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1.

1. Opis modułu

1.1 Czego dotyczy moduł

"Małe dzieci mają prawo do rodzicielskiego wsparcia rozwoju języka i umiejętności
czytania i pisania, ze strony rodziców/opiekunów, którzy wchodzą w interakcje z nimi,
regularnie rozmawiają z nimi na interesujące ich tematy, słuchają ich, czytają im (oraz z nimi)
różnorodne i interesujące materiały, dostępne zarówno w formie drukowanej jak i w postaci
cyfrowej” 1. Europejska Deklaracja w sprawie prawa do czytania i pisania, która przedstawia
umiejętność czytania i pisania jako podstawowe prawo, określa 11 warunków dla
podstawowego prawa do czytania i pisania, które należy wprowadzić w życie. Pierwszym
z nich jest to, że "„Zachęca się małe dzieci do rozwoju języka i umiejętności czytania
i pisania”. 2.

W rzeczywistości coraz większa liczba dorosłych osób o niskich kwalifikacjach (brak
podstawowych umiejętności czytania, pisania i liczenia) w Europie, wywołała dyskusje
dotyczące tego, czy tacy nisko wykwalifikowani dorośli będą mieli wpływ na poziom
przyszłych umiejętności czytania i pisania ich dzieci. Badania takie jak program
międzynarodowej oceny kompetencji osób dorosłych (PIAAC) 3, rzuciły światło na skalę
problemu analfabetyzmu funkcjonalnego na świecie (zwłaszcza w Europie), a w konsekwencji
na temat tego, czy powstaje nowa generacja dorosłych o niskich kwalifikacjach. Założenie to
opiera się na pojęciu międzypokoleniowego przekazywania umiejętności, któremu można
przeciwdziałać dzięki alfabetyzacji rodzinnej.

Moduł ten koncentruje się na sposobie korzystania z umiejętności czytania i pisania
przez rodziców, członków rodziny i członków społeczności w domu i w ich otoczeniu.
Alfabetyzacja rodzinna to termin używany do opisania rodziców i dzieci uczących się razem.
Znany jest on również jako międzypokoleniowa znajomość języka, a w niektórych
przypadkach jako alfabetyzacja społeczna. Podstawą takiego poglądu jest to, że rodzice
(i dorośli w społecznościach) są pierwszymi nauczycielami dzieci; że większość nauki odbywa
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się poza tradycyjnymi systemami szkolnymi, a uczenie się to proces trwający całe życie.
Aktywność czytania i pisania zachodzi naturalnie podczas codziennych zajęć i pomaga
dorosłym i dzieciom w załatwianiu różnych spraw. Pochodzenie etniczne, społecznoekonomiczne i kulturowe rodzin odzwierciedla się w działaniach związanych z umiejętnością
czytania i pisania, w które się angażują. Alfabetyzacja rodzinna może dotyczyć wszystkich
rodzin i wszystkich działań związanych z umiejętnością czytania i pisania, które mają miejsce
w rodzinie, a nie tylko w środowisku szkolnym.
Wyniki kwestionariuszy drugiego warsztatu projektu DECENT uwydatniły brak
zrozumienia pojęcia alfabetyzacji rodzinnej i korzyści płynących z umiejętności czytania
i pisania przez rodziców, potwierdzając w ten sposób istotność niniejszego modułu.

1.2 Analiza potrzeb osób uczących się / testy wstępne

Podczas wdrażania modułu ważne jest, aby trener oceniał początkowy stan wiedzy
i potrzeb osób uczących się w odniesieniu do tematu modułu: alfabetyzacji rodzinnej.

Aneks 1 jest przykładem testu, który trenerzy mogą wykorzystać na początku modułu,
aby uzyskać ogólny wgląd w poziom zrozumienia tematu przez osoby uczące się. Ocena taka
jest niezbędna w celu doprecyzowania procedu dydaktycznego zgodnie z potrzebami.

Trener może zdecydować się na edycję testu, aby dostosować go do specyfiki osób
uczących się. Ten sam test można przeprowadzić także na końcu modułu, aby ocenić postępy
i efekty uczenia się.

1.3 Efekty uczenia się

•
•

Lepsze zrozumienie pojęcia alfabetyzacji rodzinnej i jej implikacji w rozwoju
poznawczym i społecznym ich dzieci;
Lepsze zrozumienie znaczenia angażowania się w działania edukacyjne z dziećmi;
Zapoznanie się z narzędziami/instrumentami wprowadzającymi alfabetyzację
rodzinną w gospodarstwie domowym oraz angażujące i łatwe do wykorzystania
zasoby, pozwalające na spędzanie wartościowego czasu z dziećmi.
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Ocena poziomu wiedzy i zrozumienia wśród osób uczących się po wdrożeniu modułu jest
przydatnym narzędziem do oszacowania osiągnięcia efektów uczenia się. Przewidywane
efekty uczenia się dla tego modułu obejmują:

2. Podstawy teoretyczne
Temat alfabetyzacji rodziny dopiero od niedawna jest zauważany w badaniach
i kształtowaniu różnych polityk, dlatego też literatura na ten temat nie jest obszerna, choć
dostępne są nieliczne badania w tym zakresie. W aneksie 3 trenerzy/osoby uczące się mogą
znaleźć proste podsumowanie informacji zawartych w tej sekcji w formie prezentacji
PowerPoint, która może być wykorzystana w celach szkoleniowych, lub po prostu
indywidualnie jako sposób podsumowania pojęć.

2.1 Dlaczego alfabetyzacja rodzinna jest ważna?

Nacisk kładziony na wdrażanie programów i praktyk związanych z alfabetyzacją
rodzinną wynika z uświadomienia sobie, że edukacja jest procesem trwającym przez całe
życie i że dziecko rozpoczyna naukę na długo przed tym, zanim faktycznie pójdzie do szkoły.
Rodzice i opiekunowie są zatem pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami dziecka. Co
więcej, badacze zaobserwowali silną korelację między umiejętnościami czytania i pisania
rodziców bądź opiekunów a umiejętnościami ich dzieci. Czy oznacza to, że dzieci osób nisko
wykwalifikowanych lub dotkniętych analfabetyzmem funkcjonalnym są skazane na podążanie
śladami rodziców? Sylva i inni 4 wyróżniają dwa czynniki wpływające na rozwój poznawczy
oraz umiejętności czytania i pisania dziecka: kim są rodzice (ich poziom poznawczy
i umiejętności czytania, ich status społeczno-ekonomiczny, wiek itp.); i co robią (poziom
"zaangażowania rodziców", rodzaj zachowania pokazywanego swoim dzieciom, angażowanie
dzieci w intelektualnie stymulujące działania itp.).
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Wydaje się, że istnieje powszechna zgoda w literaturze na temat tego, że słabo
wykształceni rodzice mają niski poziom umiejętności czytania i pisania. Chociaż większość
autorów bierze pod uwagę dodatkowe czynniki, takie jak status społeczno-ekonomiczny
i pochodzenie etniczne, umiejętności rodziców są określane jako główny czynnik
determinujący.
Według Bynnera i Parsonsa "dzieci w rodzinach z rodzicami o najniższym poziomie
umiejętności czytania i pisania i liczenia okazały się być w znacznie gorszej sytuacji
w odniesieniu do umiejętności czytania i rozwoju matematycznego w porównaniu z dziećmi
lepiej wykształconych rodziców” 5. W badaniu wczesnego rozwoju poznawczego dzieci (dzieci
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2.1.1 Kim są rodzice ...

w wieku 3 do 6 lat), De Coulon, Meschi i Vignoles (2008) zauważyli, że wśród dorosłych
o niskich kwalifikacjach, gdy rodzice posiadają podstawowe umiejętności czytania i pisania,
pozytywny wpływ na rozwój poznawczy ich dzieci ma większe znaczenie niż wśród
wykształconych rodziców 6.

Co więcej, to, kim są rodzice, może wpływać na rozwój poznawczy ich dzieci również
w takim stopniu, w jakim dzieci mają skłonność do naśladowania zachowania swoich
rodziców. Na przykład Mol i inni zaznaczają, że rodzice, którzy sami nie angażują się
w czytanie dla przyjemności, mogą mieć trudności z zaangażowaniem swoich dzieci do
czytania 7.
2.1.2 ... lub co robią rodzice?

Czy korelacja między poziomem umiejętności czytania i pisania rodziców i ich dzieci
oznacza, że dzieci nisko wykwalifikowanych dorosłych są deterministycznie "skazane" na
podążanie śladami rodziców? Według Sylva i innych odpowiedź brzmi: nie. Analizując wpływ
środowiska nauczania domowego dzieci przed wejściem do szkoły i biorąc pod uwagę
zmienną zaangażowania rodziców, byli oni w stanie wyciągnąć wniosek, że "to, co robią
rodzice, jest ważniejsze niż to, kim są rodzice": głównym wyznacznikiem przyszłego poziomu
osiągnięć dziecka okazała się jakość jego relacji i doświadczenia wyniesione z rodzinnego
uczenia się 8.
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Bez względu na poziom umiejętności czytania i pisania, istnieje wiele prostych czynności,
dzięki którym rodzice mogą zaangażować się w działania ze swoimi dziećmi, aby poprawić ich
rozwój poznawczy i poziom umiejętności czytania. Obejmują one po prostu spędzanie czasu
ze swoimi dziećmi, rozmowę z nimi i słuchanie ich odpowiedzi, czytanie i zachęcanie ich do
zrozumienia, czego słuchają, wspólnego śpiewania itp. Te naturalne działania nie tylko
pomagają dziecku poprawić jego słownictwo i kreatywność, ale także przyczyniają się do
zwiększenia poczucia własnej wartości i pewności siebie, które mają fundamentalne
znaczenie dla sukcesów szkolnych.

Kilka pożytecznych wskazówek na temat łatwych zajęć dla rodziców z dziećmi można
znaleźć w bibliotece publicznej Toronto (TPL). W ramach programu "Gotowy do czytania" 9,
zajęcia te podzielone są na:
•

•

•

•

•

Rozmawianie:
TPL radzi rodzicom, aby poświęcili czas na rozmawianie ze swoimi dziećmi, słuchanie
ich, pochwalenie ich wysiłków, gdy podczas opowiadania historii starają się nadążyć za
wszystkimi pytaniami "dlaczego" zadawanymi przez ich dzieci w celu wzbudzenia
ciekawości.
Pisanie:
Pisanie można wprowadzać w bardzo wczesnym wieku, pokazując dzieciom możliwe
sposoby wykorzystania, np. spisując listę zakupów spożywczych, pisząc notatki itp.,
zachęcając je do rysowania flamastrami, ołówkami lub malowania palcami.
Śpiewanie:
Według TPL, śpiewanie piosenek pomaga dzieciom wychwycić wszystkie dźwięki
w słowach, ponieważ rytm i melodia mogą pomóc im zaakcentować każdą sylabę,
a słowa łatwiej zapamiętać, jeśli mają przypisaną melodię.

Czytanie:
Aby zachęcić dzieci do czytania, rodzice powinni wybierać materiały do czytania
zgodnie z ich gustem i zainteresowaniami. Czytanie książek z dzieckiem to najlepszy
sposób, by rodzice wzbudzili zainteresowanie dzieci czytaniem i pomogli im poprawić
słownictwo.

Granie:
Granie w gry, które umożliwiają dzieciom rozpoznawanie różnych kształtów
(z wykorzystniem gliny, plasteliny) jest bardzo pomocne, aby dzieci zrozumiały, w jaki
sposób tworzone są litery i jak je rozpoznawać.

9

https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Aby odpowiedzieć na potrzeby rodzin nisko wykwalifikowanych rodziców, organizacje
i decydenci opracowali programy nauki czytania i pisania, które z jednej strony zachęcają
rodziców do podnoszenia swoich umiejętności, a z drugiej pomagają im wzbudzić
zainteresowanie dzieci i chęć do nauki.
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2.2 Programy alfabetyzacji rodzinnej.

2.2.1 Jakie są programy alfabetyzacji rodzinnej?

Programy dotyczące alfabetyzacji rodzinnej są zazwyczaj prowadzone w lokalnych
szkołach lub bibliotekach lub w określonych ośrodkach i mają na celu poprawę umiejętności
czytania i pisania oraz wychowywania dzieci przez rodziców, a jednocześnie zapewniają
dzieciom (głównie przedszkolakom) wczesną edukację i pomoc w ich rozwoju poznawczym
i zwiększają ich szanse na dobre wyniki w szkole.

Programy alfabetyzacji rodzinnej są zasadniczo oparte na edukacji dorosłych
(podstawowa nauka czytania, pisania, informatyki, rozwiązywania problemów, gdy jest to
konieczne w języku ojczystym dla rodziców-imigrantów); kształceniu w zakresie wychowania
dzieci (pomaganie rodzicom w zwiększaniu ich zdolności do aktywnego angażowania się
i wspierania nauki ich dzieci w domu i szkole); edukacji wczesnoszkolnej (wczesna
alfabetyzacja i liczenie) 10.

Takie programy zyskały uznanie decydentów zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak
i w Europie jako interesujące narzędzie walki z analfabetyzmem dorosłych, a jednocześnie
poprawiają możliwości rozwoju osobistego dzieci nisko wykwalifikowanych rodziców.
Powstaje zatem pytanie o ich skuteczność.
2.2.2 Skuteczność programów alfabetyzacji rodzinnej.

Carpentieri i inni (2011) w przeglądzie literatury europejskiej na ten temat
przedstawiają przykłady programów alfabetyzacji rodzinnej, które wykazały pozytywny
wpływ w zakresie poprawy umiejętności czytania i pisania wśród dzieci pochodzących
z gospodarstw domowych znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 11. Co więcej, badania
wykazały, że długoterminowe wyniki w zakresie poziomu umiejętności czytania i pisania
dzieci, a później w wieku dorosłym na temat ich zatrudnienia są bardziej prawdopodobne,
gdy programy na rzecz alfabetyzacji rodzinnej nie tylko zapewniają rodzicom szkolenia
w zakresie umiejętności wsparcia edukacyjnego ich dzieci, ale także kładą nacisk na rozwój
umiejętności społeczno-emocjonalnych 12.
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Wyniki badań pokazują, że pozytywne wyniki pochodzą z szeregu różnych programów
i że nie ma "prawidłowego" sposobu na wdrożenie alfabetyzacji rodzinnej - muszą one być
dopasowane do potrzeb osób uczących się. Programy alfabetyzacji rodzinnej są potężnym
narzędziem przyczyniającym się do przerwania międzypokoleniowego cyklu deprywacji,
a także mogą stymulować rodziców do poprawy swojej sytuacji poprzez poszukiwanie
pracy 13.

Programy alfabetyzacji rodzinnej napotykają przede wszystkim na kwestię trwałości,
ponieważ finansowanie jest często krótkotrwałe lub niewystarczające. Na podstawie ich
ustaleń Carpentieri i inni sugerują, że badania nad programami alfabetyzacji rodzinnej
dostarczają mocnych dowodów potwierdzających ich sukces nie tylko w zakresie
umiejętności czytania i pisania wśród dzieci, ale także w szeregu powiązanych obszarów,
w związku z czym decydenci powinni udzielać niezbędnego wsparcia 14.

3. Ćwiczenia i quizy
Trenerzy i osoby uczące się mogą korzystać z następujących proponowanych działań
podczas wdrażania modułu. Każdy trener powinien mieć możliwość dostosowania struktury
zajęć zgodnie z potrzebami i cechami osób uczących się oraz zgodnie z praktycznymi
elementami (takimi jak dostępność miejsc i / lub materiałów, liczba osób uczących się itp.). To
samo dotyczy osób uczących się samodzielnie, którzy chcą realizować proponowane zajęcia
w domu z dziećmi.

Działania proponowane w tym module oparte są na nieformalnych metodach
edukacyjnych i mają wiele celów. Jeśli z jednej strony mają one na celu poprawę zrozumienia
przez osoby uczące się pojęcia alfabetyzacji rodzinnej, to z drugiej strony mogą stanowić
cenny zestaw narzędzi do ich realizacji w domu jako zajęcia z dziećmi. Nie tylko dzieci
skorzystają z tych rozrywkowych i edukacyjnych zajęć, ale również same osoby uczące się,
ponieważ będzie to dla nich okazja do poprawy własnego poziomu umiejętności czytania
i pisania, przyczyniając się jednocześnie do poprawy jakości ich dzieci.

13
14

Ivi, p. 211
Ivi, p.228
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Ponadto dzięki proponowanym quizom osoby uczące się samodzielnie będą mieli okazję
sprawdzić swoją wiedzę i sprawdzić, ile nauczyli się z tego modułu.

3.1 Energizery
Energizery są szczególnie przydatnymi ćwiczeniami w ramach szkolenia lub w klasie.
Stanowią one skuteczne narzędzie, aby osoby uczące się mogły przełamać lody, poznać się,
poczuć swobodnie i "energetyzować się" ze śmiechem. Powinny być wdrażane na początku
sesji lub po przerwie, ponieważ poprawiają poziom uwagi uczniów. Oto kilka przykładów
energizerów:

3.1.1 Zabawa z imionami
Ten energizer jest świetnym sposobem na poznanie nazw imion innych osób uczących się
i jest idealny dla grupy ludzi, którzy spotykają się po raz pierwszy. Jest to także dobre
"rozgrzanie mózgu", ponieważ wymaga pewnych umiejętności koncentracji i mnemoniki.

Osoby uczące się i trener powinni stać w kole naprzeciw siebie. Trener powinien
rozpocząć od wymówienia na głos swojego imienia i skojarzenia go z prostym gestem ciała
(podnosząc rękę, poruszając stopą, potrząsając głową itp.). Teraz, w kolejności zgodnej
z ruchem wskazówek zegara, wszyscy członkowie koła powinni próbować i powtarzać imiona
i gesty ludzi znajdujących się przed nimi, jak również własne imię i własny gest dla następnej
osoby, która ma zostać dodana do listy. I tak dalej, aż koło się zamknie.
•
•

Po zakończeniu rundy uczniowie mogą dać sobie oklaski i wrócić na swoje miejsca.
Potrzebne materiały: brak
Czas potrzebny: ok. 10 minut (w zależności od wielkości grupy)

W przypadku większych grup możliwe jest rozdzielenie uczniów w co najmniej dwóch
okręgach, powinien być to przyjemny moment nawiązywania kontaktów, a nie trudne
zadanie!

Strona

Uczniowie powinni siedzieć w kręgu, a każdy powinien otrzymać kartkę papieru i marker
(jeśli to możliwe, inny kolor dla każdego uczestnika). Po pierwsze, każda osoba ucząca się
napisze swoje imię w górnej części kartki. Następnie każda osoba ucząca się przekaże swoją
kartkę osobie po prawej stronie i rozpocznie się pierwsza faza energizera. Pod koniec tej fazy
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3.1.2 Jak mnie widzisz?
Ten energizer jest idealny dla grupy ludzi, którzy już się poznali. Nie muszą się dobrze znać,
ich odczucia mogą być oparte na wrażeniach. To świetna metoda na zwiększenie
kreatywności i często pewności siebie, idealny do rozpoczęcia sesji treningowej lub lekcji
w odpowiedni sposób!

uczniowie narysują portret osoby, której imię znajduje się na kartce: każdy otrzyma
dokument od osoby po lewej stronie i będzie musiał narysować jedną cechę twarzy osoby,
której imię znajduje się na kartce, a następnie przekazuje ją dalej, aż krąg zostanie zamknięty.
W drugiej fazie, z tą samą dynamiką, każdy uczeń powinien napisać na kartce pozytywny
przymiotnik, który ich zdaniem opisuje osobę, której imię znajduje się na kartce.
Na koniec każda osoba ucząca się powinna otrzymać kartkę ze swoim portretem i listą
przymiotników. W tym momencie osoby uczące się mogą śmiać się z tego, jak absurdalnie
wyglądają portrety i podzielić się przemyśleniami na temat przymiotników: czy widzą siebie
tak, jak inni?
•
•

Potrzebne materiały: znaczniki papieru i kolorów
Czas: ok. 15 do 20 minut (w zależności od wielkości grupy)

3.2 Działania
Proponowane poniżej działania mają podwójne zastosowanie. Z jednej strony mogą
być realizowane przez osobę uczącą się samodzielenie w jej rodzinie, ponieważ są to
przyjemne i edukacyjne zajęcia, które pozwalają rodzicom i dzieciom uczyć się razem;
z drugiej strony mogą być wdrażane w ramach szkolenia lub w klasie, w której trener będzie
zachęcał osoby uczące się do postawienia się w sytuacji ich i dostarczy im cenne narzędzia
i pomysły na realizację tych samych lub podobnych działań w domu.

Działania mogą być dostosowane w sposób, jaki trener/rodzic uważa za najbardziej
odpowiedni.
3.2.1 Budowanie opowieści 15

15

Ta aktywność została opracowana na podstawie “Tips for Family Literacy”, Margaret Eaton, ABC Life Literacy Canada
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)

Strona

Budowanie opowieści można przeprowadzić w domu w sposób najbardziej
odpowiedni dla danej rodziny. W ramach szkolenia, osoby uczące się powinny być podzielone
na małe grupy. Każda grupa powinna otrzymać długopisy i trochę papieru. Każda mała grupa
powinna usiąść w kręgu i po kolei wypowiedzieć jedno słowo, aby stworzyć opowiadanie.
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Uważa się, że ta aktywność poprawia kreatywność dzieci i rodziców, umiejętność
mówienia i pisania.

Historia może dotyczyć wszystkiego i prawdopodobnie będzie przebiegać
w nieprzewidywalnych kierunkach. Gdy członkowie grupy wypowiadają swoje słowa, jedna
lub więcej osób z grupy powinny je zapisać (uwaga: jeśli budowanie opowieści wykonywane
jest w domu, wskazane byłoby powierzenie tego zadania jednemu z dzieci, ponieważ będzie to
zabawa i użyteczne ćwiczenia poprawiające jego umiejętności pisania). Po tym, jak każda
grupa zakończy swoje opowiadanie, przedstawiciel każdej grupy przeczyta swoją opowieść
reszcie klasy.

Osoby uczące się mogą następnie wziąć udział w niewielkiej dyskusji na temat tej
aktywności, ponieważ zachęci to ich do refleksji nad celami i znaczeniem takich działań. Czy
im się podobało? Co uważają za wyzwanie? Czy myślą, że powtórzą to w domu ze swoimi
dziećmi?
• Potrzebne materiały: długopisy i papier
• Czas: ok. 30 do 40 minut (w zależności od wielkości grupy)

3.2.2 Przygotuj mój kolaż!

Ta aktywność pomaga stymulować umiejętność czytania dziecka (lub nawet
rozpoznawania liter i kształtów) oraz jego kreatywność.
W przypadku tej czynności trener / rodzic powinien zebrać jak najwięcej czasopism,
gazet, broszur (w zależności od wieku, w zależności od tego, czy zajęcia są wykonywane
z osobami dorosłymi czy dziećmi) oraz nożyczki, klej, markery i białe arkusze papieru A3.

litery ich imienia;
Zdjęcia / rysunki przedstawiające coś, co im się podoba;
Zdjęcia / rysunki przedstawiające coś, czego nie lubią;
Wszystko inne, co nauczyciel / trener / rodzic uzna za odpowiednie ze względu na
poziom skompikowania (np. trzy powyżej wymienione punkty mogą być wystarczające
dla małych dzieci, ale nudne dla starszych i / lub dorosłych)

Po znalezieniu tego, czego szukali, osoby uczące się powinny wyciąć zdjęcia i litery i przykleić
je do kartki papieru, swobodnie dekorując swój kolaż markerami i wykorzystując swoją

Strona

•
•
•
•

11

Osoby uczące się mogą swobodnie usiąść na podłodze lub przy stole i przygotować
arkusz papieru, nożyczki i klej. Magazyny i inne materiały drukowane powinny być
umieszczone w środku i każdy powinien je przejrzeć i znaleźć:

kreatywność, aby stworzyć najlepszy portret ich osobowości. Po ukończeniu pracy
zaprezentują swoje kolaże reszcie grupy, wyjaśnią, co postanowili przedstawić i dlaczego.

Zawsze dobrze jest podzielić się chwilą refleksji na zakończenie zajęć, którą trener może
moderować, zadając powyższe pytania: Czy im się podobało? Co stanowiło wyzwanie? Czy
myślą, że powtórzą to w domu ze swoimi dziećmi?
•
•

Potrzebne materiały: czasopisma, gazety, broszury, komiksy (dowolny
odpowiedni do wieku materiał drukowany); nożyczki, klej w sztyfcie, markery,
arkusze papieru A3.
Czas: ok. 40 do 50 minut (w zależności od wielkości grupy).

3.2.3 Zmiana perspektywy! 16

Ta aktywność może być użytecznym i zabawnym narzędziem do poprawy
kreatywności, umiejętności mówienia, słuchania i rozumienia.

16

This activity was freely inspired by “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink (http://www.readwritethink.org/parentafterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)
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W trakcie zajęć trener powinien poprosić osoby uczące się, aby utworzyli małe grupy
składające się maksymalnie z 4 osób i rozdać im długopisy, markery i papier. Po utworzeniu
grup trener powinien zaproponować 2 lub więcej opcji historii do wyboru, a następnie
przystąpić do czytania opowieści, która została wybrana. Następnie powinien przypisać
każdej grupie "zmianę perspektywy": każda grupa będzie musiała opowiedzieć historię
z niewielką różnicą. Jedna grupa mogłaby powiedzieć to z perspektywy innej postaci, jedna
grupa mogłaby przedstawić historię z wymyślonym alternatywnym zakończeniem, inna
mogłaby wykorzystać odwrócenie ról (np. uczynić Czerwonego Kapturka złoczyńcą i wilka
bohaterem) itp. Trenerzy mogą znaleźć różne sposoby zmiany perspektywy na historię,
w zależności od liczby grup. Każda grupa będzie dyskutować i wymyślać nową wersję swojej
historii, w razie potrzeby sporządzając notatki i po zakończeniu pracy wyznaczyć delegata
grupowego, który opowie nową wersję całej klasie.
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W przypadku tej aktywności rodzice / trenerzy będą musieli wybrać bardzo dobrze
znaną historię dla dzieci. W ramach treningu może to być jeden z klasyków (Kopciuszek,
Śnieżka, Czerwony Kapturek, Pinokio, itp.), więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że
wszyscy będą znać przynajmniej fabułę, a jeśli rodzice wykonują tę aktywność ze swoimi
dziećmi, mogą wybrać dowolną historię, którą dobrze znają i którą dobrze znają ich dzieci.

Po wysłuchaniu wszystkich, osoby uczące się mogą przeprowadzić wspólną dyskuję,
moderowaną przez trenera.

W przypadku rodziców przeprowadzających tę aktywność w domu z dziećmi, można ją
dostosować do wieku i potrzeb dzieci, można wybrać sposób opowiadania historii i robienia
tego razem. Pozwól dziecku prowadzić proces twórczy, oceniaj to, co on / ona mówi i uważaj,
aby nie narzucać swojej opinii.
•
•

Potrzebne materiały: wydrukuj lub zarezerwuj opowiadanie dla dzieci, długopisy lub
markery i papier.
Czas: ok. 1 godzina (w zależności od wielkości grupy)

3.2.4 Mój idealny dom

Uważa się, że ta aktywność przyczynia się do rozwoju kreatywności dzieci i świadomości
przestrzennej.

W tym ćwiczeniu trener / rodzic powinien dostarczyć papier i markery oraz linijkę. Może
być ono wdrożone w ramach szkolenia z niewielkimi zmianami. Trener powinien poprosić
osoby uczące się o podzielenie się na mniejsze grupy i zapewnienie im jednego arkusza
papieru na grupę, jednej linijki i kilku markerów. Następnie trener poprosi uczestników
o narysowanie idealnego domu. Powinien zachęcać ich do kreatywności i myślenia
nieszablonowo! Czy chcą pokoju zrobionego z ciasta? Drzwi w obcym kraju? Pływalnia? Nie
ma ograniczeń dla ich wyobraźni! Powinni omówić swoje pomysły w grupach, a następnie
narysować plan swojego idealnego domu, opisując pomieszczenia, dekorując je według
własnego uznania, używając wszystkich kolorów, jakich tylko zechcą.

•
•

Potrzebne materiały: papier, markery, linijka
Czas: ok. 30 minut (w zależności od wielkości grupy)

Strona

Warto zakończyć sesję po tym, jak wszyscy mieli okazję zaprezentować swój idealny dom,
aby podzielić się refleksją nad tym, jakie umiejętności zostały wykorzystane podczas tego
ćwiczenia, jak, zdaniem osób uczących się, może to pomóc w poprawie umiejętności ich
własnych i ich dzieci, czy uważają, że byłoby to ciekawe ćwiczenie do wykonania z dziećmi,
itd.
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Każda grupa powinna następnie zaprezentować swój idealny dom reszcie klasy, wyjaśnić
swoje wybory i podzielić się uwagami i pomysłami z innymi.

3.3 Quizy

Zwłaszcza przy wykorzystaniu treści kursu lub modułu, ważne jest, aby sprawdzić swoją
wiedzę z wykorzystaniem quizów, aby upewnić się, że podstawowe pojęcia, które stanowią
przesłankę prawidłowego zrozumienia i wdrożenia modułu, są dobrze znane.

Aneks 2 jest przykładem testu samooceny, który może zostać wykorzystany przez
poszczególne osoby uczące się, aby zweryfikować zrozumienie treści modułu, a także przez
trenerów w celu oceny osiągnięcia efektów uczenia się.

4. Zarys curriculum

17

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education

Strona

Te same zasady można stosować w domu z własnymi dziećmi. Kiedy dzieci nie otrzymują
bezpośrednio odpowiedzi, których szukają, ale są zachęcane do zrozumienia i zastanowienia
się przez pomocnika-rodzica, mogą rozwijać swoje umiejętności krytycznego myślenia
i rozwiązywania problemów w szybszy i bardziej skuteczny sposób. Co więcej, w procesie
uczenia się, zniesienie hierarchii między rodzicem a dzieckiem pozwala dziecku poczuć się
słuchanym i cenionym, co zwiększa jego poczucie własnej wartości i ciekawości oraz
zapewnia, że odbiera ono uczenie się jako radosną i przyjemną czynność, zamiast żmudnego
i upokarzającego doświadczenia.
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Metodologia, którą rekomendujemy do realizacji wyżej opisanych działań, jest podejściem
nieformalnym. Edukacja nieformalna "to metodologia, która przekłada się na staranne
dostosowanie do uczniów i zorganizowanych praktyk (...), które sprzyjają rozwojowi
osobistemu, społecznemu i zawodowemu ludzi” 17. Niektóre z cech tej metodologii obejmują
zniesienie formalnej hierarchicznej struktury nauczania, zarówno w sposób abstrakcyjny, jak
i konkretny. W skrócie, trenerzy nie są na pozycji wyższości, ponieważ tak naprawdę nie
"uczą" niczego, tylko zachęcają osoby uczące się do uczenia poprzez działanie, doznanie, do
refleksji, dyskusji i znalezienia odpowiedzi przez nich samych. Trener jest bardziej pomocny
niż nauczyciel. Bardziej szczegółowo, hierarchia jest zniesiona na poziomie fizycznym,
ponieważ nieformalne działania nie mogą być wykonywane z klasycznym usposobieniem
nauczyciela, ale wymagają od osób uczących się siedzenia w kręgach, w których wszyscy są
równi, włączając w to moderatora.

W szczególnym przypadku tego szkolenia, moderator powinien przeprowadzić je
w miejscu, w którym wszystkie osoby uczące się czują się dobrze, gdzie mogą usiąść w kręgu,
widzieć się nawzajem i czuć się równi: zarówno między sobą, jak i trenerem. Środki
dydaktyczne, takie jak icebreakery i energizery, wykonywane na początku sesji, przyczyniają
się do tego, że osoby uczące się czują się swobodnie, wychodzą ze swojej strefy komfortu i są
bardziej otwarci na nawiązywanie kontaktów i uzewnętrznianie się. Trenerzy nie powinni
wydawać sądów wartościujących na temat tego, co mówią lub robią osoby uczące się, ale
traktują wszystkich jednakowo i przyjmują rolę mediatora. Po każdym działaniu ważne jest,
aby poświęcić kilka chwil na indywidualne i grupowe refleksje i dyskusje: osoby uczące się
zrozumieją, że chociaż nieformalne zajęcia są zabawne, to mają one konkretny cel i ważne jest,
aby osoby uczące się same to sobie uświadomiły (z pomocą trenera, gdy jest to konieczne).

W poniższej tabeli można znaleźć krótkie podsumowanie działań opisanych w sekcji III.2
tego modułu i porady dotyczące ich realizacji:
Zalecany
Działania edukacyjne / porady dla nauczyciela Materiały
Zasób
czas
Patrz III.1
• Zabawa z imionami (Energizer)
10 do 15
Pamięć, rozgrzanie mózgu.
minut
Rada: rozpocznij serię i weź udział w zabawie,
dzięki czemu osoby uczące się poczują się
bardziej swobodnie.

30 do
minut

Komputer i Patrz aneks
• Podsumowanie treści do sekcji II (Teoria)
projektor.
3
Podstawowa znajomość przedmiotu.
Rada: postaraj się, aby treści teoretyczne były
przystępne i odpowiednie dla poziomu uczących
się. Możesz zmodyfikować proponowaną
prezentację, aby jak najbardziej odpowiadała
potrzebom edukacyjnym uczących się.

40 • Budowanie historii. (Aktywność uczenia się)
Długopisy i Patrz III.2
papier.
Kreatywność, mówienie, pisanie.
Rada: nie ograniczaj kreatywności swoich dzieci
/ uczących się! Bądź otwarty na absurdy i
zachęcaj uczących się do wyrażenia siebie.

15

20 minut

15 • Jak mnie widzisz? (Energizer)
Papier
i Patrz III.1
kolorowe
Kreatywność, samoocena.
Rada: upewnij się, że uczniowie podchodzą do markery.
tej aktywności z otwartym umysłem i
pozytywnym nastawieniem.
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10 do
minut

30 minut

• Zmiana perspektywy! (Aktywność uczenia się)
Kreatywność, rozmowa, słuchanie, zrozumienie.
Rada: chociaż jest to zabawne ćwiczenie,
zachęcaj swoje dzieci / uczących się, aby byli
dokładni i precyzyjni: to opowiadanie historii, a
nie zniekształcenie, konieczne jest myślenie o
szczegółach
i
pozostanie
jak
najbliżej
początkowej fabuły, zgodnie z wybraną zmianą
perspektywy.

• Mój idealny dom. (Aktywność uczenia się)
Kreatywność,
świadomość
przestrzenna,
rysunek.
Rada: Zachęć dzieci / uczących się do
uwolnienia ich fantazji, ale jednocześnie do
wyraźnego pozycjonowania elementów w
idealnej przestrzeni (na rysunku).

Zasób

Czasopism Patrz III.2
a, gazety,
książeczki,
komiksy
(każdy
drukowany
materiał
odpowiedn
i
do
wieku);
nożyczki,
kleje
w
sztyfcie,
markery,
kartki A3.
Wydrukuj
Patrz III.2
lub
zarezerwuj
opowiadan
ie
dla
dzieci,
długopisy
lub
markery i
papier.
Papier,
Patrz III.2
markery,
linijki.

Ocena (w celu weryfikacji Patrz aneks 1 (Test analizy potrzeb ucznia) i 2 (quiz
wzrostu wiedzy)
samooceny).
Ważne jest, aby dać uczącym się możliwość wyrażenia opinii na
Informacje zwrotne i ocena temat sesji szkoleniowych, aby umożliwić im ocenę ich
doświadczeń edukacyjnych i efektów uczenia się.
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1 godzina

Materiały
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Zalecany
Działania edukacyjne / porady dla nauczyciela
czas
40 do 50 • Przygotój mój kolaż! (Aktywność uczenia się)
minut
Kreatywność, czytanie, tworzenie.
Rada: zachęcaj swoje dzieci / uczących się, aby
zastanowili się chwilę, zanim zaczną robić kolaż i
zachęć ich do zrobienia małej introspekcji: kim
są? Co lubią? Czego nie lubią? Co ich określa?
Poziom pytań powinien różnić się w zależności
od wieku / możliwości.

5. Dalsza lektura i dalszy rozwój

Literatura i zasoby na temat alfabetyzacji rodzinnej są obfite i łatwo dostępne
w Internecie. Chociaż jest to temat, który stosunkowo niedawno zyskał na popularności
w Europie, alfabetyzacja rodzinna ma dłuższą historię w Ameryce Północnej, gdzie wdrożono
liczne programy edukacji rodzinnej skierowane do rodzin o niskich dochodach i rodzin
migrantów, w celu walki z analfabetyzmem dorosłych i zapewnienia dzieciom lepszej
przyszłości, zmniejszając tym samym nierówności poprzez edukację. Biblioteki amerykańskie
i kanadyjskie oraz centra edukacji rodzinnej oferują zbiór zasobów informacyjnych
i edukacyjnych na ten temat w Internecie.
Oto kilka linków, które mogą być przydatne zarówno dla moderatorów, którzy chcieliby
pogłębić swoją wiedzę na ten temat, jak i dla rodziców, którzy szukają wskazówek i inspiracji
do zabawnych działań edukacyjnych, które można przeprowadzić ze swoimi dziećmi:
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5.2 Zasoby:
Toronto Public Library activities to do with children:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
Toronto Public Library activities to do with children, reading:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
Toronto Public Library activities to do with children, singing:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
Toronto Public Library activities to do with children, playing:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
Toronto Public Library activities to do with children, writing:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
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5.1 Informacje:
National Center for Families Learning website:
http://www.familieslearning.org/
Article summarizing concepts and resources:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-tosupport-family-literacy
European Literacy Policy Network:
http://www.eli-net.eu/
Toronto Public Libary Ready for Reading program:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
About the Family Literacy Project in Drakensberg, South Africa:
https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s

Strona
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Read Write Think resources:
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

ANESKY
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Moduł 6 – Aneks 1
Przykład testu potrzeb uczniów.
1. Słyszałeś kiedyś o alfabetyzacji rodzinnej?
a. Tak
b. Nie

2. Jak myślisz, do czego odnosi się pojęcie alfabetyzacji rodzinnej??
a. Wspólna nauka rodziców i dzieci
b. Poziom wykształcenia rodziców
c. Rodzina o niskim poziomie umiejętności czytania i pisania
d. Rodzina o wysokim poziomie umiejętności czytania i pisania
e. Nie wiem

3. Czy uważasz, że twój własny poziom umiejętności czytania i pisania może mieć wpływ na
obecne i przyszłe umiejętności twoich dzieci?
a. Nie
b. Tak (proszę wyjaśnij)
………
4. Czy uważasz, że spędzasz wystarczająco dużo czasu ze swoimi dziećmi?
a. Tak
b. Nie, chciałbym spędzać z nimi więcej czasu

Pag.

6. Jakie aktywności wykonywane z dziećmi, mogą poprawić ich umiejętności czytania?
(możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
a. Rozmowa
b. Śpiewanie piosenek
c. Wspólne czytanie
d. Zabawa
e. Pomoc w odrabianiu zadania domowego
f. Gotowanie
g. Nie wiem
h. Inne (proszę określić)
…………
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5. 5. Jakie są korzyści z spędzania czasu z dziećmi? (możliwa więcej niż jedna odpowiedź)
a. Wzmocnienie więzi
b. Poprawa ich umiejętności czytania i pisania
c. Uczenie ich dyscypliny
d. Możliwość poznania ich lepiej
e. Nie wiem
f. Inne (proszę określić)
……………….

7. Czy wiesz, czym jest program alfabetyzacji rodzinnej?
a. Tak
b. Nie

8. Czy kiedykolwiek brałeś udział w programie alfabetyzacji rodzinnej?
a. Tak
b. Nie
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9. Czy znasz jakiś program alfabetyzacji rodzinnej w swoim mieście/regionie?
a. Tak
b. Nie

Moduł 6 – Aneks 2
Quiz samooceny.
1. Czym jest alfabetyzacja rodzinna?
a. Alfabetyzacja rodzinna odnosi się do tego w jakim stopniu zna się swoją rodzinę
b. Alfabetyzacja rodzinna to proces uczeni się, który ma miejsce w rodzinie,
gdzie zarówno rodzicie i dzieci uczą się wspólnie
c. Alfabetyzacja rodzinna odnosi sie do poziomu wykształcenia rodziców
d. Nie wiem

2. Czy trudności w czytaniu i pisaniu u rodziców mają wpływ na ich dzieci?
a. Tak, istnieje pozytywna korelacja między niskim poziomem umiejętności
czytania i pisania u rodziców a trudnościami w nauce ich dzieci
b. Nie, dopóki dzieci są wysyłane do szkoły i odrabiają lekcje
c. Nie wiem

3. Czy dzieci niepiśmiennych rodziców skazane są na analfabetyzm?
a. Tak, ponieważ istnieje pozytywna korelacja między niskim poziomem umiejętności
czytania i pisania u rodziców a trudnościami w nauce ich dzieci
b. Nie, ponieważ słabo wykształceni rodzice mogą wzbudzić w dzieciach miłość
do uczenia się, tworząc środowisko do nauki w domu
c. Nie, jeśli rodzice mogą wysłać ich na zajęcia pozalekcyjne
d. Nie wiem

4. Jak zachęcić dziecko do rozwoju poznawczego?
a. Ucząc go czytać i pisać
b. Bawiąc się z nimi, czytając im, rozmawiając z nimi, śpiewając z nimi i gotując
z nimi
c. Oglądając telewizję
d. Nie wiem
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6. Program alfabetyzacji rodzin, to:
a. Program, który pozwala rodzicom poprawić poziom umiejętności czytania i
pisania, a także poprawić umiejętności czytania i pisania u dzieci
b. Zajęcia po szkole
c. Edukacyjny program telewizyjny
d. Nie wiem

1

5. Czy ćwiczenia, takie jak śpiewanie i granie, są pomocne, aby poprawić umiejętności
czytania i pisania u dziecka?
a. Nie, są tylko aktywności rozrywkowe
b. Tak, pomagają dziecku rozwinąć wiele umiejętności przydatnych dla ich
przyszłego poziomu piśmiennictwa
c. Nie wiem
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7. Dlaczego ważne są programy alfabetyzacji rodzinnej?
a. Ponieważ stanowią one skuteczne narzędzie dla decydentów politycznych
w walce z analfabetyzmem wśród dorosłych i między pokoleniami
b. Ponieważ są pomocne podczas odrabiania lekcji
c. Ponieważ trenują rodziny
d. Nie wiem

Moduł 6: Alfabetyzacja rodzinna

Czym jest alfabetyzacja rodzinna?
• To rodzice i dzieci uczące się
razem;
• To dorośli jako pierwsi i
najważniejsi nauczyciele
przed szkołą;
• To czynności czytania i
pisania w domu.

Dlaczego alfabetyzacja rodzinna jest ważna?
• Korelacja między poziomem
umiejętności czytania rodziców
a rozwojem ich dzieci;
• Alfabetyzacja rodziny jest
sposobem na przełamanie
międzypokoleniowego
przekazywania trudności.

Kim są rodzice…
• Niskie umiejętności rodziców
negatywnie wpływają na wczesny
rozwój poznawczy dzieci;
• Dzieci mają tendencję do naśladowania
swoich rodziców (np. Jeśli nie widzą, że
ich rodzice czytają dla przyjemności,
będą mniej skłonni do podejmowania
takiej aktywności samemu).

… lub co rodzice robią?
• Pomimo tej korelacji istnieją
rzeczy, które rodzice o niskich
kwalifikacjach mogą zrobić, aby
poprawić rozwój poznawczy
swoich dzieci;
• Śpiewanie, granie, czytanie,
pisanie i mówienie to łatwe
sposoby stymulowania dziecka i
poprawy ich przyszłego poziomu
umiejętności czytania.

Programy alfabetyzacji rodzinnej.
• Poprawiają umiejętności czytania i
pisania u rodziców + zwiększają
rozwój poznawczy dzieci i ich
miłośc do nauki;
• Badania dowodzą, że mają
pozytywny wpływ zarówno na
dzieci, jak i rodziców.
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