δραστηριότητα βοηθά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάγνωσης του παιδιού (ή
απλώς στην αναγνώριση των γραμμάτων και των σχημάτων), καθώς και της
δημιουργικότητάς τους.

Για αυτή τη δραστηριότητα, ο εκπαιδευτής/τρια πρέπει να μαζέψει όσα περισσότερα
περιοδικά ή εφημερίδες μπορεί (οι γονείς πρέπει να επιλέξουν υλικό κατάλληλο για την
ηλικία των παιδιών), καθώς και ψαλίδια, γόμες, μαρκαδόρους και άσπρες κόλλες Α3.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να καθίσουν ελεύθερα στο πάτωμα, γύρω από ένα τραπέζι ή
όπως προτιμούν, έχοντας μαζί τους μια κόλλα χαρτί, ένα ψαλίδι και μια γόμα ο καθένας. Τα
περιοδικά και το υπόλοιπο έντυπο υλικό θα πρέπει να βρίσκονται στη μέση και όλοι θα
πρέπει να ψάξουν ώστε να βρουν:
•
•
•
•

Τα γράμματα του ονόματός τους
Φωτογραφίες/εικόνες που απεικονίζουν κάτι που τους αρέσει
Φωτογραφίες/εικόνες που απεικονίζουν κάτι που δεν τους αρέσει
Οτιδήποτε άλλο που ο εκπαιδευτής/γονιός θεωρεί κατάλληλο όσον αφορά το
βαθμό δυσκολίας (π.χ. τα πιο πάνω μπορεί να είναι κατάλληλα για μικρά
παιδιά, αλλά βαρετά για ενήλικες ή μεγαλύτερα παιδιά).

Μόλις βρουν αυτό που χρειάζονται, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να κόψουν τις εικόνες και τα
γράμματα και να τα κολλήσουν στο χαρτί. Μπορούν να σχεδιάσουν ελεύθερα με τους
μαρκαδόρους και να αξιοποιήσουν τη δημιουργικότητά τους, ώστε να φτιάξουν το καλύτερο
πορτρέτο της προσωπικότητάς τους. Μόλις τελειώσουν, δείχνουν το κολάζ τους στην
υπόλοιπη ομάδα και εξηγούν τι επέλεξαν να παρουσιάσουν και γιατί.

Αυτή η δραστηριότητα είναι εμπνευσμένη από το πρόγραμμα “Ready for Reading” του Toronto Public Library
(https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage)
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Είναι χρήσιμο στο τέλος της δραστηριότητας να γίνει ένας μικρός αναστοχασμός, όπου ο
εκπαιδευτής μπορεί να κάνει τις πιο κάτω ερωτήσεις: σας άρεσε η δραστηριότητα; Τι
βρήκατε χρήσιμο/δύσκολο; Πιστεύετε ότι θα την επαναλάβετε στο σπίτι με τα παιδιά σας;

•
•

Υλικά που χρειάζονται: περιοδικά, εφημερίδες, κόμικς (κατάλληλο υλικό για
την ηλικία), ψαλίδια, γόμες, μαρκαδόροι, κόλλες A3.
Διάρκεια: περίπου 40 με 50 λεπτά (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας).

3.2.3 Αλλαγή οπτικής! 17

Η παρούσα δραστηριότητα είναι ένα χρήσιμο και διασκεδαστικό εργαλείο για βελτίωση της
δημιουργικότητας, των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού λόγου, της ακρόασης και των
δεξιοτήτων κατανόησης.

Για αυτή τη δραστηριότητα, οι γονείς/εκπαιδευτές θα πρέπει να διαλέξουν ένα γνωστό
παιδικό παραμύθι. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, μπορεί να είναι ένα κλασικό παραμύθι
(Σταχτοπούτα, Χιονάτη, Κοκκινοσκουφίτσα, Πινόκιο, κ.λπ.), έτσι ώστε να υπάρχουν πολλές
πιθανότητες να γνωρίζουν όλοι την πλοκή, ενώ στο πλαίσιο της οικογένειας οι γονείς
μπορούν να διαλέξουν όποια ιστορία γνωρίζουν ότι αρέσει στα παιδιά τους και τη γνωρίζουν
καλά.

Στην τάξη, ο εκπαιδευτής αρχίζει την άσκηση ζητώντας από τους εκπαιδευόμενους να
σχηματίσουν μικρές ομάδες των τεσσάρων το πολύ ατόμων και δίνει σε όλους
στυλό/μαρκαδόρους και χαρτί. Μόλις σχηματιστούν οι ομάδες, ο εκπαιδευτής προτείνει
στους εκπαιδευόμενους δύο ή περισσότερες επιλογές ιστοριών και στη συνέχεια διαβάζει την
ιστορία που επέλεξαν. Στη συνέχεια, αναθέτει σε κάθε ομάδα μια «αλλαγή οπτικής»: κάθε
ομάδα θα πρέπει να διηγηθεί ξανά την ιστορία με μια μικρή διαφορά. Μια ομάδα θα
μπορούσε να την διηγηθεί από την οπτική ενός διαφορετικού χαρακτήρα, μια άλλη ομάδα θα
μπορούσε να την πει αλλάζοντας το τέλος, μια άλλη θα μπορούσε να αντιστρέψει τους
ρόλους (π.χ. να κάνει την κοκκινοσκουφίτσα κακή και τον λύκο καλό), κ.λπ. Οι εκπαιδευτές
μπορούν να βρουν διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να αλλάξει η ιστορία, ανάλογα με τον
αριθμό των ομάδων. Όλες οι ομάδες συζητούν μεταξύ τους και εφευρίσκουν μια διαφορετική
εκδοχή της ιστορίας και, μόλις τελειώσουν, αναθέτουν σε ένα εκπρόσωπο να πει τη δική τους
εκδοχή της ιστορίας σε όλη την τάξη.
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This activity was freely inspired by “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink (http://www.readwritethink.org/parentafterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)

Σελίδα

Στην περίπτωση που οι γονείς δοκιμάσουν τη δραστηριότητα στο σπίτι με τα παιδιά τους,
μπορούν να την προσαρμόσουν στην ηλικία και τις ανάγκες του παιδιού τους. Μπορείτε να
επιλέξετε έναν τρόπο με βάση τον οποίο θα αλλάξει η ιστορία και να τον εφαρμόσετε μαζί με
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Αφού πουν την εκδοχή της ιστορίας τους, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να συζητήσουν και να
αναστοχαστούν από κοινού, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή.

το παιδί σας. Αφήστε το παιδί να ηγηθεί της δημιουργικής διαδικασίας, εκτιμήστε αυτό που
λέει και να είστε προσεκτικοί να μην επιβάλλετε την άποψή σας.
•
•

Υλικά που χρειάζονται: ένα παραμύθι, στυλό ή μαρκαδόροι και χαρτί.
Διάρκεια: περίπου 1 ώρα (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

3.2.4 Το ιδανικό μου σπίτι

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συμβάλλει στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και των
δεξιοτήτων αντίληψης χώρου των παιδιών.

Για την υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας ο εκπαιδευτής/γονιός δίνει στους
εκπαιδευόμενους/παιδιά χαρτί, μαρκαδόρους και μια ρίγα. Μπορεί να γίνει στο πλαίσιο
εκπαίδευσης με κάποιες μικρές τροποποιήσεις. Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες
να χωριστούν σε μικρότερες ομάδες και δίνει στην κάθε μία ένα κομμάτι χαρτί, μια ρίγα και
λίγους μαρκαδόρους. Τότε, λέει στους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν το ιδανικό τους σπίτι.
Τους ενθαρρύνει να είναι δημιουργικοί και να σκεφτούν πρωτότυπα! Θέλουν ένα δωμάτιο
φτιαγμένο από γλυκά; Μια πόρτα που οδηγεί σε μια ξένη χώρα; Μια πισίνα; Δεν πρέπει να
υπάρχουν όρια στη φαντασία τους! Στη συνέχεια συζητούν τις ιδέες στην ομάδα τους και
σχεδιάζουν την κάτοψη ιδανικού τους σπιτιού, αναφέροντας τα δωμάτια, διακοσμώντας τα
όπως θέλουν και χρησιμοποιώντας τα χρώματα που θέλουν.
Οι ομάδες, ακολούθως, παρουσιάζουν το ιδανικό τους σπίτι στην υπόλοιπη τάξη, εξηγώντας
τις επιλογές τους και ανταλλάζοντας σχόλια και ιδέες με τους άλλους.

Θα ήταν χρήσιμο για κλείσιμο της ενότητας, αφού όλοι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
το ιδανικό τους σπίτι, να γίνει ένας αναστοχασμός για το ποιες δεξιότητες αναπτύχθηκαν σε
αυτή την άσκηση, πώς πιστεύουν οι εκπαιδευόμενοι ότι θα μπορούσε να βελτιώσει τον
γραμματισμό των ίδιων και των παιδιών τους, κατά πόσο πιστεύουν ότι θα είναι μια
ευχάριστη δραστηριότητα να κάνουν με τα παιδιά τους, κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των μαθημάτων ή της ενότητας, είναι σημαντικό οι
εκπαιδευόμενοι να ελέγξουν τις γνώσεις τους με τεστ, ώστε να βεβαιωθούν ότι έχουν
κατανοήσει τις βασικές έννοιες που αποτελούν τη βάση για εφαρμογή της ενότητας.
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3.3 Τεστ

Υλικά που χρειάζονται: χαρτί, μαρκαδόροι, ρίγες
Διάρκεια: περίπου 1 ώρα (ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας)

Σελίδα

•
•

Σελίδα
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Το Κεφάλαιο 2 είναι ένα παράδειγμα ενός τεστ αυτοαξιολόγησης που θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί αυτόνομα από τους εκπαιδευόμενους ώστε να ελέγξουν κατά πόσο έχουν
κατανοήσει το περιεχόμενο της ενότητας, αλλά και από τους εκπαιδευτές προκειμένου να
αξιολογήσουν την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

4. Πρόγραμμα εργαστηρίου

Η μεθοδολογία που προτείνουμε για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων βασίζεται σε μια μη
τυπική προσέγγιση. Η μη τυπική μάθηση είναι «μια μεθοδολογία η οποία μεταφράζεται σε
δομημένες και προσεκτικά προσαρμοσμένες στους εκπαιδευόμενους πρακτικές (…) οι οποίες
προάγουν την προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη τους» 18. Κάποια από τα
χαρακτηριστικά αυτής της μεθοδολογίας περιλαμβάνουν την κατάργηση της τυπικής
ιεραρχικής δομής διδασκαλίας, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στο θεωρητικό
επίπεδο, οι εκπαιδευτές δεν βρίσκονται σε μια ανώτερη θέση, επειδή δε «διδάσκουν» κάτι με
τη στενή έννοια του όρου, αλλά ενθαρρύνουν τους μαθητές να μάθουν μέσω της βιωματικής
εμπειρίας, του αναστοχασμού, της συζήτησης και της ανακάλυψης των απαντήσεων. Ο
εκπαιδευτής είναι περισσότερο ένας διαμεσολαβητής, παρά ένας δάσκαλος. Σε πρακτικό
επίπεδο πάλι δεν υπάρχει ιεραρχία, αφού οι δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης δεν
μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον εκπαιδευτή στο κέντρο, αλλά απαιτούν από τους
μαθητές να κάθονται σε κύκλο, όπου μπορούν όλοι να είναι ίσοι, συμπεριλαμβανομένου του
διαμεσολαβητή.
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http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Στην περίπτωση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να την
υλοποιήσουν σε έναν χώρο όπου οι εκπαιδευόμενοι θα νιώθουν άνετα, όπου θα μπορούν να
κάθονται σε κύκλο, να βλέπουν ο ένας τον άλλο και να νιώθουν ίσοι – μεταξύ τους και με τους
εκπαιδευτές. Εκπαιδευτικά μέσα όπως οι δραστηριότητες για σπάσιμο του πάγου και για
ενέργεια, οι οποίες γίνονται στην αρχή της κάθε άσκησης, συμβάλλουν ώστε οι
εκπαιδευόμενοι να νιώσουν άνετα, να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους και να γίνουν πιο
ανοικτοί στο να δεθούν μεταξύ τους και να ανοιχτούν. Οι εκπαιδευτές δε θα πρέπει να
κρίνουν όσα λένε ή παράγουν οι εκπαιδευόμενοι, αλλά να συμπεριφέρονται σε όλους με τον
ίδιο τρόπο, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του μεσολαβητή. Μετά από κάθε δραστηριότητα, είναι
σημαντικό να αφιερώσετε λίγο χρόνο για ατομικό και ομαδικό αναστοχασμό και συζήτηση: οι
εκπαιδευόμενοι θα συνειδητοποιήσουν ότι, αν και οι μη τυπικές δραστηριότητες είναι
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Οι ίδιες αρχές μπορούν να εφαρμοστούν στο σπίτι με τα παιδιά. Όταν δε δίνονται στα παιδιά
έτοιμες απαντήσεις, αλλά ο γονιός/διαμεσολαβητής τα ενθαρρύνει να κατανοήσουν και να
σκεφτούν μόνοι τους, τότε τα παιδιά μπορούν να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τις
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων με έναν πολύ πιο γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.
Επιπλέον, στη μαθησιακή διαδικασία, η κατάργηση της ιεραρχίας μεταξύ παιδιού και γονιού
επιτρέπει στο παιδί να νιώθει ότι το ακούνε και το εκτιμούν, ενισχύοντας έτσι την
αυτοπεποίθηση και την φυσική του περιέργεια και διασφαλίζοντας ότι βιώνει τη μάθηση ως
μια ευχάριστη και διασκεδαστική εμπειρία, και όχι ως ένα βαρετό και δύσκολο γεγονός.

διασκεδαστικές και ευχάριστες, επιτελούν επίσης και έναν σκοπό, και είναι σημαντικό να
συνειδητοποιήσουν από μόνοι τους (ή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή αν είναι απαραίτητο)
ποιος είναι αυτός.

Στον πιο κάτω πίνακα, θα βρείτε μια σύνοψη των δραστηριοτήτων που περιγράφονται στην
υποενότητα III.2 της παρούσας ενότητας, καθώς και μερικές συμβουλές για την
αποτελεσματική εφαρμογή τους:

Προτεινόμενη Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/συμβουλές
διάρκεια
για τον εκπαιδευτή
• Παιχνίδι με τα ονόματα (Δραστηριότητα 10 με 15 λεπτά
για ενέργεια)
Μνήμη, νοητική προθέρμανση.
Συμβουλή: start the series and put yourself in
the game, it will make learners feel more at
ease.

30 με 40 λεπτά

Δείτε III.1

και Δείτε III.1
• Πώς με βλέπεις; (Δραστηριότητα για Χαρτί
χρωματιστοί
ενέργεια)
μαρκαδόροι.
Δημιουργικότητα, αυτοεκτίμηση.
Συμβουλή: make sure the learners approach
this activity with an open mind and a positive
attitude.
• Summary of contents for section II (Theory) Υπολογιστής
και
Βασική γνώση για το θέμα της ενότητας.
Συμβουλή: try με make the theoretical προβολέας
content approachable and appropriate με the
learners’ level. You can modify the proposed
presentation in order for it με fit your
learners’ learning needs at best.
• Φτιάχνοντας μια ιστορία. (Learning Στυλό
χαρτί
Activity)
Δημιουργικότητα, παραγωγή προφορικού και
γραπτού λόγου.
Συμβουλή: don’t put a limit με your
children’s/learners’ creativity! Welcome the
absurd and encourage them με express
themselves.

Δείτε
Annex 3

και Δείτε III.2
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20 λεπτά

Πόροι

Σελίδα

15 με 20 λεπτά

Υλικά

30 λεπτά

Περιοδικά,
Δείτε III.2
εφημερίδες,
κόμικς (υλικό
κατάλληλο
για την ηλικία
των
παιδιών);
ψαλίδια,
γόμα,
μαρκαδόροι,
κόλλες A3.

• Αλλαγή
οπτικής!
(Εκπαιδευτική Παραμύθι,
χαρτί, στυλό
δραστηριότητα)
Δημιουργικότητα, παραγωγή προφορικού
λόγου, ακρόαση, κατανόηση.
Συμβουλή: Παρόλο που αυτή είναι μια
ευχάριστη δραστηριότητα, ενθαρρύνετε τα
παιδιά/εκπαιδευόμενους να είναι ακριβείς και
σαφείς: πρόκειται για μια αναδιήγηση της
ιστορίας, όχι μια παραλλαγή, σκεφτείτε τις
λεπτομέρειες και προσπαθήστε να είστε όσο
το δυνατόν πιο πιστοί στην αρχική πλοκή,
σύμφωνα με την αλλαγή οπτικής που
επιλέξατε.
• Το ιδανικό μου σπίτι. (Εκπαιδευτική Χαρτί,
μαρκαδόροι,
δραστηριότητα)
Δημιουργικότητα,
χωρική
αντίληψη, ρίγες
ζωγραφική.
Συμβουλή:
ενθαρρύνετε
τα
παιδιά/εκπαιδευόμενους να αφήσουν τη
φαντασία τους ελεύθερη, αλλά ταυτόχρονα
να τοποθετούν τα στοιχεία στο καλύτερο
σημείο (στη ζωγραφιά).

Αξιολόγηση (για
επιβεβαίωση της αύξησης
της γνώσης)

Πόροι

Δείτε III.2

Δείτε III.2

Δείτε κεφάλαιο 1 (Τεστ αξιολόγησης αναγκών) και Κεφάλαιο 2
(Τεστ αυτοαξιολόγησης).
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1 ώρα

Υλικά

Σελίδα

Προτεινόμενη Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/συμβουλές
διάρκεια
για τον εκπαιδευτή
40 με 50 λεπτά • Το κολάζ μου! (Learning Activity)
Creativity, reading, crafting.
Συμβουλή: Ενθαρρύνετε τα
παιδιά/εκπαιδευόμενούς σας να
σταματήσουν και να σκεφτούν λίγο πριν να
αρχίσουν να κάνουν το κολάζ τους και
ωθήστε τους να κάνουν μια μικρή
ενδοσκόπηση: ποιοι είναι; Τι τους αρέσει; Τι
δεν τους αρέσει;
Το επίπεδο των ερωτήσεων θα πρέπει να
ποικίλει ανάλογα την ηλικία/ικανότητες.

Σελίδα
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Προτεινόμενη Εκπαιδευτικές δραστηριότητες/συμβουλές
Υλικά
Πόροι
διάρκεια
για τον εκπαιδευτή
Είναι σημαντικό να δώσετε στους εκπαιδευόμενους την
Ανατροφοδότηση και
ευκαιρία να δώσουν ανατροφοδότηση για τις εκπαιδευτικές
αξιολόγηση
συνεδρίες, να αξιολογήσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία και τα
μαθησιακά αποτελέσματα.

5. Περαιτέρω Ανάγνωση και Ανάπτυξη

Η βιβλιογραφία και οι πόροι για το θέμα του οικογενειακού γραμματισμού είναι πολλοί και
εύκολα προσβάσιμοι στο διαδίκτυο. Παρόλο που είναι ένα θέμα που τα τελευταία χρόνια έχει
κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη, ο οικογενειακός γραμματισμός έχει μεγαλύτερη ιστορία στη
Βόρεια Αμερική, όπου έχουν εφαρμοστεί πολλά προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
που στοχεύουν σε οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο και χαμηλό εισόδημα, με στόχο
την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού των ενηλίκων και την παροχή στα
παιδιά καλύτερων ευκαιριών για το μέλλον τους, μειώνοντας έτσι τις ανισότητες μέσω της
εκπαίδευσης. Βιβλιοθήκες της Αμερικής και του Καναδά, καθώς και κέντρα γραμματισμού,
προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και εκπαιδευτικών πόρων για το θέμα, στο
διαδίκτυο.
Πιο κάτω παρέχονται κάποιοι σύνδεσμοι που μπορούν να είναι χρήσιμοι για εκπαιδευτές που
θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για το θέμα και για γονείς που ψάχνουν για
συμβουλές και έμπνευση για εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν με τα
παιδιά τους.

Σελίδα

5.2 Πόροι:
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, ανάγνωση:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/read
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, τραγούδι:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/sing
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, παιχνίδι:
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5.1 Πληροφορίες:
Ιστοσελίδα του «National Center for Families Learning»:
http://www.familieslearning.org/
Άρθρο που συνοψίζει έννοιες και πόρους:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-μεsupport-family-literacy
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Γραμματισμού:
http://www.eli-net.eu/
Πρόγραμμα «Ready for Reading» του Toronto Public Libary
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
Για το έργο «Family Literacy Project» στο Ντράκενσμπεργκ, Νότιο Αφρική:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s

Σελίδα
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https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/play
Δραστηριότητες του Toronto Public Library για να κάνετε με παιδιά, παραγωγή γραπτού
λόγου:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-με-do/write
Πόροι από το Read Write Think:
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Ενότητα 6 – Κεφάλαιο 1
Δείγμα τεστ για την αξιολόγηση αναγκών των εκπαιδευομένων
1. Έχετε ακούσει ποτέ τον όρο «οικογενειακός γραμματισμός»;
α. Ναι
β. Όχι

2. Σε τι πιστεύετε ότι αναφέρεται ο όρος «οικογενειακός γραμματισμός»;
α. Οι γονείς με τα παιδιά τους να μαθαίνουν μαζί
β. Το επίπεδο εκπαίδευσης των παιδιών
γ. Μια οικογένεια με χαμηλό επίπεδο γραμματισμού
δ. Μια οικογένεια με υψηλά επίπεδα γραμματισμού
ε. Δε γνωρίζω

3. Πιστεύετε ότι το δικό σας επίπεδο γραμματισμού μπορεί να έχει αντίκτυπο στις τωρινές
και μελλοντικές ικανότητες του παιδιού σας;
α. Όχι
β. Ναι (παρακαλώ εξηγήστε)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Πιστεύετε ότι περνάτε αρκετό χρόνο με τα παιδιά σας;
α. Ναι
β. Όχι, θα ήθελα να περνώ περισσότερο χρόνο μαζί τους

5. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη του να περνάτε χρόνο με τα παιδιά σας; (μπορείτε να
επιλέξετε περισσότερες από μία απαντήσεις)
α. Ενδυνάμωση της σχέσης μας
β. Βελτίωση του γραμματισμού τους
γ. Πειθαρχία
δ. Καλύτερη γνωριμία μαζί τους
ε. Δε γνωρίζω
στ. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

Σελίδα

6. Τι είδους δραστηριότητες κάνετε με τα παιδιά σας που πιστεύετε ότι μπορούν να
βελτιώσουν τα επίπεδα γραμματισμού τους; (μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες από
μία απαντήσεις)
α. Μιλάμε
β. Τραγουδάμε

1

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

γ. Διαβάζουμε
δ. Παίζουμε
ε. Βοηθώ με την κατ’ οίκον εργασία
στ. Μαγειρεύουμε
ζ. Δε γνωρίζω
η. Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)
…………

7. Γνωρίζετε τι είναι ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού;
α. Ναι
β. Όχι

8. Έχετε λάβει ποτέ μέρος σε ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού;
α. Ναι
β. Όχι
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9. Γνωρίζετε για προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού που γίνονται στην περιοχή
σας;
α. Ναι
β. Όχι

Ενότητα 6 – Κεφάλαιο 2
Τεστ αυτοαξιολόγησης.
1. Τι είναι ο οικογενειακός γραμματισμός;
α. O οικογενειακός γραμματισμός αναφέρεται στο πόσο καλά γνωρίζει κάποιος την
οικογένειά του
β. O οικογενειακός γραμματισμός είναι μια διαδικασία που λαμβάνει χώρα
μέσα στην οικογένεια, κατά την οποία γονείς και παιδιά μαθαίνουν μαζί
γ. O οικογενειακός γραμματισμός αναφέρεται στα επίπεδα γραμματισμού των
γονιών σε μια οικογένεια
δ. Δε γνωρίζω
2. Οι δυσκολίες γραμματισμού των γονιών έχουν κάποιο αντίκτυπο στα παιδιά τους;
α. Ναι, υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ των χαμηλών επιπέδων των
γονιών και των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους
β. Όχι εφόσον πηγαίνουν σχολείο και κάνουν τα μαθήματά τους
γ. Δε γνωρίζω

3. Τα παιδιά αναλφάβητων γονέων είναι καταδικασμένα να είναι και αυτά αναλφάβητα;
α. Ναι, επειδή υπάρχει θετικός συσχετισμός μεταξύ των χαμηλών επιπέδων των
γονιών και των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών τους
β. Όχι, επειδή οι γονείς με χαμηλά επίπεδα γραμματισμού μπορούν να
κάνουν τα παιδιά τους να αγαπήσουν τη μάθηση, δημιουργώντας ένα
περιβάλλον μάθησης στο σπίτι
γ. Όχι αν οι γονείς μπορούν να τα στείλουν σε φροντιστήρια
δ. Δε γνωρίζω

Σελίδα.

5. Είναι δραστηριότητες όπως το τραγούδι και το παιχνίδι βοηθητικές για τη βελτίωση
των δεξιοτήτων γραμματισμού ενός παιδιού;
α. Όχι, είναι απλά για διασκέδαση
β. Ναι, βοηθούν το παιδί να αναπτύξει πολλές δεξιότητες χρήσιμες για την
ανάπτυξη του γραμματισμού του στο μέλλον
γ. Δε γνωρίζω
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4. Πώς μπορεί να ενισχυθεί η γνωστική ανάπτυξη ενός παιδιού;
α. Διδάσκοντάς το να διαβάζει ή να γράφει
β. Παίζοντας μαζί του, διαβάζοντάς του, μιλώντας του, τραγουδώντας και
μαγειρεύοντας μαζί του
γ. Βλέποντας τηλεόραση
δ. Δε γνωρίζω

6. Τι είναι ένα πρόγραμμα οικογενειακού γραμματισμού;
α. Ένα πρόγραμμα που επιτρέπει στους γονείς να βελτιώσουν τα επίπεδα
γραμματισμού και τις γονικές τους δεξιότητες, αναπτύσσοντας
παράλληλα τις δεξιότητες πρώιμου γραμματισμού των παιδιών τους.
β. Ένα πρόγραμμα μετά το σχολείο
γ. Ένα εκπαιδευτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα για οικογένειες
δ. Δε γνωρίζω
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7. Γιατί είναι σημαντικά τα προγράμματα οικογενειακού προγραμματισμού;
α. Γιατί αποτελούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για φορείς χάραξης
πολιτικής για αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού ενηλίκων και του
αναλφαβητισμού που περνά από γενιά σε γενιά.
β. Γιατί βοηθούν τα παιδιά με τα μαθήματά τους
γ. Γιατί εκπαιδεύουν οικογένειες
δ. Δε γνωρίζω

Ενότητα 6: Οικογενειακός γραμματισμός

Τι είναι ο οικογενειακός γραμματισμός;
• Οι γονείς και τα παιδιά
μαθαίνουν μαζί
• Οι γονείς είναι οι πρώτοι και
πιο σημαντικοί δάσκαλοι των
παιδιών πριν το σχολείο
• Δραστηριότητες
γραμματισμού στο σπίτι

Γιατί είναι σημαντικός ο οικογενειακός
γραμματισμός;
• Συσχετισμός μεταξύ των
επιπέδων γραμματισμού των
γονιών και της γνωστικής
ανάπτυξης των παιδιών τους
• Είναι ένας τρόπος για να
σταματήσει η μετάδοση των
δυσκολιών από γενιά σε γενιά

Ποιοι είναι οι γονείς…
• Οι χαμηλές γνωστικές δεξιότητες των
γονιών επηρεάζουν την πρώιμη
γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους
• Τα παιδιά έχουν μια τάση να μιμούνται
τους γονείς τους (π.χ. αν δε δουν τους
γονείς τους να διαβάζουν για
ευχαρίστηση, είναι λιγότερο πιθανό να
το κάνουν και τα ίδια)

… ή τι κάνουν οι γονείς;
• Παρά το συσχετισμό, υπάρχουν
πράγματα που μπορούν να κάνουν και οι
γονείς με χαμηλές δεξιότητες για να
ενισχύσουν τη γνωστική ανάπτυξη των
παιδιών τους
• Το τραγούδι, το παιχνίδι, το διάβασμα, το
γράψιμο και η ομιλία είναι εύκολοι τρόποι
για παροχή ερεθισμάτων στο παιδί και
αύξησης του επιπέδου του μελλοντικού
γραμματισμού τους.

Προγράμματα οικογενειακού γραμματισμού
• Βελτιώνουν τα επίπεδα γραμματισμού
και γονικών δεξιοτήτων και ενισχύουν
τη γνωστική ανάπτυξη και την αγάπη
των παιδιών για τη μάθηση.
• Οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν θετικό
αντίκτυπο τόσο στα παιδιά όσο και
στους γονείς.
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