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1.

DESCRIEREA MODULULUI

1.1 Despre ce e vorba

„Copiii mici au dreptul la sprijin parental pentru dezvoltarea limbajului și a alfabetizării, incluzând
părinții / îngrijitorii care interacționează cu aceștia, vorbesc și îi ascultă în mod regulat, în legătură
cu subiecte care îi interesează și le citesc sau citesc împreună cu ei materiale diverse și
interesante, pe suport de hârtie sau prin mijloace digitaleˮ.1. Declarația Europeană privind Dreptul
la Alfabetizare, care prezintă alfabetizarea ca fiind un drept de fundamental, evidențiază 11
condiții pentru ca dreptul fundamental la alfabetizare să fie pus în practică. Prima dintre acestea
este: „Copiii mici sunt încurajați acasă în dezvoltarea limbajului și a alfabetizării” 2.
De fapt, atenția tot mai mare pe care populația consistentă a adulților cu nivel scăzut de
calificări (care nu au abilități de bază matematice și de alfabetizare) din Europa o primește în
ultimii ani a ridicat - printre altele - problema dacă astfel de adulți slab calificați vor avea o
influență privind nivelul de alfabetizare al copiilor lor. Cercetarea, cum ar fi Programul pentru
Evaluarea Internațională a Competențelor Adulților (PIAAC) 3, a pus în lumină amploarea
problemei analfabetismului funcțional în întreaga lume și, în special, în Europa și, în
consecință, problema dacă o nouă generație de adulți slab calificați este în curs de dezvoltare.
Această ipoteză se bazează pe noțiunea de transmitere a competențelor între generații, care
poate fi contracarată prin alfabetizarea în familie.

Acest modul se concentrează, de fapt, asupra modului în care părinții, membrii familiei și ai
comunității utilizează alfabetizarea la domiciliu și în comunitățile lor. Alfabetizarea în familie
este un termen folosit pentru a descrie părinții și copiii care învață împreună. De asemenea,
cunoscută și sub numele de învățare intergenerațională și, în unele cazuri, alfabetizare
comunitară, rațiunea care stă la baza acestei noțiuni este aceea că părinții (și adulții din
comunități) sunt primii profesori ai copiilor; că mare parte din învățare are loc în afara școlii
tradiționale și că procesul de învățare durează toată viața. Activitatea de alfabetizare apare în
mod natural în timpul rutinei vieții de zi cu zi și ajută adulții și copiii să facă tot felul de
lucruri. Patrimoniul etnic, socio-economic și cultural al familiilor se reflectă în activitățile de
învățare în care se angajează. Învățarea la nivel de familie se poate aplica tuturor familiilor și
tuturor activităților de alfabetizare care se desfășoară în cadrul familiei, nu doar într-un cadru
școlar.

Pag.

Valtin, R., Bird, V., Brooks, G., Brozo, B., Clement, C., Ehmig, S., Garbe, C., De Greef, M., Hanemann, U., Hammink, K.,
Mallows, D., Nascimbeni, F., Sulkunen, S., Tamburlini, G., (2016), Declarația Europeană a Dreptului la alfabetizare,
Programul de învățare pe tot parcursul vieții al Uniunii Europene, Universitatea din Koln, p. 6
2
Ibid.
3
OECD (2016), Skills Matter: Further Results from the Survey of Adult Skills (Competențele contează: rezultate
suplimentare ale studiului privind abilitățile adulților), OECD Skills Studies, OECD Publishing, Paris.
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Rezultatele chestionarelor din cel de-al doilea atelier DECENT au evidențiat o lipsă de
înțelegere a noțiunii de alfabetizare în familie și a beneficiilor pe care angajamentul parental îl
are în ceea ce privește alfabetizarea copiilor, confirmând astfel importanța prezentului modul.

1.2 Analiza nevoilor cursanților/ Teste inițiale

La punerea în aplicare a modulului, este important ca instructorul să evalueze cunoștințele și
nevoile inițiale ale cursanților cu privire la tema modulului: alfabetizarea în familie.
Anexa 1 este un exemplu de test pe care instructorii îl pot prezenta cursanților la începutul
modulului, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra nivelului lor de înțelegere a
subiectului. Această evaluare este esențială pentru a adapta experiența de formare în funcție
de nevoile cursanților.
Instructorul poate decide să editeze testul pentru a îl adapta la specificul cursanților. Același
test poate fi implementat și la sfârșitul modulului, pentru a evalua progresul și rezultatele
învățării cursanților.

1.3 Rezultatele învățării

Evaluarea nivelului de cunoștințe și înțelegere al cursanților după implementarea modulului
este un instrument util pentru estimarea realizării rezultatelor învățării.
Rezultatele învățării preconizate pentru acest modul includ:

2.

CONTEXTUL TEORETIC

Subiectul alfabetizării în familie și-a câștigat de puțin timp atenția meritată în cercetare și
elaborarea politicilor, astfel încât literatura de specialitate nu este extinsă, dar sunt
disponibile câteva studii. În anexa 3, instructorii / cursanții pot găsi un rezumat simplu al
informațiilor conținute în această secțiune, sub forma unei prezentări în PowerPoint, care ar
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•
•

O înțelegere mai bună a noțiunii de alfabetizare în familie și a implicațiilor acesteia în
dezvoltarea cognitivă și socială a copiilor lor
O mai bună înțelegere a importanței implicării în activități educaționale cu copiii lor;
Instrumente care să introducă alfabetizarea familială în gospodăria lor și resurse
atractive și utile pentru a petrece timp de calitate cu copiii lor

Pag.

•

putea fi utilizată într-un cadru de formare (îl puteți găsi în anexa 3) sau pur și simplu
individual, ca o modalitate de recapitulare a noțiunilor.

2.1 De ce este importantă alfabetizarea în familie?

Accentul pus pe implementarea programelor și practicilor de alfabetizare în familie rezultă
din realizarea faptului că educația este un proces care durează toată viața și că un copil începe
să învețe cu mult înainte de a merge la școală. Părinții și îngrijitorii sunt deci primii și cei mai
importanți profesori ai copilului. În plus, cercetătorii au observat o corelație puternică între
alfabetizarea și niveluri cognitive ale părinților și îngrijitorilor și cele ale copiilor lor. Aceasta
inseamnă că copiii adultilor care sunt slab calificati şi analfabeți funcționali sunt condamnati
să calce pe urmele părinților lor? Sylva și colaboratorii săi 4 diferențiază între incidența a doi
factori asupra dezvoltării cognitive și alfabetizării copilului : cine sunt părinții (nivelurile
cognitive și de alfabetizare, statutul socio-economic, vârsta lor, etc.); și ceea ce fac părinții
(nivelul lor de „implicare parentalăˮ, tipul de comportament pe care îl arată copiilor, dacă îi
angajează în activități de stimulare intelectuală, etc.).
2.1.1 Cine sunt părinții …

Se pare că există un consens larg în literatura de specialitate referitoare la părinții slab
educați, cu niveluri scăzute de alfabetizare. Deși majoritatea autorilor iau în considerare
factori suplimentari, cum ar fi statutul socio-economic (SES) și contextul etnic, abilitățile
părinților sunt identificate drept principalul factor determinant.

Potrivit lui Bynner și Parsons, „copiii din familiile cu părinți la cele mai mici niveluri de
alfabetizare și abilități matematice par a fi dezavantajați substanțial în raport cu propria lor
lectură și dezvoltarea matematică față de cei cu părinți la niveluri superioare.ˮ 5 În studiul lor
privind dezvoltarea cognitivă timpurie a copiilor (copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani), De
Coulon, Meschi și Vignoles (2008) au observat că, în rândul adulților slab calificați, atunci
când părinții posedă abilități de bază în alfabetizare, impactul pozitiv asupra dezvoltării
cognitive a copiilor lor este mai important decât în rândul părinților cu studii superioare. 6
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Education (EPPE) Project: Findings from Pre-School to end of Key-Stage 1 (Proiect eficient de educație preșcolară
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5
Carpentieri, J., Fairfax-Cholmeley, K., Litster, J., Vorhaus, J. (2011) Family literacy in Europe: using parental
support initiatives to enhance early literacy development (Alfabetizarea în familie în Europa: folosirea inițiativelor de
suport parental pentru a îmbunătăți dezvoltarea timpurie a alfabetizării). London: NRDC, Institute of Education, p. 45
6
Augustin de Coulon, Elena Meschi & Anna Vignoles (2011): Parents’ skills and children’s cognitive and non‐cognitive
outcomes (Abilitățile părinților și rezultatele cognitive și non-cognitive ale copiilor), Education Economics,
DOI:10.1080/09645292.2010.511829, p. 10
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Mai mult, cine sunt părinții poate influența dezvoltarea cognitivă a copiilor lor în măsura în
care copiii tind să imite comportamentul părinților lor. De exemplu, Mol și colab. observă că
părinții care nu citesc de plăcere pot avea probleme în a-și convinge copiii să citească. 7
2.1.2 … sau ce fac părinții?

Corelația dintre nivelurile de alfabetizare ale părinților și cele ale copiilor lor înseamnă că
copiii adulților slab calificați sunt „condamnațiˮ în mod determinist la a călca pe urmele
părinților lor? Potrivit lui Sylva și colab., răspunsul este nu. Analizând impactul mediului de
învățare de acasă al copiilor înainte de a intra în școală și luând în considerare variabila
implicării părinților, au putut concluziona că „ceea ce fac părinții este mai important decât
ceea ce sunt părințiiˮ: factorul determinant pentru nivelul viitor al realizării copilului s-a
dovedit a fi calitatea relațiilor sale și a experienței de învățare în familie 8.

Indiferent de nivelul lor de alfabetizare, există, de fapt, o serie de activități simple în care
părinții se pot angaja cu copiii lor pentru a le îmbunătăți dezvoltarea cognitivă și nivelul de
alfabetizare viitor. Acestea includ pur și simplu petrecerea timpului cu copiii lor, vorbind cu ei
și ascultând răspunsurile lor, citindu-le și încurajându-i să înțeleagă ce ascultă, cântând
împreună, etc. Aceste activități naturale nu numai că ajută copilul să-și îmbunătățească
vocabularul și creativitatea, dar, contribuie, de asemenea, la creșterea sentimentului de
valoare de sine și încredere, care sunt fundamentale pentru succesul școlar.
Unele sfaturi utile cu privire la activitățile ușoare în care părinții le pot angaja împreună cu
copiii lor sunt subliniate de programul „Pregătiți pentru lecturăˮ al Bibliotecii Publice din
Toronto (TPL) 9, ele finnd împărțite în:

7

Scris:
Scrisul poate fi încurajat la o vârstă foarte fragedă, arătându-le copiilor că părinții îl
folosesc, cum ar fi la scrierea unei liste de cumpărături, a unor obsevații, etc. și
încurajându-i să deseneze și să mâzgălească cu carioci, creioane sau să picteze cu
degetele.

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. 46
8
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.1
9
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
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Vorbit:
TPL îi sfătuiește pe părinți să-și facă timp să vorbească cu copiii lor, să îi asculte, să le
laude efortul atunci când spun o poveste și să încerce să țină pasul cu toate întrebările
„de ceˮ pe care copilul le pune, pentru a-i stimula curiozitatea.
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•

•

•

Cântat:
Potrivit TPL, cântatul îi ajută pe copii să înțeleagă întregul sunet din cuvinte, deoarece
ritmul și melodia îi pot ajuta să pună accentul pe fiecare silabă, iar cuvintele sunt mai
ușor de reținut dacă au o melodie atașată.

Citit:
Pentru a îi face pe copii interesați de citit, părinții ar trebui să aleagă materialele de
lectură în funcție de gusturile și interesele lor. Cititul cărților împreună cu copilul este
cea mai bună metodă pentru ca părinții să le declanșeze interesul în pentru citit și
pentru a îi ajuta să-și îmbogățească vocabularul.

Joacă:
Jocurile care permit copiilor să recunoască diferite forme, cu lut sau plastilină sau
jocurile de construit, sunt foarte eficiente pentru ca aceștia să înțeleagă modul în care
literele sunt formate și cum să le recunoască.

2.2 Programe de alfabetizare în familie

Pentru a răspunde nevoilor familiilor cu părinți slab calificați, organizațiile și factorii de
decizie au dezvoltat și stabilit programe de alfabetizare a familiei care, pe de o parte, îi
încurajează pe părinți să-și îmbunătățească competențele și, pe de altă parte, îi ajută să
stimuleze la copiii lor interesul și dragostea pentru învățare.
2.2.1 Ce sunt programele de alfabetizare a familiei?

10

Schwartz, W. (June, 1999). Family Literacy Strategies to Support Children's Learning (Strategiile de alfabetizare a
familiilor pentru a sprijini învățarea copiilor). ERIC Digest. ERIC Clearinghouse on Urban Education, ericweb.tc.columbia.edu. Teacher's College, Columbia University, p. 2
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Programele de alfabetizare în familiei se bazează, în general, pe educația adulților (instruire
de bază în citit, scris, calcul, rezolvarea problemelor, în limba țării pentru părinții migranți,
atunci când este necesar); educația parentală (sprijinirea părinților pentru a-și îmbunătăți
capacitatea de a se implica activ și de a sprijini învățarea copiilor lor acasă și la școală);
educația timpurie (alfabetizare și abilități matematice timpurii)10.
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Programele de alfabetizare în familie se desfășoară, de obicei, în școli sau biblioteci locale sau
centre specifice și sunt concepute pentru a îmbunătăți alfabetizarea părinților și abilitățile lor
parentale și, în același timp, oferă copiilor (în special preșcolari) educație timpurie, care îi
ajută la dezvoltarea cognitivă și sporirea oportunităților de a funcționa cu succes în școală.

Astfel de programe au atras atenția factorilor de decizie atât în Statele Unite, cât și în Europa,
ca un instrument interesant de combatere a analfabetismului adulților și, în același timp, de a
crește oportunitățe de dezvoltare personală a copiilor cu părinți slab calificați. Astfel, apare
problema eficacității lor.
2.2.2 Eficacitatea programelor de alfabetizare în familie

După cum raportează Carpentieri și colab. (2011) în cadrul revizuirii literaturii europene cu
privire la acest subiect, exemple de programe de alfabetizare în familie din Europa s-au
dovedit a fi avut un impact pozitiv în ceea ce privește îmbunătățirea alfabetizării copiilor
printre cei provenind din familii dezavantajate 11. Mai mult decât atât, cercetările au arătat că
rezultatele pe termen lung în ceea ce privește nivelurile de alfabetizare a copiilor și, mai târziu
la vârsta adultă, asupra rezultatelor ocupării forței de muncă sunt mult mai probabile atunci
când programele de alfabetizare a familiei nu oferă doar părinților cursuri de formare a
abilităților de sprijin educațional pentru copiii lor, ci pun accent și pe abilitățile de sprijin
socio-emoțional 12.
Dovezile provenite din studii arată că rezultatele pozitive provin dintr-un număr de programe
diferite și că nu există o modalitate „corectăˮ de a implementa un program de alfabetizare a
familiei, acestea trebuie să fie adaptate nevoilor cursanților. Programele de alfabetizare în
familie reprezintă un instrument puternic care contribuie la ruperea ciclului de deprivare
intergenerațională și pot, de asemenea, stimula părinții să își îmbunătățească situația prin
căutarea unui loc de muncă 13.
Programele de alfabetizare în familie se confruntă în principal cu o problemă de durabilitate,
deoarece finanțarea este adesea pe termen scurt sau nu este suficientă. Pe baza constatărilor
lor, Carpentieri și colab. sugerează că cercetarea privind programele de alfabetizare a familiei
oferă o dovadă puternică a reușitei acesteia din urmă, nu numai în ceea ce privește
alfabetizarea copiilor, ci și într-o serie de domenii conexe, deci factorii de decizie ar trebui să
le susțină 14.
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Ibid.
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Ivi, p. 211
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Ivi, p.228
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3.

EXERCIȚII ȘI TESTE

Instructorii și cursanții pot utiliza următoarele activități propuse în implementarea
modulului. Fiecare instructor ar trebui să aibă libertatea de a adapta structura activităților în
funcție de nevoile și caracteristicile cursanților și de elementele practice (cum ar fi
disponibilitatea spațiilor și / sau materialelor, numărul de cursanți etc.). Același lucru se
aplică cursanților care doresc să implementeze activitățile propuse la domiciliu cu copiii lor.

Activitățile propuse în acest modul se bazează pe metode educaționale nonformale și au
obiective multiple. Dacă, pe de o parte, ele vizează o mai bună înțelegere a cursanților cu
privire la noțiunea de alfabetizare a familiei și a valorii sale, pe de altă parte, acestea pot
constitui un set de instrumente prețioase pentru a le pune în aplicare acasă ca activități făcute
împreună cu copiii lor. Nu numai copiii cursanților vor beneficia de aceste activități de
divertisment și de educație, ci și de cursanții înșiși, deoarece va fi o ocazie pentru ei de a-și
îmbunătăți propriul nivel de alfabetizare, contribuind în același timp la îmbunătățirea celui al
copiilor lor.

Mai mult, datorită chestionărilor propuse, cursanții individuali vor avea ocazia să-și testeze
propriile cunoștințe și să verifice cât de mult au învățat din modul.

3.1 Activități de energizare

Activitățile de energizare sunt exerciții deosebit de utile în cadrul unui curs de formare sau
într-o clasă. Ele constituie un instrument eficient pentru ca participanții să spargă gheața, să
se cunoască reciproc, să se simtă în largul lor și să se „energizezeˮ, râzând. Acestea ar trebui să
fie puse în aplicare la începutul unei sesiuni sau după o pauză, deoarece îmbunătățesc
nivelurile de atenție ale cursanților. Iată câteva exemple de exerciţii energizante:
3.1.1 Jocul numelor

Pag.

Cursanții și instructorul trebuie să stea într-un cerc față în față. Instructorul trebuie să înceapă
să-și spună cu voce tare numele și să îl asocieze unui simplu gest corporal (ridică o mână,
mișcă un picior, scutură capul, etc.). Apoi, în sensul acelor de ceasornic, toți membrii cercului
ar trebui să încerce să repete numele și gesturile oamenilor de dinaintea lor, precum și
numele propriu și gestul lor pentru ca următoarea persoană să le adauge la listă. Și tot așa,
până când cercul este închis.

8

Acest joc energizant este un mod distractiv de a învăța numele celorlalți cursanți și este
perfect pentru un grup de oameni care se întâlnesc pentru prima dată. Este, de asemenea, un
bun exercițiu de „încălzire a creieruluiˮ, deoarece necesită concentrare și aptitudini
mnemonice.

Odată ce runda este terminată, cursanții se pot aplauda și se pot întoarce la locurile lor.
•
•

Materiale necesare: nici unul.
Timp necesar: aprox. 10 minute (în funcție de mărimea grupului)

N.B. Pentru grupuri mai mari, puteți împărți cursanții în 2 sau mai multe cercuri, ar trebui să
fie un moment distractiv de conectare, nu un exercțiu greu!
3.1.2 Cum mă vedeți?

Acest energizant este ideal pentru un grup de oameni care s-au întâlnit deja. Ei nu trebuie să
se cunoască foarte bine, se pot baza pe impresii. Este o modalitate excelentă de a stimula
creativitatea și, deseori, încrederea în sine, perfect pentru a începe o sesiune de instruire sau
un curs cu piciorul drept!

Cursanții trebuie aranjați în cerc, iar toată lumea trebuie să primească o foaie de hârtie și o
cariocă (dacă este posibil, una de altă culoare pentru fiecare participant). În primul rând,
fiecare cursant își va scrie numele în partea de sus a foii. Apoi, fiecare cursant va da foaia sa
persoanei din dreapta și va începe prima fază a exercițiului de energizare. La sfârșitul acestei
prime faze, cursanții vor fi desenat un portret al persoanei al cărei nume se află pe partea de
sus a foii: fiecare cursant va primi o foaie de la persoana din stânga sa și va trebui să deseneze
o trăsătură a feței persoanei al cărei nume se află în partea superioară a hârtiei și să o dea mai
departe până când cercul este complet. În cea de-a doua fază, cu aceeași dinamică, fiecare
cursant ar trebui să scrie pe hârtie un adjectiv pozitiv care să descrie persoana al cărei nume
se află în partea de sus a foii.
La final, fiecare cursant din cerc trebuie să primească o foaie cu portretul său și o listă de
adjective. În acest moment, cursanții se pot distra de cât de ridicol pot arăta portretele și pot
împărtăși gândurile lor despre adjective: se văd ei înșiși așa cum îi văd ceilalți?

3.2 Activități

Activitățile propuse mai jos au fost gândite cu dublă intenție. Pe de o parte, ele pot fi puse în
aplicare de către cursanți individual în familia lor, deoarece acestea sunt activități plăcute și
educative care permit părinților și copiilor să învețe împreună; pe de altă parte, ele pot fi
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Materiale necesare: hârtie și carioci colorate
Timp necesar: aprox. 15 - 20 minute (în funcție de mărimea grupului)
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•
•

implementate în cadrul unui curs sau al unei săli de clasă, unde instructorul îi va încuraja pe
cursanți să se pună în pielea copiilor lor și să le ofere astfel instrumente și idei prețioase
pentru a pune în aplicare aceleași activități sau activități similare la domiciliu .

Activitățile pot fi ajustate în funcție de scopul pe care profesorul / părintele îl consideră cel
mai potrivit.
3.2.1 Construirea unei poveşti 15

Această activitate a fost concepută pentru a îmbunătăți creativitatea copiilor și a părinților,
abilitățile de vorbire și de scriere.

Acasă, se poate face cu structura și setările cele mai potrivite pentru familie. În cadrul unui
curs, cursanții trebuie împărțiți în grupuri mici. Fiecare grup ar trebui să primească pixuri și
hârtie. Fiecare grup mic trebuie să se așeze în cerc și, fiecare, la rândul său, va spune un singur
cuvânt pentru a crea o scurtă poveste. Povestea poate fi despre orice și probabil va merge în
direcții imprevizibile. Pe măsură ce membrii grupurilor spun cuvintele, unul sau mai mulți din
grup ar trebui să le scrie (N.B. Dacă activitatea este pusă în aplicare acasă, este recomandabil
să dații această sarcină unuia dintre copii, deoarece va fi un exercițiu distractiv și util pentru
a-și îmbunătăți abilitățile de scriere). După ce fiecare grup va fi terminat povestea, un
reprezentant din fiecare grup va citi povestea lor cu voce tare către restul clasei.

Cursanții pot apoi să se angajeze într-o mică discuție despre activitate, fiind astfel încurajaţi să
reflecteze asupra scopurilor și sensului acestei activități. Le-a plăcut? Care a fost provocarea
pentru ei? Cred că o vor repeta acasă cu copiii lor?
•
•

Materiale necesare: pixuri și hârtie
Timp necesar: aprox. 30 - 40 minute (în funcție de mărimea grupului)

3.2.2 Să facem un colaj! 16

Această activitate ajută la stimularea capacității de a citi a copilului (sau chiar la simpla
recunoaștere a literelor și formelor) și a creativității lor.
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Această activitate a fost inspirată în mod liber de către “Tips for Family Literacy” (Sfaturi pentru alfabetizarea în
familie) de Margaret Eaton, reședinte al ABC Life Literacy Canada
(https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4&t=1s)
16
Această activitate a fost inspirată în mod liber de programul „Pregătiți pentru lecturăˮ al Bibliotecii Publice din
Toronto (https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/activity/craft-me-collage)
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15

Pentru această activitate, instructorul / părintele ar trebui să adune cât mai multe reviste,
ziare, broșuri (adecvate vârstei depinzând dacă activitatea este pusă în aplicare cu adulți sau
copii), foarfece, lipici, carioci și foiA3 albe.

Cursanții se pot așeza pe jos sau în jurul unei mese sau oricum preferă, cu o foaie de hârtie, o
foarfecă și baton de lipici pentru fiecare. Revistele și alte materiale tipărite trebuie puse în
mijloc și fiecare se uită prin ele și trebuie să găsească:
•
•
•
•

Literele din numele lor;
Imagini / desene care reprezintă ceva ce le place;
Imagini / desene care reprezintă ceva ce nu le place;
Orice altceva pe care profesorul / instructorul/ părintele consideră adecvat din
punct de vedere al dificultății (de exemplu, aceste trei pot fi suficiente pentru
copii mici, dar plictisitoare pentru cei mai în vârstă și / sau adulți).

Odată ce au descoperit ceea ce căutau, cursanții ar trebui să taie fotografiile și literele și să le
lipsească pe foaia de hârtie, își pot decora liber colajul cu cariocile și își pot folosi creativitatea
pentru a crea cel mai bun portret al personalității lor. După ce au terminat, vor arăta colajele
celor din grup, vor explica ceea ce au ales să prezinte și de ce.

Este întotdeauna util să împărtășiți un moment de reflecție la sfârșitul activității, pe care
instructorul îl poate modera prin a pune întrebările de mai sus: Le-a făcut plăcere? Cea fost
dificil? Credeți că o vor repeta acasă cu copiii lor?
•
•

Materiale necesare: reviste, ziare, broșuri, benzi desenate (orice material tipărit
corespunzător vârstei); foarfece, lipici, carioci, foi de hârtie A3.
Timp necesar: aprox. 40 - 50 minute (în funcție de mărimea grupului).

3.2.3 Schimbă perspectiva! 17

Această activitate poate fi un instrument util și distractiv pentru a îmbunătăți abilitățile de
creativitate, vorbire, ascultare și înțelegere.

17

Această activitate a fost inspirată în mod liber de “Fractured Fairy Tales”, ReadWriteThink
(http://www.readwritethink.org/parent-afterschool-resources/games-tools/fractured-fairy-tales-a-30186.html)
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În clasă, instructorul va cere cursanților să formeze grupuri mici de maxim 4 persoane și le va
oferi tuturor pixuri / carioci și hârtie. După formarea grupurilor, instructorul propune două
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Pentru această activitate, părinții / instructorii vor trebui să aleagă o poveste foarte cunoscută
pentru copii. În cadrul unui curs, poate fi una dintre cele clasice (Cenușăreasa, Albă ca Zăpada,
Scufița Roșie, Pinocchio, etc.), astfel încât să existe o mare probabilitate ca toată lumea să știe
cel puțin intriga, iar dacă părinții se joacă cu copiii lor, ei pot alege orice poveste pe care o
copiii lor o știu bine și le place.

sau mai multe povești din care cursanții să aleagă și citesc povestea aleasă. Apoi, tot
instructorul va atribui fiecărui grup o „schimbare de perspectivăˮ: fiecare grup va trebui să
spună povestea cu o mică diferență. Un grup ar putea să o spună din perspectiva unui alt
personaj, alt grup poate inventa un final alternativ, altul poate inversa rolurile (de exemplu,
Scufița Roșie devine rea și lupul devine eroul), etc. Instructorii pot găsi diferite modalități de a
schimba perspectiva poveștii, în funcție de numărul de grupuri. Fiecare grup va discuta și va
inventa o nouă versiune a poveștii în mod privat, vor scrie observații dacă doresc și, după ce
au terminat, vor numi un delegat al grupului care va spune versiunea lor în fața întreagii
clase.
După ce toată lumea a fost ascultată, cursanţii pot discuta şi analiza împreună, cu mediere din
partea instructorului.

În cazul părinților care încearcă activitatea la domiciliu cu copiii lor, acesta poate fi ajustată în
funcție de vârsta și nevoile copilului, puteți alege o modalitate de a reface povestea împreună
cu copilul. Lăsați copilul să conducă procesul creativ, apreciați ceea ce spune și aveți grijă să
nu vă impuneți propria părerea.
•

•

Materialele necesare: o foaie tipărită sau o carte cu povestea pentru copii, pixuri
sau carioci și hârtie.
Timp necesar: aprox. 1 oră (În funcție de mărimea grupului)

3.2.4 Casa mea ideală

Această activitate a fost concepută pentru a contribui la dezvoltarea creativității copiilor și a
conștientizării spațiale.

Ar fi util să încheiați ședința, după ce toată lumea a avut șansa de a-și prezenta casa ideală, cu
un moment de reflecție cu privire la competențe folosite în timpul acestui exercițiu, la modul
în care cursanții consideră că acesta ar putea contribui la îmbunătățirea abilităților lor și a
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Fiecare grup trebuie să-și prezinte apoi casa lor ideală către restul clasei, să-și explice
alegerile și să împărtășească comentariile și ideile cu ceilalți.
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Pentru această activitate, instructorul / părintele trebuie să aibă hârtie, carioci și o riglă.
Acesta poate fi implementat în cadrul unui curs cu mici ajustări. Instructorul va cere
cursanților să se împartă în grupuri mai mici și le va da câte o coală de hârtie pe grup, o riglă și
niște carioci. Apoi, instructorul va cere participanților să-și deseneze casa ideală. Acesta
trebuie să-i încurajeze să fie creativi și să gândească diferit! Poate vor o cameră făcută din
prăjituri? O ușă către o țară străină? O piscină? Nu există limite pentru imaginația lor! Aceștia
trebuie să discute ideile în grupuri și apoi să elaboreze un plan de amenajare a casei lor ideale,
să eticheteze camerele, să le decoreze așa cum doresc, folosind toate culorile pe care le doresc.

copiilor lor, dacă ei cred că ar fi o activitate plăcută pentru a fi făcută împreună cu copiii lor,
etc.
•
•

Materiale necesare: hârtie, carioci, o riglă.
Timp necesar: aprox. 30 minute (în funcție de mărimea grupului)

3.3 Teste

Mai ales atunci când abordați conținutul cursului sau al modulului, este important să vă testați
cu chestionare, pentru a vă asigura că noțiunile fundamentale care constituie premisa pentru
înțelegerea și implementarea corectă a modulului au fost înțelese.

Anexa 2 este un exemplu de test de autoevaluare care ar putea fi utilizată de către cursanții
individuali pentru a verifica înțelegerea conținutului modulului și pentru instructori pentru a
evalua realizarea rezultatelor învățării.

4.

MOD DE PREZENTARE CURRICULUM

18

http://www.yeu-international.org/en/non-formal-education
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Aceleași principii pot fi aplicate acasă, cu copiii. Când copiii nu primesc direct răspunsurile pe
care le caută, fiind încurajați să înțeleagă și să reflecteze singuri de către un părinte facilitator,
ei își pot dezvolta abilitățile critice și de rezolvare a problemelor într-un mod mai rapid și mai
eficient. Mai mult decât atât, în procesul de învățare, abolirea ierarhiei dintre părinte și copil,
permite copilului să se simtă ascultat și apreciat, mărind astfel sentimentul de auto-valoare și
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Metodologia recomandată pentru implementarea activităților descrise mai sus este o
abordare non-formală. Educația non-formală „este o metodologie care se traduce prin
adaptarea atentă la cursanți și practici structurate (...) care promovează dezvoltarea
personală, socială și profesională a oamenilor” 18 . Unele dintre caracteristicile acestei
metodologii includ abolirea structurii formale de predare ierarhică, atât în abstract, cât și în
concret. În abstract, instructorii nu sunt în poziție de superioritate, deoarece nu „predau”
nimic în mod strict vorbind, ci doar îi încurajează pe cursanți să învețe prin a face, a
experimenta, a reflecta, a discuta și a găsi singuri răspunsuri. Instructorul este mai degrabă un
facilitator decât un profesor. În concret, ierarhia este abolită la nivel fizic, deoarece activitățile
non formale nu pot fi realizate într-un cadru clasic centrat pe profesor, ci solicită cursanților
să stea în cerc, unde toți pot fi egali, să inclusiv facilitatorul.

curiozitate și asigurând o experiență de a învățare plăcută și plină de bucurie, în loc de una
plictisitoare și umilitoare.

În cazul specific al acestui curs, facilitatorii ar trebui să-l livreze într-un spațiu în care toți
cursanții să se simtă confortabil, unde pot să stea în un cerc, să se vadă unul pe celălalt și să se
simtă egali: între ei și cu instructorul. Expedientele educaționale, cum ar fi activitățile de
spargere a gheții și energizantele, efectuate la începutul sesiunilor, ajută cursanții să se simtă
în largul lor, ieșind din zona lor de confort și fiind mai deschiși în a crea legături cu oamenii și
a deveni vulnerabili. Instructorii nu trebuie să emită judecăți de valoare asupra a ceea ce spun
sau fac cursanții, ci să ofere tuturor același tratament și să-și asume rolul de mediator. După
fiecare activitate, este important să acordăm câteva momente reflecției și discuțiilor
individuale și de grup: cursanții își vor da astfel seama că, deși activitățile non-formale sunt
distractive și amuzante, ele au și unui scop și este important ca ei să realizeze singuri care este
acesta (cu ajutorul instructorului, când este necesar).
În tabelul următor puteți găsi o recapitulare scurtă a activităților descrise în secțiunea III.2 a
acestui modul și câteva sfaturi pentru implementarea lor:

15 - 20
minute

20 minute

Materiale

Resurse

• Jocul numelor (energizare)
Memorie, încălzirea creierului.
Sfat: începeți chiar dumneavoastră. seria și
puneți-vă în joc, va ajuta cursanții să se simtă
mai bine.

Vezi III.1

• Rezumatul conținutului pentru secțiunea II Calculator
și
(teorie)
proiector.
Cunoștințe de bază ale subiectului.
Sfat: încercați să faceți conținutul teoretic
abordabil și adecvat nivelului cursanților. Puteți
modifica prezentarea propusă pentru ca aceasta
să se potrivească nevoilor de învățare ale
cursanților dvs.

Vezi anexa 3

Hârtie
și Vezi III.1
• Cum mă vedeți? (energizare)
carioci
Creativitate, stimă de sine.
Sfat: asigurați-vă că cursanții abordează această colorate.
activitate cu mintea deschisă și o atitudine
pozitivă.
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10 - 15
minute

Activități de învățare / Sfaturi pentru instructor
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Timp
recomandat

1 oră

30 minute

Materiale

• Construirea unei povești. (activitate de Pixuri
hârtie.
învățare)
Creativitate, vorbire, scriere.
Sfat: nu limitați creativitatea copiilor dvs. /
cursanților! Primiți cu bucurie absurdul si
încurajați-i să se exprime.
• Să facem un colaj! (activitate de învățare)
Creativitate, citit, lucru manual.
Sfat: încurajați-vă copiii / cursanții să se
oprească și să se gândească puțin înainte ca să
înceapă să-și facă colajele și să facă puțină
introspecție: Cine sunt ei? Ce le place? Ce nu le
place? Ce îi definește?
Nivelul întrebărilor ar trebui să varieze în funcție
de vârstă / posibilitate.

• Schimbă perspectiva! (activitate de învățare)
Creativitate, vorbire, ascultare, înțelegere.
Sfat: deși aceasta este o activitate distractivă,
încurajați-vă copiii / cursanții să fie temeinici și
exacți: este o repovestire a poveștii, nu o
denaturare, gândiți-vă la detalii și încercați să
fiții cât mai aproape posibil de intriga inițială,
conform schimbării de perspectivă aleasă.

Resurse

și Vezi III.2

Reviste,
Vezi III.2
ziare,
broșuri,
benzi
desenate
(orice
material
tipărit
corespunză
tor
vârstei);
foarfece,
lipici,
carioci, foi
de hârtie
A3.

Foaie
Vezi III.2
tipărită sau
carte
cu
povestea
pentru
copii,
pixuri sau
carioci și
hârtie.
Hârtie,
Vezi III.2
• Casa mea ideală. (activitate de învățare)
carioci,
Creativitate, conștientizare spațială, desen.
Sfat: încurajați-i pe copii / cursanți să-și rigle.
dezlănțuiască fantezia, dar în același timp să
poziționeze elementele clar în spațiul lor ideal
(în desen).

Evaluare (pentru a verifica A se vedea anexele 1 (Testul analizei nevoilor cursanților) și 2
sporirea cunoștințelor)
(testul de autoevaluare).
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40 - 50
minute

Activități de învățare / Sfaturi pentru instructor
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Timp
recomandat
30 - 40
minute

Timp
recomandat

Activități de învățare / Sfaturi pentru instructor

Feedback și evaluare

5.

Materiale

Resurse

Este important să dați cursanților posibilitatea de a oferi
feedback cu privire la sesiunile de curs, să le permiteţi să își
evalueze experiența de învățare și rezultatele învățării.

LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ

Literatura și resursele pe tema alfabetizării familiei sunt numeroase și ușor accesibile pe
internet. Deși este un subiect relativ recent în Europa, alfabetizarea în familie are o istorie mai
lungă în America de Nord, unde au fost implementate numeroase programe de alfabetizare a
familiei, care vizează familiile cu venituri mici și de migranți, cu scopul de a combate
analfabetismul adulților sau analfabetismul funcțional și de a oferi copiilor lor o șansă mai
bună în viitor, reducând astfel inegalitatea prin educație. Bibliotecile americane și canadiene
și centrele de alfabetizare a familiei oferă o bogăție de informații și resurse educaționale pe
această temă online.

5.2 Resurse:
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do
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5.1 Informații:
Site-ul web al Centrului Național pentru Învățare a Famililor:
http://www.familieslearning.org/
Articol care rezumă concepte și resurse:
https://www.literacyworldwide.org/blog/literacy-daily/2017/11/02/resources-tosupport-family-literacy
Rețeaua de politici europene pentru alfabetizare:
http://www.eli-net.eu/
Programul Bibliotecii Publice din Toronto, Pregătiți pentru lectură:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/about
Despre proiectul de alfabetizare în familie din Drakensberg, Africa de
Sud: https://www.youtube.com/watch?v=8ZuWfquPM_o&t=17s
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Iată câteva linkuri care pot fi utile atât facilitatorilor care doresc să-și aprofundeze
cunoștințele despre subiect, cât și părinților care caută sfaturi și inspirație pentru activități
educaționale distractive pe care să le poată desfășura cu copiii lor:

Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, citit:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/read
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, cântat:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/sing
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, joacă:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/play
Biblioteca Publică din Toronto, activități de făcut cu copiii, scris:
https://kids.tpl.ca/ready-for-reading/things-to-do/write
Resurse Read Write Think (citește, scrie, gândește):
http://www.readwritethink.org/search/index.html?page=1&resource_type=72

6.

ANEXE

Pag.
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Puteți regăsi anexele 1-3 în fișierele anexate.

ANEXE
ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Modulul 6 – Anexa 1
Exemplu de test pentru analiza nevoilor cursanților
1. Ați auzit vreodată despre alfabetizarea în familie?
a. Da
b. Nu
2. La ce credeți că se referă alfabetizarea în familie?
a. Părinți și copii învățând împreună
b. Nivelurile de educație ale părinților
c. O familie cu niveluri scăzute de alfabetizare
d. O familie cu niveluri ridicate de alfabetizare
e. Nu știu

3. Credeți că nivelul dvs. de alfabetizare poate avea un impact asupra abilităților actuale și
viitoare ale copiilor dvs.?
a. Nu
b. Da (Vă rugăm să explicați)
………
4. Credeți că petreceți destul timp cu copiii dvs.?
a. Da
b. Nu, aș dori să petrec mai mult timp cu ei
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6. Ce fel de activități faceți cu copiii dvs. care credeți că le pot îmbunătăți educația? (mai
multe răspunsuri sunt posibile)
a. Vorbit
b. Cântat
c. Citit împreună
d. Joaca
e. Ajutor pentru teme
f. Gătit
g. Nu știu

1

5. Care credeți că sunt beneficiile petrecerii timpului cu copiii? (mai multe răspunsuri
posibile)
a. Întărirea legăturii
b. Îmbunătățirea alfabetizării lor
c. A-i învăța disciplina
d. A-i cunoaște mai bine
e. Nu știu
f. Altele (Vă rugăm să specificați)
……………….

h. Altele (Vă rugăm să specificați)
…………

7. Știți ce este un program de alfabetizare a familiei?
a. Da
b. Nu

8. Ați participat vreodată la un program de alfabetizare a familiei?
a. Da
b. Nu
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2

9. Ați auzit despre programe de alfabetizare a familiei din orașul / regiunea dvs.?
a. Da
b. Nu

Modulul 6 – Anexa 2
Test de autoevaluare
1. Ce este alfabetizarea în familie??
a. Alfabetizare în familie se referă la cât de mult cineva își cunoaște familia lor
b. Alfabetizarea în familie este un proces de învățare care are loc în cadrul
familiei, în care părinții și copiii învață împreună
c. Alfabetizare în familie se referă la nivelurile de alfabetizare ale părinților într-o
familie
d. Nu știu

2. Dificultățile de alfabetizare ale părinților au un impact asupra copiilor lor?
a. Da, există o corelație pozitivă între nivelurile scăzute de alfabetizare ale
părinților și dificultățile de învățare ale copiilor lor
b. Nu, atâta timp cât sunt trimiși la școală și își fac temele
c. Nu știu
3. Copiii părinților analfabeți sunt sortiți să fie analfabeți?
a. Da, deoarece există o corelație pozitivă între nivelul redus de alfabetizare al
părinților și dificultățile de învățare ale copiilor lor
b. Nu, pentru că părinții cu abilități scăzute pot stimula dragostea copiilor lor
pentru învățare prin crearea unui mediu de învățare acasă
c. Nu și dacă părinții îi pot trimite la un program de învățare după școală
d. Nu știu
4. Cum poate fi încurajată dezvoltarea cognitivă a copiilor?
a. Învățându-i să citească și să scrie
b. Jucându-ne cu ei, citindu-le, vorbind cu ei, cântând cu ei și gătind împreună cu
ei
c. Uitându-se la TV
d. Nu știu
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6. Ce este un program de alfabetizare a familiei?
a. Un program care permite părinților să-și îmbunătățească nivelurile de
alfabetizare și abilitățile parentale, îmbunătățind în același timp abilitățile
copiilor în materie de alfabetizare timpurie
b. Un program de învățare după școală
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5. Activitățile precum cântatul și jocul sunt utile pentru îmbunătățirea abilităților de
alfabetizare ale copilului?
a. Nu, sunt doar distractive
b. Da, ele ajută copilul să-și dezvolte o mulțime de abilități utile pentru
nivelurile viitoare de alfabetizare
c. Nu știu

c. O emisiune TV educațională cu și pentru familii
d. Nu știu

Pag.
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7. De ce sunt importante programele de alfabetizare în familie?
a. Deoarece reprezintă un instrument eficient pentru factorii de decizie politică
de a aborda analfabetismul printre adulți și între generații
b. Pentru că ajută copiii cu temele lor
c. Pentru că instruiesc familiile
d. Nu știu

Modulul 6: Alfabetizarea în familie

Ce este alfabetizarea în familie?
• Părinți și copii învățând
împreună;
• Adulții sunt primii și cei mai
importanți profesori ai copiilor
înainte de școală;
• Activități de alfabetizare
acasă.

De ce este alfabetizarea în familie importantă?
• Corelația dintre nivelurile de
alfabetizare ale părinților și
dezvoltarea copiilor lor;
• Alfabetizarea în familie ca
modalitate de a întrerupe
transmiterea intergenerațională
a dificultăților.

Cine sunt părinții…
• Abilitățile scăzute ale părinților
influențează în mod negativ dezvoltarea
cognitivă timpurie a copiilor;
• Copiii au tendința de a-și imita părinții
(de exemplu, dacă nu își văd părinții
citind de plăcere, va fi cu atât mai puțin
probabil ca ei să citească de plăcere).

… sau ce fac părinții?
• În ciuda corelației, există lucruri pe
care și părinții cu nivel scăzut de
calificare le pot face pentru a
îmbunătăți dezvoltarea cognitivă a
copiilor lor;
• Cântatul, joaca, cititul, scrisul și
vorbitul sunt modalități ușoare de a
stimula un copil și de a-i îmbunătăți
viitorul nivel de alfabetizare.

Programe de alfabetizare a familiei
• Îmbunătățirea abilităților de
alfabetizare și parentale ale părinților
+ îmbunătățirea dezvoltării cognitive a
copiilor și a plăcerii de a învăța;
• Studiile demonstrează că au un
impact pozitiv atât asupra copiilor, cât
și asupra părinților.
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