Ενίσχυση των οικογενειών μέσω
της ανάπτυξης θετικών
γονικών δεξιοτήτων
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Αριθμός έργου: 2020-1-BE01-KA204-074914

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Περιεχόμενα
Εισαγωγή.............................................................................................2
Γενικές συμβουλές για τη συνεργασία με όλες τις οικογένειες .......3
Περιεχόμενο των μαθησιακών πακέτων του οδηγού Skills4Parents…6
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ................................................................8
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ .............................................................14
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ........................................................19
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ..28
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ .....................................................................33

1
Εγχειρίδιο Skills4Parents για επαγγελματίες - Ιανουάριος

Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται με γονείς και οικογένειες και
επιθυμούν να τους βοηθήσουν να εργαστούν πάνω στις δεξιότητες επικοινωνίας, ενδυνάμωσης,
διαμεσολάβησης, επίλυσης προβλημάτων και ψηφιακών δεξιοτήτων. Με άλλα λόγια, αυτό το
εγχειρίδιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το περιεχόμενο αυτόεκπαίδευσης του Οδηγού μάθησης Skills4Parents και να το ενσωματώσουν στην εργασία τους με
γονείς και οικογένειες.
Το Εγχειρίδιο περιέχει περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο μετατροπής του περιεχομένου του
Οδηγού μάθησης Skills4Parents σε κατάρτιση με ένα προτεινόμενο σχέδιο μάθησης για κάθε ένα από
τα πακέτα μάθησης, το οποίο περιέχει ένα μείγμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης, δραστηριοτήτων
εξάσκησης και δραστηριοτήτων για την αξιολόγηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν. Θα βρείτε επίσης μερικές συμβουλές για τον τρόπο διεξαγωγής εκπαιδεύσεων για
γονείς και οικογένειες - όλα όσα χρειάζεστε για να εμπνευστείτε και να ενσωματώσετε τη μάθηση
Skills4Parents στις δραστηριότητές σας!
Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε γενικές συμβουλές για το πώς να δουλέψετε πάνω στις γονικές
δεξιότητες με όλους τους τύπους οικογενειών, προκειμένου να δημιουργήσετε μια ενδυναμωτική και
δια δραστική μαθησιακή εμπειρία με θετικά αποτελέσματα τόσο για τα παιδιά όσο και για τους
ενήλικες. Το υπόλοιπο του Εγχειριδίου είναι οργανωμένο ανάλογα με τα πακέτα μάθησης που
λειτουργούν παράλληλα με το περιεχόμενο του Οδηγού μάθησης Skills4Parents. Ως εκ τούτου, θα
χρειαστείτε και τα δύο προκειμένου να αξιοποιήσετε την πλήρη εμπειρία του Skills4Parents. Ο πλήρης
Οδηγός μάθησης Skills4Parents είναι διαθέσιμος για λήψη από τον ιστότοπο Skills4Parents.
Ελπίζουμε ότι αυτό το εγχειρίδιο θα είναι χρήσιμο στο έργο σας και ότι θα σας βοηθήσει να
υποστηρίξετε καλύτερα τις οικογένειες, τους γονείς και τα παιδιά στο ταξίδι τους για τη βελτίωση των
προσωπικών τους δεξιοτήτων και της οικογενειακής τους ευημερίας. Ορισμένες από τις
δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν μόνο τη συνεργασία με τους γονείς και τους φροντιστές,
ενώ άλλες έχουν μελετηθεί έτσι ώστε να ακολουθούν μια προσέγγιση δύο γενεών και να εμπλέκουν
και τα παιδιά, δουλεύοντας για την οικογένεια ως ομάδα.

Πηγή: Migs Reyes από το Pexels
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Γενικές συμβουλές για τη συνεργασία με οικογένειες
 Κάντε την εκπαίδευση σχετική1. Οι ενήλικες ενδιαφέρονται περισσότερο για την απόκτηση
γνώσεων που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν στην εργασία ή στην προσωπική τους ζωή. Προτιμούν την εκπαίδευση που
επικεντρώνεται στο πρόβλημα παρά την εκπαίδευση που επικεντρώνεται στο περιεχόμενο.
Συνδέστε την κατάρτιση με τις ανάγκες τους και αναπτύξτε δεξιότητες που μπορούν να
χρησιμοποιήσουν στην καθημερινή τους ζωή.
 Προσδιορίστε τα μαθησιακά στυλ των μαθητών σας. Υπάρχουν τρεις τύποι μαθητών:
οπτικοί μαθητές, κιναισθητικοί μαθητές και ακουστικοί μαθητές. Το κλειδί είναι να
προσαρμόσετε την εκπαίδευσή σας σύμφωνα με τα μαθησιακά στυλ των μαθητών σας. 2
 Να είστε ο εαυτός σας. Ως εκπαιδευτικός και αν είστε γονιός, μη φοβάστε να αφήσετε τη
μάσκα του σούπερμαν/υπερήρωα που τα ξέρει όλα και είναι τέλειος σε μια δεξιότητα. Αντίθετα,
συζητήστε με μια ομάδα και περιγράψτε τις δικές σας εμπειρίες μάθησης με κάποιες από τις
μεθόδους και τις δεξιότητες ενδυνάμωσης που τους διδάσκετε. Με αυτόν τον τρόπο, θα γίνετε
πιο κατανοητοί και θα ενθαρρύνετε και θα ενδυναμώσετε την ομάδα γονέων σας να ασχοληθεί
περισσότερο και να συνεχίσει να μαθαίνει.
 Ορίστε σαφείς προσδοκίες. Καθοδηγήστε τους γονείς που συμμετέχουν στη γονική σας
εκπαίδευση να έχουν λογικές προσδοκίες από το εκπαιδευτικό πακέτο, από τους ίδιους και από
τα παιδιά τους, γιορτάζοντας τις μικρές εξελίξεις και νίκες στις συγκεκριμένες εφαρμογές των
δεξιοτήτων ενδυνάμωσης.
 Διαχειριστείτε τον χρόνο σας (και τον χρόνο όλων): Πολλοί γονείς έχουν πολυάσχολη ζωή
και συνδυάζουν πολλές υποχρεώσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια προβλέψιμη δομή και ένα
πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα δώσετε στους εκπαιδευόμενους γονείς. Δίπλα σε αυτό,
βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε με σαφήνεια τις προσδοκίες και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών
συνεδριών και ότι οι γονείς σας περιγράφουν τις προσδοκίες που έχουν για το εκπαιδευτικό
πακέτο. Αυτό μπορεί να μειώσει περαιτέρω πιθανές παρεξηγήσεις και επίσης επιτρέπει στους
γονείς να εναρμονιστούν καλύτερα με άλλες υποχρεώσεις που έχουν. Για την καλύτερη
διαχείριση του χρόνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα χρονόμετρο κατά τη διάρκεια των
εκπαιδευτικών συνεδριών, προκειμένου να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα. Βεβαιωθείτε ότι
αφήνετε χρόνο για την εκπαιδευτική συνεδρία στην αρχή και στο τέλος για να συζητήσουν οι
γονείς και να μοιραστούν ανοιχτά τις σκέψεις τους σχετικά με την εκπαίδευση.
 Δημιουργήστε ένα ενδυναμωτικό περιβάλλον: Φροντίστε να εξηγήσετε στην εκπαιδευτική
ομάδα γονέων ότι αυτά που έχουν να πουν είναι πολύ σημαντικά και ενθαρρύνετε την
ατμόσφαιρα ανταλλαγής προσωπικών εμπειριών. Χρησιμοποιήστε δεξιότητες ενεργητικής
ακρόασης στις περιπτώσεις που οι γονείς θα μιλήσουν και θα συζητήσουν ένα πρόβλημα που
βιώνουν στην οικογένειά τους. Προσπαθήστε να μην προσφέρετε αμέσως μια λύση, αλλά να
καθοδηγήσετε την εκπαιδευτική ομάδα να καταλήξει σε μια λύση. Αυτό θα επιτρέψει την
καλύτερη σύνδεση της ομάδας, τη συνοχή και την αίσθηση της επιτυχίας.
 Προσπαθήστε να δείξετε εν συναίσθηση ως επαγγελματίας. Λάβετε υπόψη σας ότι οι
γονείς μπορεί να αισθάνονται ευάλωτοι και να κρίνονται. Αμφιβάλλουν αρκετά συχνά για το αν
κάνουν το σωστό ενώ είναι γονείς. Αισθάνονται οι ίδιοι ένοχοι για τις γονικές τους πρακτικές,
όπως η διαμεσολάβηση ή η επίλυση συγκρούσεων, αν αισθάνονται ότι είναι κακοί σε αυτές. Οι
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γονείς θέλουν το καλύτερο για τα παιδιά τους και προσπαθούν να το πράξουν, επίσης κατά τη
διάρκεια των συγκρούσεων των παιδιών. Όμως, και αν ακόμα πετύχουν πολλά, θα έχουν πάντα
αισθήματα ενοχής όταν αποτυγχάνουν στην ανατροφή των παιδιών και αυτό θα τους ακολουθεί
για αρκετό καιρό.



























1 Schueneman,

T. (2021, 26 Μαΐου). Βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές για τη διδασκαλία ενηλίκων. Point
Park University Online. https://online.pointpark.edu/education/strategies-for-teaching-adults/
2 Post, H. W. (2020). Διδασκαλία ενηλίκων: Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε εκπαιδευτής για τα στυλ μάθησης ενηλίκων.
Pacer Centre. https://www.ioaging.org/wp-content/uploads/2015/03/teachingadults-whattrainersneedtoknowsml.pdf
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 Το πρόγραμμα Triple P - Positive Parenting Program είναι ένα σύστημα υποστήριξης
γονέων και οικογενειών, το οποίο αναπτύχθηκε με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση
συναισθηματικών και προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά (και τους εφήβους). Συμμετέχει
η κοινωνική μάθηση, καθώς και η γνωστική συμπεριφορά και αναπτυξιακή θεωρία, όπως και η
έρευνα για τους παράγοντες κινδύνου που συνοδεύουν την ανάπτυξη κοινωνικών και
προβλημάτων συμπεριφοράς στα παιδιά. Ο στόχος του Triple P εδώ είναι να διασφαλίσει ότι οι
γονείς έχουν τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να διαχειριστούν τα
οικογενειακά ζητήματα χωρίς συνεχή υποστήριξη. Έχετε περιέργεια για το Triple P; Επισκεφθείτε
την σελίδα: https://www.triplep.net/glo-en/home/ 

Συμβουλές για συνεδρίες που αφορούν όλες τις οικογένειες:
 Βεβαιωθείτε ότι οι συνεδρίες σας είναι όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες, λαμβάνοντας υπόψη
τους γονείς με σωματικές, διανοητικές, αισθητηριακές και άλλες αναπηρίες. Αυτό σημαίνει ότι
το υλικό σας και η εκπαίδευσή σας θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να λαμβάνουν
υπόψη και τους γονείς με οποιαδήποτε αναπηρία. Βεβαιωθείτε ότι η αίθουσα/ο χώρος/η
διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για τη συμμετοχή τους, όπως
για παράδειγμα συμπληρωμένες λεζάντες.
 Χρησιμοποιήστε τις προτιμώμενες αντωνυμίες - ρωτήστε τους μαθητές πώς θέλουν να τους
απευθύνονται.
 Χρησιμοποιήστε απλή, καθημερινή γλώσσα.
 Συνεργαστείτε με διερμηνείς εάν μιλάτε διαφορετική γλώσσα από την οικογένεια με την οποία

συνεργάζεστε.
 Δώστε στους γονείς πληροφορίες που μπορούν να κατανοήσουν - για παράδειγμα,
χρησιμοποιώντας εκδόσεις με εύκολη ανάγνωση για γονείς με αναπηρίες.
 Βεβαιωθείτε ότι οι έντυποι πόροι σας, οι μελέτες περιπτώσεων κ.λπ. παρουσιάζουν εικόνες
διαφορετικών οικογενειών.
 Ακόμη και αν οι γονείς έρχονται με προβλήματα, αντιμετωπίστε το παιδί με θετικό τρόπο.
Επικεντρωθείτε στο θέμα που θέτουν οι γονείς και θυμηθείτε ότι κοινός σας στόχος είναι η
υποστήριξη του παιδιού τους. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε την αμυντικότητα ή
τις δικαιολογίες.
 Όταν σχεδιάζετε την εκπαίδευσή σας, λάβετε υπόψη σας τα εξής:
o
o

Θρησκευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο (αξίες, πεποιθήσεις και γλώσσες)
Ρυθμίσεις γονικής μέριμνας (μικτές οικογένειες, συν-γονική μέριμνα, οικογένειες
ουράνιου τόξου, μονογονικές οικογένειες)
o Ποικιλομορφία των φύλων - σεβασμός του φύλου των γονέων και των παιδιών και
προσοχή στις προκαταλήψεις λόγω φύλου
o Περιπτώσεις (γονείς με νοητική αναπηρία, γονείς που είναι έφηβοι και οικογένειες
που αντιμετωπίζουν προκλήσεις)
o Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις ατομικές ανάγκες των γονέων που έχουν παιδιά με
αναπηρίες

6
Εγχειρίδιο Skills4Parents για επαγγελματίες - Ιανουάριος

Συμβουλές για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των γονέων
 Προσδιορίστε το πρόβλημα. Φαίνεται ασήμαντο, αλλά συχνά είναι δύσκολο να
προσδιορίσετε πραγματικά τι είναι αυτό που απασχολεί ένα παιδί, μερικές φορές η
εστίαση του προβλήματος μπορεί να είναι η ένταση του συναισθήματος που βιώνει,
μερικές φορές μπορεί να είναι η δυσκολία στην εξεύρεση λύσης σε ένα πρόβλημα ή
μερικές φορές η εστίαση είναι στα εμπόδια που βρίσκονται μπροστά του. Ερωτήσεις
όπως ποιος, τι, πού, πότε, βοηθούν στον προσδιορισμό του προβλήματος.
 Καταιγισμός ιδεών για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ενθαρρύνετέ τους να
σκεφτούν έξω από το κουτί και να μοιραστούν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό.
 Επιλέγοντας την καλύτερη λύση. Σκεπτόμενοι την οικογένειά τους - τα παιδιά τους, τους
εαυτούς τους και τα συγκεκριμένα προβλήματά τους, ποια είναι η καταλληλότερη λύση;
 Υλοποίηση του σχεδίου επίλυσης του προβλήματος και αξιολόγησή του. Μπορούν να
το κάνουν αυτό γράφοντας όλα τα απαραίτητα βήματα. Αισθάνονται σίγουροι ότι
μπορούν να το κάνουν αυτό; Ποιο πιστεύουν ότι θα είναι το αποτέλεσμα; Είναι εντάξει
με αυτό;


Συμβουλές για τη συνέχεια και την ανάπτυξη ανθεκτικότητας ως αποτέλεσμα της κατάρτισης
 Η κοινότητα αλληλεγγύης. Αυτή η κοινότητα (π.χ. γείτονες, άλλα μέλη της οικογένειας,
φίλοι, αλλά και επαγγελματίες που υποστηρίζουν τους γονείς) γνωρίζει τις καλές
προθέσεις που έχουν οι γονείς. Υπάρχει επίσης επίγνωση της πολυπλοκότητας και της
ευθραυστότητας που συνοδεύει τη γονικότητα. Η κοινότητα αλληλεγγύης υποστηρίζει
τους γονείς κάθε φορά που αγωνίζονται με τη γονική μέριμνα.
 Καλή κατανομή εργασιών. Ο καλός καταμερισμός των καθηκόντων είναι σημαντικός στο
σπίτι, αλλά και με τα ιδρύματα και τις δράσεις εκτός σπιτιού. Ένα καλό κοινωνικό δίκτυο
θα προσφέρει στους γονείς ακριβώς αυτή την τέλεια ισορροπία μεταξύ των
διαφορετικών ρόλων που πρέπει να αναλάβει ένας γονέας στη σημερινή κοινωνία. Έτσι,
οι γονείς θα έχουν και τον δικό τους "χρόνο για μένα".
 Μετα-θέση. Όταν μιλάτε σε άλλους γονείς για τη γονικότητα, καλέστε τους γονείς να
βγουν για λίγο από το ρόλο τους και να εξετάσουν τις καταστάσεις της γονικότητας
συνολικά, δηλαδή όχι μια συγκεκριμένη κατάσταση ή στιγμή. Έτσι, οι γονείς μπορούν να
προβληματιστούν για τις δικές τους γονικές πράξεις χωρίς τα συναισθήματα που
συνοδεύουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό παρέχει στους γονείς νέες γνώσεις
σχετικά με τις επιπτώσεις της δικής τους συμπεριφοράς στα παιδιά τους, επιτρέποντας
έτσι στους γονείς να λάβουν νέες αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο που θα ενεργήσουν
ως γονείς και να προσαρμόσουν τις προηγούμενες γονικές τους ενέργειες.
 Καλές εμπειρίες γονέων. Είναι σημαντικό οι γονείς να έχουν την αίσθηση ότι μπορούν
να επηρεάζουν τα παιδιά τους όταν χρειάζεται και ότι κάνουν καλή δουλειά ως γονείς. Η
εμπειρία "καλός γονέας" δεν είναι αυτή καθαυτή το να είναι κανείς περήφανος για το
παιδί του, αλλά κυρίως το να είναι περήφανος για τις δικές του πράξεις και τη
συμπεριφορά του ως γονέας. Όταν οι γονείς γνωρίζουν τι περιμένουν και τι θεωρούν
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σημαντικό, μπορούν να αναγνωρίσουν τις επιτυχίες τους και να νιώσουν τη δική τους
αναγνώριση ότι κάνουν το σωστό ως γονείς.
 Αυτά τα ρυθμιστικά στοιχεία συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή τη στασιμότητα της
γονικότητας. Πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία, η οποία αναγκάζει τους γονείς να
προβληματιστούν και να δοκιμάσουν ξανά τι λειτουργεί σε μια συγκεκριμένη στιγμή, με
3

ένα συγκεκριμένο παιδί και σε αυτή την κατάσταση. 





































3

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. (n.d.). Ouderschapstheorie. Ανακτήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, από
https://www.ncj.nl/themadossiers/ouderschap/krachtig-ouderschap/ouderschapstheorie/.
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Περιεχόμενο των μαθησιακών πακέτων του οδηγού μάθησης Skills4Parents
Πακέτο
Δεξιότητες
επικοινωνίας

Γνώσεις
Δεξιότητες
- Να περιγράφετε την έννοια
- Να εντοπίσετε την
της επικοινωνίας και της
αναποτελεσματική ή
αποτελεσματικής
επιθετική επικοινωνία
επικοινωνίας
και αποτρέψτε την
- Να αναφέρετε τις συμβουλές
- Να βελτιώσετε τις
και τις στρατηγικές για
επικοινωνιακές τους
αποτελεσματική επικοινωνία
δεξιότητες και με αυτόν
με τα παιδιά και τους εφήβους
τον τρόπο επηρεάστε
θετικά τις επικοινωνιακές
- Να εφαρμόζετε στην πράξη τις
δεξιότητες των εφήβων
δεξιότητες αποτελεσματικής
επικοινωνίας με τα παιδιά και
- Να δημιουργήσετε υγιείς
τους εφήβους για να
διαύλους επικοινωνίας με
αντιμετωπίσουν
ευαίσθητα
τα παιδιά και τους
θέματα στην καθημερινή
εφήβους
οικογενειακή ζωή.
- Να κατανοήσετε και έχετε
σαφή εικόνα για το τι θέλουν
- Να εφαρμόζετε στην πράξη τις
και χρειάζονται τα παιδιά σας
διαπραγματευτικές ικανότητες
με τα παιδιά και τους εφήβους

1
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Δεξιότητες
ενδυνάμωσης

-

-

Θετικές γονικές πρακτικές και
αποτελεσματικοί
τρόποι
αλληλεπίδρασης με το παιδί τους,
Οι ανάγκες του παιδιού τους,
Η συμπεριφορά του παιδιού τους,
ιδίως η προκλητική συμπεριφορά,
Πώς να οικοδομήσουν ψυχολογική
ανθεκτικότητα στο παιδί τους
μέσω της χρήσης δεξιοτήτων
ενδυνάμωσης.

-

-

-

-

-

-

Να αναγνωρίζετε και να
ανταποκρίνεστε
καλύτερα στις ανάγκες
του παιδιού σας,
Να αντιμετωπίζετε
αποτελεσματικά ένα
πολύ ευρύτερο φάσμα
θεμάτων και
καταστάσεων ως
γονέας,
Να επιδείξετε μια μη
επικριτική στάση και να
σεβαστείτε τις αυθεντικές
απόψεις και γνώμες του
παιδιού,
Να οικοδομήσετε
ψυχολογική ανθεκτικότητα
στο παιδί σας στην
καθημερινή ζωή,
Να καλλιεργείτε μια
ποιοτική,
περιποιητική, ζεστή
και κατανοητή σχέση
με το παιδί,
Να αυξήσετε τη συμμετοχή
του παιδιού στα θέματα που
έχουν σημασία γι' αυτό
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-

Δεξιότητες
διαμεσολάβησης

-

-

Επίλυση προβλημάτων
και
δεξιότητες
στοχοθεσίας

Να μάθετε πώς να θέτετε όρια
Κατανοήστε όλες τις
φάσεις της
διαμεσολάβησης
Να μάθετε πώς να
συμπεριφέρεστε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο όταν
τα παιδιά βρίσκονται σε
σύγκρουση
Να κατανοήστε και
απαριθμήστε τις διάφορες
ενέργειες όταν αντιμετωπίζετε
παιδιά που δεν σταματούν να
διαφωνούν

-Να περιγράφετε την
έννοια του προβλήματος
επίλυση προβλημάτων και
καθορίστε στόχους

-

-

-

Να διαμεσολαβείτε
μεταξύ των παιδιών όταν
είναι απαραίτητο
Να ελέγχετε τη δική σας
συμπεριφορά, ώστε να μην
προβάλλετε τα δικά σας
αρνητικά συναισθήματα στα
παιδιά σας.
Να εφαρμόζετε όλες τις
φάσεις της διαμεσολάβησης
Να εφαρμόζετε τις
μεθόδους για την επίλυση
αδελφικών συγκρούσεων
-Να προσδιορίζετε ένα
πρόβλημα - κατάσταση
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-

Αναφέρετε τις φάσεις
επίλυσης προβλημάτων
Ορίστε τους όρους που
σχετίζονται με το θέμα
Βάλτε σε κατάλογος τους
διάφορους τύπους επίλυσης
προβλημάτων

-

-

-

Ψηφιακές δεξιότητες

-

-

-

-

Περιγράψτε την έννοια του
Digital Parenting
Καταγράψτε τα σημάδια
και τις επιπτώσεις της
υπερβολικής χρήσης του
χρόνου οθόνης
Περιγράψτε τα οφέλη που
μπορεί να έχει η τεχνολογία για
τις οικογένειες
Μάθετε τους τρόπους με τους
οποίους η υποστηρικτική
τεχνολογία μπορεί να
ωφελήσει τη ζωή των παιδιών
με αναπηρίες και μαθησιακές
δυσκολίες.
Ορίστε τους όρους ασφάλεια
στον κυβερνοχώρο,
Κακόβουλο λογισμικό και
«Phishing» και απαριθμήστε
τους διάφορους τύπους
κακόβουλου λογισμικού

-

-

-

-

Εφαρμόστε λύσεις σύμφωνα
με την προσέγγιση επίλυσης
προβλημάτων
Δημιουργείστε
ισχυρή δέσμευση με
τους συγγενείς
Αναγνωρίστε
και προλάβετε
τα προβλήματα
Αισθανθείτε ότι εργάζεστε ως
ομάδα
Εντοπίστε αν το παιδί
εκτίθεται σε υπερβολική
χρήση οθόνης
Εφαρμόστε λύσεις για το
πώς να διαχειρίζονται τον
χρόνο τα παιδιά τους
στην οθόνη
Χρησιμοποιήστε την
τεχνολογία για να
βελτιώσετε την ανάπτυξη
του παιδιού
Δημιουργίστε ισχυρό κώδικα
πρόσβασης
Αναγνωρίστε και
προλάβετε επιθέσεις
κυβερνοασφάλειας
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γιατί να ενσωματώσετε αυτό το πακέτο μάθησης στην εργασία σας με τους γονείς;

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι η βάση για μια
υγιή σχέση των γονέων με τα παιδιά τους και
αποτελεί βασική δεξιότητα ζωής. Πολλές φορές,
μπορούμε να εντοπίσουμε τις προκλήσεις των
οικογενειακών
σχέσεων
σε
προβλήματα
επικοινωνίας, είτε στην έλλειψή της, είτε απλώς
στην αναποτελεσματική επικοινωνία. Οι γονείς
μπορεί να αισθάνονται ότι τα παιδιά τους δεν
ακούνε λέξη από όσα λένε, ενώ τα παιδιά
αισθάνονται σαν οι γονείς τους να μην τους
καταλαβαίνουν ή να μην αφιερώνουν ποτέ χρόνο
για να τους ακούσουν. Όταν συμβαίνει αυτό, αντί
να εργάζονται σκληρότερα για να επικοινωνήσουν,
οι γονείς και τα παιδιά συχνά σταματούν εντελώς να
επικοινωνούν, οδηγώντας σε θυμό, θλίψη και άλλα
προκλητικά συναισθήματα.

"Χωρίς δεξιότητες επικοινωνίας η
καθημερινή οικογενειακή ζωή θα
αποπροσανατολιστεί και οι γονείς θα
αισθάνονται αποκομμένοι από τα παιδιά
τους".

Όταν το πρόγραμμα οργάνωσε ομάδες εστίασης για να εξαγάγει τις πιο σημαντικές
δεξιότητες που οι γονείς επιθυμούν να βελτιώσουν, ανέφεραν πολλές φορές ότι οι γονείς
επιθυμούν να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Τόνισαν μάλιστα πόσο
σημαντικό είναι γι' αυτούς να διατηρούν μια καλή σχέση με τα παιδιά τους και η
αποτελεσματική επικοινωνία είναι ο τρόπος για να το επιτύχουν αυτό.
Η ενσωμάτωση αυτού του πακέτου μάθησης στην εργασία σας με τους γονείς και τις
οικογένειες θα τους προσφέρει τρόπους για να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους
δεξιότητες, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να δείξουν στα παιδιά τους πώς να είναι
αποτελεσματικοί κοινωνοί χρησιμοποιώντας τις λεκτικές και μη λεκτικές τους δεξιότητες! Το
πακέτο μάθησης περιλαμβάνει επίσης διάφορες διαδραστικές και διασκεδαστικές
δραστηριότητες που οι εκπαιδευτές μπορούν να ενσωματώσουν στις εκπαιδεύσεις τους,
ώστε οι γονείς (εκπαιδευόμενοι) να βελτιώσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες ή τις
επικοινωνιακές δεξιότητες της οικογένειάς τους.

Καθώς η επικοινωνία είναι μια οριζόντια δεξιότητα, μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε τις
δραστηριότητες που προτείνονται παρακάτω στα άλλα υποδείγματα σχεδίων μάθησης.
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Πακέτο μάθησης Skills4Parents:
Παράδειγμα μαθησιακού σχεδίου
Εισαγωγική δραστηριότητα
Δραστηριότητα 1: Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών σχετικά με τις
επικοινωνιακές δεξιότητες
Περίγραμμα
δραστηριότητας

Προκειμένου να αποκτήσει κοινή αντίληψη και να αξιολογήσει
τις γνώσεις της ομάδας, ο εκπαιδευτής ζητά από την ομάδα να
κάνει καταιγισμό ιδεών σχετικά με:
- Ορισμό των δεξιοτήτων αποτελεσματικής επικοινωνίας,
- ποιες άλλες δεξιότητες θα αποτελούσαν υποκατηγορία
αυτών των δεξιοτήτων (λεκτικές, μη λεκτικές...), γιατί
ορισμένες δεξιότητες και όχι κάποιες άλλες,
- να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό
αυτών των δεξιοτήτων και της σημασίας τους, σε
τι θα μπορούσαν να οδηγήσουν.
- Ο εκπαιδευτής ζητά από τους γονείς να
σκεφτούν παραδείγματα αποτελεσματικής
επικοινωνίας.
Στην περίπτωση μιας εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο:
- Γράψτε την αποτελεσματική επικοινωνία στον
πίνακα της τάξης.
- Δώστε στους μαθητές αυτοκόλλητες σημειώσεις
και ζητήστε τους να γράψουν τι τους έρχεται στο
μυαλό όταν ακούν αυτόν τον όρο.
- Μόλις λάβετε τις απαντήσεις, ξεκινήστε
και καθοδηγήστε μια συζήτηση σύμφωνα
με τις απαντήσεις.
- Στη συνέχεια, προχωρήστε με την απόδοση ενός
ορισμού του όρου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο
Scene Setter του πακέτου εκμάθησης
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ σελ. 10 έως 11,
Στην περίπτωση μιας διαδικτυακής εκπαίδευσης:
- Ακολουθήστε τα ίδια βήματα με τα παραπάνω,
αλλά χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό εργαλείο
Mentimeter για να αντλήσετε απαντήσεις από τους
γονείς που μαθαίνουν.
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
- Flip chart
- Αυτοκόλλητες σημειώσεις
- Για διαδικτυακή εκπαίδευση:
- Μεντίμετρο

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για γονείς

ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ σελ. 9-25
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Εκτιμώμενος
χρόνος

15 λεπτά

Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ρόλος των εκπαιδευτών

Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο: Κυκλική διάταξη των
καθισμάτων κατά σειρά για να διευκολυνθεί η συζήτηση.
Για να διευκολύνει τη συζήτηση και να καθοδηγήσει τη συζήτηση
στο θέματα που αναπτύσσονται στον οδηγό.
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Δραστηριότητες ανάπτυξης
Δραστηριότητα 1: Βελτίωση της προφορικής επικοινωνίας
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Είναι σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν να αναγνωρίζουν τα
συναισθήματά τους και οι γονείς μπορούν να τα συνοδεύουν σε
αυτό το ταξίδι. Αυτή η δραστηριότητα αποσκοπεί στην
υποστήριξη των γονέων που επιθυμούν να βοηθήσουν τα παιδιά
τους να βελτιώσουν την ικανότητά τους να επικοινωνούν για τα
συναισθήματα και τις συγκινήσεις τους.
Όταν οι εκπαιδευόμενοι βλέπουν παιδιά να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην έκφραση των συναισθημάτων τους ή ότι απλώς
δεν ξέρουν πώς αισθάνονται, μπορούν να υποδείξουν στα
παιδιά αυτή τη δραστηριότητα και να χρησιμοποιήσουν ένα
διάγραμμα συναισθημάτων. Τα παιδιά θα πάνε στον
καθορισμένο χώρο όπου εμφανίζεται μια εκτύπωση του
διαγράμματος συναισθημάτων και θα προσπαθήσουν με τη
βοήθεια του εκπαιδευόμενου να δείξουν το πρόσωπο που
περιγράφει καλύτερα αυτό που νιώθουν. Με αυτόν τον τρόπο
μπορούν να αναγνωρίσουν αν αισθάνονται χαρούμενα,
λυπημένα, θυμωμένα κ.λπ.
Αυτή η δραστηριότητα αναφέρεται στη βελτίωση της λεκτικής
επικοινωνίας των παιδιών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα με τα παιδιά για να
βελτιώσουν τη λεκτική τους επικοινωνία, διευκολύνοντας τα
παιδιά να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν διαφορετικά
συναισθήματα και επίσης τους εκπαιδευόμενους να
κατανοούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται τα
παιδιά.
Εκτύπωση του διαγράμματος συναισθημάτων. Ένα παράδειγμα
μπορεί να βρεθεί στη σελ. 16 του «Οδηγός μάθησης
Skills4Parents».
Δέσμη μαθησιακών πακέτων ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - σελ. 12
έως 16

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

15 λεπτά
Το διάγραμμα συναισθημάτων πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα
μέρος του σπιτιού όπου δεν υπάρχουν περισπασμοί. Ένα μέρος
όπου τα παιδιά μπορούν να σκεφτούν και να αυτοαναστοχαστούν τι αισθάνονται. Επίσης, κάπου ήσυχα ώστε οι
γονείς να μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να επισημάνει τα
συναισθήματα, μιλώντας με ήρεμο τρόπο.

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Ο εκπαιδευτής πρέπει να εξηγήσει στους γονείς
(εκπαιδευόμενους) πώς να χρησιμοποιήσουν το διάγραμμα
συναισθημάτων για να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
αναπτύξουν κατανόηση των συναισθημάτων τους.
Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου είναι να παρακολουθεί τις
σκέψεις του παιδιού και να το βοηθά να αναγνωρίσει αυτό που
αισθάνεται.
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Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

-

-

9 εκτυπώσιμα παραδείγματα διαγραμμάτων
συναισθημάτων για παιδιά
https://www.happierhuman.com/feelings-charts-kids/
Διάγραμμα συναισθημάτων
https://aim.gov.ie/resources/emotions-chart/
39 Παιχνίδια και δραστηριότητες επικοινωνίας για
παιδιά, εφήβους και μαθητές
https://positivepsychology.com/communicationactivities-adults-students/
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Δραστηριότητα 2: Βελτίωση της μη λεκτικής επικοινωνίας
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Το παρακάτω βίντεο από την ταινία Inside Out της Disney μπορεί να
βοηθήσει τα παιδιά και τους γονείς (ή/και άλλους μαθητές) να
κατανοήσουν και να μιλήσουν για τα συναισθήματα και τον τρόπο
με τον οποίο τα εκφράζουν χωρίς λόγια. Ο μαθητής μπορεί να
χρησιμοποιήσει αυτό το βίντεο με την υπόλοιπη οικογένεια και στη
συνέχεια να μιλήσει γι' αυτό μετά.
Inside Out: YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs
Αυτή η δραστηριότητα είναι ένας τρόπος για να βελτιωθεί η
μη λεκτική επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας και
ιδιαίτερα των παιδιών. Η εκμάθηση του τρόπου με τον οποίο
οι άνθρωποι εκφράζουν τα συναισθήματά τους χωρίς να
χρησιμοποιούν λέξεις μέσω των εκφράσεων του προσώπου ή
της γλώσσας του σώματος είναι ένας πολύ καλός τρόπος για
την ενίσχυση της δεξιότητας μη προφορικής επικοινωνίας.
Οποιαδήποτε συσκευή με οθόνη (τηλεόραση, φορητός υπολογιστής,
smartphone, tablet)
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μαθησιακό πακέτο σελ.24

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

4 λεπτά για το βίντεο και στη συνέχεια συζήτηση όσο διαρκεί η
επιθυμία των μαθητών.
Όπου οι μαθητές αισθάνονται άνετα. Δεν υπάρχει ανάγκη για
συγκεκριμένο περιβάλλον ή αίθουσα. Εάν η δραστηριότητα
λαμβάνει χώρα στο γραφείο του εκπαιδευτή, τότε ο
εκπαιδευτής θα πρέπει να ορίσει ένα άνετο περιβάλλον.
Να διευκολύνετε τη συζήτηση με τα παιδιά ή/και άλλα μέλη
των γονέων, τους μαθητές και να τους βοηθήσετε να
κατανοήσουν (αν δεν είναι σίγουροι) γιατί ο χαρακτήρας
αισθάνεται θλίψη, χαρά, θυμό κ.λπ...

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

-

-

-

Πώς να αποκωδικοποιήσετε τη γλώσσα του σώματος του
παιδιού σας, γονείς: https://www.parents.com/toddlerspreschoolers/development/behavioral/how-to-decode-yourkids-body-language/
Μη λεκτική επικοινωνία: γλώσσα του σώματος και τόνος
της φωνής:
https://raisingchildren.net.au/toddlers/connectingεπικοινωνία/επικοινωνία/μη λεκτική επικοινωνία
Αισθητηριακό παιχνίδι: 20 υπέροχες δραστηριότητες για το
νήπιο ή το παιδί προσχολικής ηλικίας
https://www.healthline.com/health/childrenshealth/sensory-play#activities
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Δραστηριότητες εξάσκησης (πρακτική δραστηριότητα)
Δραστηριότητα 3: Μαντέψτε το αντικείμενο
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Για να υλοποιήσετε αυτή τη δραστηριότητα, πρέπει να ανοίξετε
μια τρύπα σε ένα χαρτόκουτο αρκετά μεγάλη ώστε τα χέρια να
περνούν μέσα από τις πλευρές του κουτιού. Ο μόνος κανόνας
είναι ότι δεν επιτρέπεται να κρυφοκοιτάξετε μέσα στην τρύπα!
Στη συνέχεια, κάποιος τοποθετεί ένα αντικείμενο στο κουτί. Ο
μαθητής θα πρέπει να περιγράψει πώς αισθάνεται το
αντικείμενο και στη συνέχεια να μαντέψει τι είναι.
Αυτή η πρακτική δραστηριότητα βελτιώνει τις δεξιότητες
περιγραφής των συμμετεχόντων και έτσι βελτιώνεται η
ικανότητα να περιγράφουν συναισθήματα και σκέψεις με
τρόπο κατανοητό στους άλλους. Κατά συνέπεια, αυτό
βελτιώνει τις δεξιότητες λεκτικής επικοινωνίας των μαθητών
(που μπορεί να είναι παιδιά και γονείς!).
- Χάρτινο κουτί,
- Μαχαίρι γενικής χρήσης/κόφτη κουτιού.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μαθησιακό πακέτο σελ.17

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

Όσο επιθυμείτε να διαρκέσει η δραστηριότητα!
Το κουτί πρέπει να τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι ώστε να είναι
σταθερό. Είναι καλύτερα όταν το τραπέζι βρίσκεται στο ύψος
του μαθητή.
Να διασκεδάζετε παίζοντας το παιχνίδι με τους μαθητές ή απλά
να παρακολουθείτε τα παιδιά να διασκεδάζουν ενώ
αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους. Αυτό το παιχνίδι
μπορεί επίσης να παιχτεί μεταξύ ενήλικων εκπαιδευομένων.
- 39 Παιχνίδια και δραστηριότητες επικοινωνίας για
παιδιά, εφήβους και μαθητές
https://positivepsychology.com/communicationactivities-adults-students/
- Κάτω από τη θάλασσα | What's in the Box | HiHo
Kids:
https://www.youtube.com/watch?v=EjHTlRAA39g
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Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Δραστηριότητα 4: Αυτοαξιολόγηση
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα αυτοαναστοχασμού είναι μια σειρά
από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο συμμετέχων
πρέπει να κυκλώσει τη σωστή απάντηση. Οι απαντήσεις είναι
ατομικές αλλά θα επιτρέψουν στον εκπαιδευτή να
ανακεφαλαιώσει τις κύριες έννοιες που αναπτύχθηκαν κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης. Πρόκειται για ατομική
δραστηριότητα.
-Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει ότι δεν πρόκειται για
αξιολόγηση, αλλά για έναν τρόπο με τον οποίο ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να αξιολογήσει τι έμαθε κατά τη
διάρκεια του χρόνου που πέρασαν μαζί, να κάνει ερωτήσεις αν
θέλει και να δώσει στον εκπαιδευτή την ευκαιρία να βεβαιωθεί
ότι οι βασικές έννοιες έχουν γίνει κατανοητές.
-Ο εκπαιδευτής μοιράζει το ερωτηματολόγιο και αφήνει χρόνο
στον εκπαιδευόμενο να απαντήσει.
-Ο εκπαιδευτής εξετάζει όλες τις ερωτήσεις και δίνει τη
σωστή απάντηση με επεξηγήσεις.
-Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις.
-Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να δίνει φυλλάδια με
ερωτήσεις και οι συμμετέχοντες να απαντούν μόνοι τους
και να ζητά στο τέλος την ανατροφοδότησή τους σχετικά με
τις απαντήσεις τους, άν ήταν οι ερωτήσεις δύσκολες ή εύκολες.
- Στυλό ή μολύβι εάν οι ερωτήσεις είναι τυπωμένες σε χαρτί.
- Ένα ποντίκι αν οι ερωτήσεις βρίσκονται σε έγγραφο word.
ΠΑΚΕΤΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
σελ. 25 για το ερωτηματολόγιο και τη λύση σελ. 114

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση

6 λεπτά
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή
σε οποιοδήποτε επιθυμητό περιβάλλον.

Ρόλος των
εκπαιδευτών

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν αυτή τη
δραστηριότητα αξιολόγησης (αυτοαξιολόγηση) ως εργαλείο
προβληματισμού για να αποκτήσουν πρόσβαση σε όσα έχουν
μάθει, μέσω του πακέτου εκμάθησης επικοινωνιακών
δεξιοτήτων.
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ
Γιατί να ενσωματώσετε αυτό το πακέτο μάθησης στην εργασία σας με τους γονείς;
Όπως δείχνουν ολοένα και περισσότερες έρευνες, οι γονείς και οι φροντιστές επηρεάζουν την
ανάπτυξη του παιδιού με πολλούς τρόπους. Ανάμεσα σε πολλά νομικά έγγραφα και έγγραφα
εμπειρογνωμόνων, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ως η βασική
συμφωνία για τα δικαιώματα του παιδιού, αναγνωρίζει ότι οι γονείς και η οικογένεια έχουν
καθοριστικό ρόλο στην ανατροφή, την εκπαίδευση και την ευημερία του παιδιού. Κατά συνέπεια, η
σύγχρονη επιστήμη της πρόληψης τονίζει τη σημασία της υιοθέτησης διαφόρων θετικών γονικών
δεξιοτήτων ως παράγοντα που ενισχύει τις πιθανότητες του παιδιού να εξελιχθεί σε ένα ευτυχισμένο,
ψυχολογικά υγιές και λειτουργικό μέλος της κοινωνίας.
Το εκπαιδευτικό πακέτο "Δεξιότητες ενδυνάμωσης" απευθύνεται σε επαγγελματίες που στοχεύουν
να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις θετικές και βασισμένες στην προσκόλληση πρακτικές
γονικής μέριμνας. Το πακέτο μπορεί να τους βοηθήσει στην υποστήριξη των γονέων ώστε να
ενθαρρύνουν την ευημερία και την προσωπική ανάπτυξη του παιδιού τους.
Όλα τα παιδιά χρειάζονται σχέσεις φροντίδας με τους γονείς και τους φροντιστές τους που προάγουν
τη θετική υγεία και τη συνολική ευημερία τους. Έχουν ανάγκη από θετικές και σεβαστές καθημερινές
οικογενειακές αλληλεπιδράσεις και περιβάλλοντα στα οποία τα παιδιά ακούγονται με αφοσίωση και
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, στα οποία μπορούν να επικοινωνούν ελεύθερα και να εκφράζουν τις
απόψεις και στα οποία τα ίδια και οι ανάγκες τους κατανοούνται με ακρίβεια και απαντώνται με
σεβασμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι δεξιότητες ενδυνάμωσης είναι τόσο σημαντικό να τις
μάθουν οι γονείς.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πακέτο εκμάθησης δεξιοτήτων ενδυνάμωσης για να εκπαιδεύσετε
τους γονείς στο πώς να εφαρμόζουν αυτές τις δεξιότητες σε πραγματικά παραδείγματα,
χρησιμοποιώντας καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις με τις οποίες οι γονείς μπορούν να
συσχετιστούν, όπως αυτές που υπάρχουν στον οδηγό μάθησης Skills4Parents. Μέσω των
πραγματικών περιπτώσεων, θα είστε σε θέση να δώσετε στους γονείς συγκεκριμένες συμβουλές και
υποδείξεις που θα τους βοηθήσουν να αντιληφθούν πώς η εφαρμογή των δεξιοτήτων ενδυνάμωσης
μπορεί να επιφέρει μια θετική γονική εμπειρία για ολόκληρη την οικογένεια.
Με τον τρόπο αυτό, παραδίδοντας το εκπαιδευτικό περιεχόμενο αυτού του πακέτου μάθησης, θα
μπορέσετε να βοηθήσετε τους γονείς να δημιουργήσουν βαθύτερες, ισχυρότερες, σταθερότερες και
πιο συνεργατικές σχέσεις γονέων-παιδιών και ταυτόχρονα πιο ασφαλή και προστατευμένα
οικογενειακά περιβάλλοντα που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη των μελών
τους.
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Πακέτο μάθησης Skills4Parents:
Παράδειγμα μαθησιακού σχεδίου
Εισαγωγική δραστηριότητα
Δραστηριότητα 1: Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών σχετικά με τις
δεξιότητες ενδυνάμωσης
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Προκειμένου να αποκτήσει κοινή αντίληψη και να αξιολογήσει τις
γνώσεις της ομάδας, ο εκπαιδευτής ζητά από την ομάδα να κάνει
καταιγισμό ιδεών σχετικά με:
- Ορισμό των δεξιοτήτων ενδυνάμωσης,
- ποιες άλλες δεξιότητες θα αποτελούσαν υποκατηγορία
αυτών των δεξιοτήτων, γιατί ορισμένες δεξιότητες και
όχι κάποιες άλλες,
- προσπάθεια να δώσουμε έναν ορισμό αυτών των
δεξιοτήτων και της σημασίας τους, σε τι θα
μπορούσαν να οδηγήσουν.
- Ο εκπαιδευτής να ζητά από τους γονείς να σκεφτούν
παραδείγματα συμπεριφοράς δεσμού, συναισθηματικής
προσβασιμότητας και θετικής πειθαρχίας.
Στην περίπτωση μιας εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο:
- Γράψτε την ενδυνάμωση στον πίνακα της τάξης.
- Δώστε στους μαθητές αυτοκόλλητες σημειώσεις και
ζητήστε τους να γράψουν τι τους έρχεται στο μυαλό
όταν ακούν αυτόν τον όρο.
- Μόλις λάβετε τις απαντήσεις, ξεκινήστε και
καθοδηγήστε μια συζήτηση σύμφωνα με τις
απαντήσεις.
- Στη συνέχεια, προχωρήστε στην απόδοση ενός
ορισμού του όρου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο
Scene Setter του πακέτου μάθησης Empowerment
Skills (Δεξιότητες ενδυνάμωσης) σελ. 29 έως 37,

Υλικά

Στην περίπτωση μιας διαδικτυακής εκπαίδευσης:
- Ακολουθήστε τα ίδια βήματα με τα παραπάνω, αλλά
χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό εργαλείο Mentimeter
για να αντλήσετε απαντήσεις από τους γονείς που
μαθαίνουν.
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
- Flip chart
- Αυτοκόλλητ ες σημειώσεις
- Για διαδικτυακή εκπαίδευση:
- Μεντίμετρο
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Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

15 λεπτά
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο: Κυκλική διάταξη των
καθισμάτων κατά σειρά
για να διευκολυνθεί η συζήτηση.
Για να διευκολύνει τη συζήτηση και να καθοδηγήσει τη συζήτηση
στο θέματα που αναπτύσσονται στον οδηγό.
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Δραστηριότητες ανάπτυξης
Δραστηριότητα 2: Ευαισθητοποίηση των μηνυμάτων
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να γράψουν
μερικά μηνύματα ή οδηγίες που θυμούνται ότι έπαιρναν
συχνά από τους φροντιστές τους όταν ήταν παιδιά. Ρωτήστε
τους:
- Πόσα μηνύματα από τους φροντιστές σας
θυμάστε;
- Τι είδους μηνύματα ήταν αυτά;
- Επικεντρώθηκαν στη συμπεριφορά, τον
χαρακτήρα, την εμφάνισή σας;
Κατηγοριοποιήστε τα μηνύματα σε δύο κατηγορίες:
ενδυναμωτικά και αποδυναμωτικά.
Επαναλάβετε την άσκηση, αλλά αυτή τη φορά σκεφτείτε τα
μηνύματα που συχνά στέλνουν στα παιδιά.
Δώστε τους οδηγίες να τα σκεφτούν:
- Είναι παρόμοια με αυτά που έλαβαν όταν ήταν
παιδιά;
- Πρόκειται για εντελώς διαφορετικά μηνύματα;
- Αυτά είναι τα μηνύματα που θέλουν να στείλουν;
Το τελικό βήμα σε αυτή την άσκηση είναι να μετατρέψουν τα
μηνύματα που στέλνουν στα παιδιά και τα οποία
αποδυναμώνουν, σε μηνύματα που ενδυναμώνουν. Είναι
προαιρετικό αν θέλουν να διαβάσουν το παράδειγμα δυνατά.
Πώς θα ακούγονταν;
Flipchart, πίνακας, εφαρμογή Paint ή εφαρμογή Notes
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Μαθησιακό πακέτο σελ. 29 έως 30.

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

20 λεπτά
Ομάδα που κάθεται σε κύκλο.
Να είστε όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς και να σέβεστε την
εμπιστευτικότητα. Να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι ότι πρόκειται
για ένα εμπιστευτικό περιβάλλον στο οποίο
μπορούν να γράψουν και να πουν αυτό που σκέφτονται ή
αισθάνονται.
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Δραστηριότητες εξάσκησης (πρακτική δραστηριότητα)
Δραστηριότητα 3: Η ιστορία του Piotr - πρόβα των διαφόρων ρόλων
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ρόλος των
εκπαιδευτών

Πάρτε την ιστορία του Piotr (οδηγός μάθησης Skills4Parents σελ. 38)
και μοιραστείτε την με τους μαθητές.
- Οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη. Σε κάθε ζεύγος δίνεται ένα
παράδειγμα μελέτης περίπτωσης.
- Ζητήστε από κάθε ζεύγος να γράψει ποια θα μπορούσε να
είναι μια αντίδραση που είναι προς το συμφέρον του
παιδιού, έχοντας κατά νου τη θετική πειθαρχία και τη
συναισθηματική προσβασιμότητα, το ένα από τη σκοπιά
του παιδιού, το άλλο από τη σκοπιά του γονέα.
- Το άτομο που υποδύεται τον γονέα προσπαθεί να
αντιδράσει σύμφωνα με όσα έχει μάθει στην εκπαίδευση.
Αντίγραφα της μελέτης περίπτωσης για κάθε ομάδα, ή
μια οθόνη για να μοιραστείτε την ιστορία για να τη δουν
όλοι.
Η πλήρης ιστορία και η εξήγηση για το πώς να εφαρμόσετε
δεξιότητες ενδυνάμωσης για την επίλυσή της μπορεί να
βρεθεί στο EMPOWERMENT
Πακέτο μάθησης SKILLS σελ. 38-39.
20 λεπτά
Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν αρκετό χώρο ώστε να
μπορούν να εργάζονται σε ζευγάρια, ή
σε ομάδες των τριών ατόμων.
Να παίξουν ρόλους, παιδιά και γονείς και να προσπαθήσουν
να δουν ποιες θα ήταν οι πιο προτιμητέες ή λιγότερο
προτιμητέες αντιδράσεις ενός γονέα σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση.
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Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Δραστηριότητα 4: Αυτοαξιολόγηση
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα αυτο-αναστοχασμού είναι μια σειρά
από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο συμμετέχων
πρέπει να κυκλώσει τη σωστή απάντηση. Οι απαντήσεις είναι
ατομικές αλλά θα επιτρέψουν στον εκπαιδευτή να
ανακεφαλαιώσει τις κύριες έννοιες που αναπτύχθηκαν κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης. Πρόκειται για ατομική
δραστηριότητα.
-Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει ότι δεν πρόκειται για
αξιολόγηση, αλλά για έναν τρόπο με τον οποίο ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να αξιολογήσει τι έμαθε κατά τη
διάρκεια του χρόνου που πέρασαν μαζί, να κάνει ερωτήσεις αν
θέλει και να δώσει στον εκπαιδευτή την ευκαιρία να βεβαιωθεί
ότι οι βασικές έννοιες έχουν γίνει κατανοητές.
-Ο εκπαιδευτής μοιράζει το ερωτηματολόγιο και αφήνει χρόνο
στον εκπαιδευόμενο να απαντήσει.
-Ο εκπαιδευτής εξετάζει όλες τις ερωτήσεις και δίνει τη σωστή
απάντηση με επεξηγήσεις.
-Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις.
-Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να δίνει φυλλάδια με ερωτήσεις
και οι συμμετέχοντες να απαντούν μόνοι τους και να ζητά στο
τέλος την ανατροφοδότησή τους σχετικά με τις απαντήσεις τους,
Αν ήταν οι ερωτήσεις δύσκολες ή εύκολες.
Φυλλάδια με ερωτήσεις σχετικά με τις δεξιότητες ενδυνάμωσης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ Μαθησιακό πακέτο σελ. 43 για τις
ερωτήσεις και σελ. 115 για τις απαντήσεις.

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

5 λεπτά
Κάθονται σε κύκλο
Να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να δώσουν ανατροφοδότηση
σχετικά με αυτές.
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Δραστηριότητα αναστοχασμού και κλεισίματος
Δραστηριότητα 5: Ρωτήστε τον εαυτό σας
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να ξεκινήσει μια
συζήτηση με τους εκπαιδευόμενους για να ολοκληρώσει την
κατάρτιση και να τους ενθαρρύνει να προχωρήσουν
περαιτέρω, κάνοντάς τους να αμφισβητήσουν τις γονικές τους
συνήθειες (σελ. 28-29 του οδηγού μάθησης).
Ο ρόλος του εκπαιδευτή είναι να διευκολύνει και να
συντονίζει τη συζήτηση.
Κανένα
Σύνολο ερωτήσεων "ρωτήστε τον εαυτό σας" σελ. 29 του
πακέτου μαθησιακών δεξιοτήτων ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ρόλος των
εκπαιδευτών

10 λεπτά
Κάθονται σε κύκλο
Για να συζητήσουν αυτές τις ερωτήσεις και τα θέματα και να
καθοδηγήσουν τους γονείς.
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
Γιατί να ενσωματώσετε αυτό το πακέτο μάθησης στην εργασία σας με τους γονείς;
Η διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα όταν τα μέρη συζητούν τις διαφορές τους και καταλήγουν
σε μια κοινή λύση. Είναι επίσης μία από τις δεξιότητες που πρέπει να χρησιμοποιούν οι
γονείς κατά τη διάρκεια της γονικής μέριμνας και μία από τις βασικές δεξιότητες που
ανέδειξαν τόσο οι ομάδες εστίασης των γονέων όσο και οι ομάδες εστίασης των
εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της ερευνητικής φάσης του έργου "Δεξιότητες για γονείς"
από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2020, ιδίως μιλώντας για τη σημασία των δεξιοτήτων
ακρόασης, της θετικής επικοινωνίας, του αυτοαναστοχασμού και της ενσυναίσθησης, οι
οποίες αποτελούν βασικές δεξιότητες κάθε επιτυχημένης διαδικασίας διαμεσολάβησης!
Οι δεξιότητες διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται κατάλληλα βοηθούν πραγματικά τους
γονείς στην προώθηση συμμαχιών και στον καθορισμό υγιών ορίων με τρόπο που δείχνει
σεβασμό προς τα παιδιά και είναι επωφελής για ολόκληρη την οικογένεια. Με βάση τη
συγκριτική έκθεση του Skills4Parents, οι γονείς πιστεύουν ότι πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό
να αναπτυχθούν δεξιότητες ακρόασης, θετικής επικοινωνίας, αυτοαναστοχασμού και
ενσυναίσθησης. Καθώς η διαμεσολάβηση είναι μια πολύ σημαντική δεξιότητα για τους
γονείς στην καθημερινή τους ζωή, είναι σημαντικό να συμπεριληφθεί αυτή η δεξιότητα στις
εκπαιδεύσεις για τους γονείς. Έτσι, οι γονείς θα εξοπλιστούν με μια δεξιότητα που θα τους
βοηθήσει να επιλύουν τις συγκρούσεις μεταξύ του παιδιού τους και του/των αδελφού/ων
τους, των συνομηλίκων τους και όχι μόνο.
Το σχέδιο κατάρτισης για το πακέτο δεξιοτήτων διαμεσολάβησης ακολουθεί την ίδια λογική
με το πακέτο δεξιοτήτων επικοινωνίας και συγκεντρώνει γονείς και παιδιά ως
εκπαιδευόμενους, ακολουθώντας την προσέγγιση ολόκληρης της οικογένειας που
υιοθετήθηκε από την κοινοπραξία Skills4Parents.

"Οι δεξιότητες διαμεσολάβησης μπορούν να
είναι χρήσιμες και κατά τη θέσπιση κανόνων
στα παιδιά. Η αμφισβήτηση των κανόνων
είναι ένας καλός τρόπος για την προώθηση
της ενεργού πολιτότητας και του
προβληματισμού στα παιδιά, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να σκέφτονται κριτικά".
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Πακέτο μάθησης Skills4Parents: Παράδειγμα μαθησιακού
σχεδίου
Εισαγωγική δραστηριότητα
Δραστηριότητα 1: Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών σχετικά με τις
δεξιότητες διαμεσολάβησης
Περίγραμμα της
δραστηριότητας

Προκειμένου να αποκτήσει κοινή αντίληψη και να
αξιολογήσει τις γνώσεις της ομάδας, ο εκπαιδευτής ζητά από
την ομάδα να κάνει καταιγισμό ιδεών σχετικά με:
- Ποιες πιστεύουν ότι είναι οι κύριες δεξιότητες για
μια καλή διαμεσολάβηση,
- ποιες άλλες δεξιότητες θα αποτελούσαν
υποκατηγορία αυτών των δεξιοτήτων, γιατί
ορισμένες δεξιότητες και όχι κάποιες άλλες,
- να προσπαθήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό
αυτών των δεξιοτήτων και της σημασίας τους,
σε τι θα μπορούσαν να οδηγήσουν.
- Ο εκπαιδευτής ζητά από τους ενήλικες
εκπαιδευόμενους να σκεφτούν παραδείγματα για το
πότε η διαμεσολάβηση είναι απαραίτητη, τι κάνει
έναν καλό διαμεσολαβητή...
Στην περίπτωση μιας εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο:
- Γράψτε τη διαμεσολάβηση στον πίνακα της τάξης.
- Δώστε στους μαθητές αυτοκόλλητες σημειώσεις
και ζητήστε τους να γράψουν τι τους έρχεται στο
μυαλό όταν ακούν αυτόν τον όρο.
- Μόλις λάβετε τις απαντήσεις, ξεκινήστε
και καθοδηγήστε μια συζήτηση
σύμφωνα με τις απαντήσεις.
- Στη συνέχεια, προχωρήστε με την παροχή ενός
ορισμού του όρου που μπορεί να βρεθεί στο
Scene Setter των Δεξιοτήτων Διαμεσολάβησης
σελ. 46 έως 48,

Υλικά

Στην περίπτωση μιας διαδικτυακής εκπαίδευσης:
-Ακολουθήστε ίδια βήματα με τα παραπάνω,
αλλά χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό εργαλείο
Mentimeter για να αντλήσετε απαντήσεις από
τους
μαθητές σας.
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
- Flip chart
- Αυτοκόλλιτες σημειώσεις Για διαδικτυακή εκπαίδευση:
- Μεντίμετρο

20
Εγχειρίδιο Skills4Parents για επαγγελματίες - Ιανουάριος

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Πακέτο μάθησης για τις δεξιότητες διαμεσολάβησης σελ. 46 έως 48.

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση

15 λεπτά
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο: Κυκλική διάταξη των
καθισμάτων κατά σειρά για να διευκολύνει τη συζήτηση.

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Για να διευκολύνει τη συζήτηση και να καθοδηγήσει τη συζήτηση
στα θέματα που αναπτύσσονται στον οδηγό.
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Δραστηριότητες ανάπτυξης
Δραστηριότητα 2: Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματά μας σε μια
κατάσταση
Περίγραμμα της
δραστηριότητας

Κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, είναι σημαντικό να
λάβετε υπόψη τα συναισθήματα των παιδιών και ποια είναι τα
συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας ή μιας
σύγκρουσης. Έτσι, είναι σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν
να αναγνωρίζουν, αλλά και να εκφράζουν τα συναισθήματα
που έχουν τη στιγμή μιας διαφωνίας ή μιας σύγκρουσης. Αυτή
η δραστηριότητα προτείνεται ήδη ως ένας τρόπος ενίσχυσης
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών στο Πακέτο
Μαθησιακών ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ του παρόντος
Εγχειριδίου. Ωστόσο, προτείνουμε εδώ μια άλλη επιλογή που
θα μπορούσε να εναλλάσσεται ανάλογα με την προτίμηση των
εκπαιδευτών και των μαθητών.
- Ο εκπαιδευτής ζητά από τους γονείς να σκεφτούν την
ακόλουθη κατάσταση και πώς πιστεύουν ότι θα
αντιδρούσαν τα παιδιά τους σε αυτήν:
1. Το αδελφάκι τους/ο φίλος τους πήρε το παιχνίδι
τους και δεν το δίνει πίσω.
2. Το αδελφάκι/φίλος τους έχει καταστρέψει το
αγαπημένο τους βιβλίο (βλ. τη δεύτερη μελέτη
περίπτωσης στο Πακέτο Εκμάθησης Δεξιοτήτων
Διαμεσολάβησης) και δεν το ανακτά, ζητώντας
από τους γονείς τους να τους δώσουν ένα
καινούργιο.
3. Περιμένουν υπομονετικά να παίξουν ένα βίντεο ή
ένα διαδικτυακό παιχνίδι και έχει έρθει η
συμφωνημένη ώρα για να παίξουν, αλλά το
αδελφάκι τους/ο φίλος τους συνεχίζει να παίζει,
ακόμη και όταν τους λέτε ότι η σειρά τους έχει
τελειώσει.
-Μετά, σκεφτείτε μαζί με τους γονείς τις φανταστικές
καταστάσεις που ταιριάζουν στην οικογένειά τους
για να συζητήσουν και να προβληματιστούν με τα
παιδιά τους. Ακολουθούν ορισμένες καταστάσεις
που προτείνονται να συζητήσετε με τα παιδιά από
την οπτική γωνία των παιδιών:
Για να το πάμε παραπέρα: αν οι γονείς θέλουν να
εξασκηθούν με τα παιδιά τους μετά, μπορείτε να δώσετε
εντολή στους γονείς να δείξουν στο παιδί τους την κάρτα
στην ενότητα "Υλικά" (βλ. παρακάτω) κατά τη διάρκεια της
συζήτησης της παραπάνω κατάστασης και έτσι, να
προβληματιστούν μαζί τους σχετικά με αυτή την κατάσταση
και πώς θα έμοιαζε η δική τους διαδικασία για την επίλυση
του προβλήματος. Αυτό θα ήταν επίσης πολύ πολύτιμο για
21
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ένα παιδί να δει το πρόβλημα
Συνολικά και όχι με βάση τα συναισθήματα για παράδειγμα.
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Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για γονείς

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/Περιβάλλον
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών
Επιπλέον
πόροι/ Περαιτέρω
ανάγνωση

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Μαθησιακό πακέτο μελέτη
περίπτωσης σελ.60: Διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις μεταξύ των
παιδιών σας και των συνομηλίκων τους
Πριν από την εισαγωγή αυτής της δραστηριότητας, συνιστάται η
Δραστηριότητα 1 του Πακέτου Εκμάθησης των ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, έτσι ώστε οι γονείς να έχουν μια βάση για αυτή τη
δραστηριότητα όσον αφορά τα συναισθήματα των παιδιών.
και έκφραση.
30 λεπτά
Περιβάλλον αίθουσας που επιτρέπει τη συζήτηση

Να εξετάσετε αυτή τη δραστηριότητα μαζί με τον μαθητή και να
τον υποστηρίξετε στην να το εφαρμόσουν με τα δικά τους
παιδιά.
- 5 στρατηγικές για να βοηθήσετε τα παιδιά να επιλύσουν τις
συγκρούσεις:
https://www.pbs.org/parents/thrive/5-strategies-to-help-kids
resolve-conflict
- Πώς να διδάξετε στα παιδιά δεξιότητες επίλυσης
συγκρούσεων:
https://www.counselorkeri.com/2019/03/04/teach-kids-confl
ψήφισμα/
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Δραστηριότητα 3: Πώς να θέτετε όρια
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί στο να δώσει στους γονείς
ένα παράδειγμα για το πώς να συζητήσουν με τα παιδιά τους το
θέμα του καθορισμού ορίων όταν βρίσκονται σε σύγκρουση. Θα
πρόκειται για μια δραστηριότητα με κάρτες που θα βασίζονται σε
τέσσερις κανόνες για τον καθορισμό ορίων, όπως περιγράφονται
στο Πακέτο Εκμάθησης ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. Στους
γονείς θα παρουσιαστούν κάρτες που παρέχουν σωστές
πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό ορίων σε συγκρούσεις,
αλλά και λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που
πρέπει να γίνει αυτό.
Πρέπει να φτιαχτούν κάρτες με κάθε μία από αυτές τις δηλώσεις
για να συζητηθούν με τα παιδιά οι σωστές και λανθασμένες
δηλώσεις σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των συγκρούσεων όσον
αφορά τον καθορισμό ορίων (από την προοπτική των παιδιών):

24
Εγχειρίδιο Skills4Parents για επαγγελματίες - Ιανουάριος

24
Εγχειρίδιο Skills4Parents για επαγγελματίες - Ιανουάριος

1. Μην βρίζετε ο ένας τον άλλον (σωστά).
2. Σεβαστείτε ο ένας τον άλλον (σωστά).
3. Εξηγήστε ήρεμα τι σας ενοχλεί και γιατί (σωστά).
4. Ακούστε χωρίς να διακόπτετε (σωστά).
5. Απορρίψτε τις ευθύνες (λάθος).
6. Διακοπή (λάθος).
7. Χρησιμοποιήστε απόλυτες τιμές (λάθος).
8. Σταυρώστε τα χέρια σας (λάθος).
Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να εκτυπωθούν με τη μορφή καρτών
(χωρίς την ένδειξη αν μια δήλωση είναι σωστή ή λανθασμένη). Στη
συνέχεια, οι γονείς μπορούν να πετάξουν τις κάρτες και να τις
απλώσουν στο τραπέζι με τις δηλώσεις να μην είναι ορατές. Στη
συνέχεια, οι γονείς μπορούν να ζητήσουν από το/τα παιδί/α τους
να ελέγξουν τις δηλώσεις μία προς μία και να τα ρωτήσουν αν
είναι σωστές ή όχι. Μετά από κάθε δήλωση μπορεί να γίνει
συζήτηση, με επικεφαλής τους γονείς. Η εξήγηση σχετικά με τις
σωστές δηλώσεις μπορεί να βρεθεί στο Πακέτο Εκμάθησης
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (σελίδες 49-50) και οι
λανθασμένες δηλώσεις μπορούν να συζητηθούν με βάση αυτή την
εικόνα:

Υλικά

Πηγές από
τον Οδηγό
για γονείς

-

Υπολογιστής,
Εκτυπωτής,
Χαρτί,
Ψαλίδι,
Skills4Parents Learning Guide και τις εικόνες που
εμφανίζονται παραπάνω (οι δύο τελευταίες εκτυπωμένες
ή online, ό,τι σας βολεύει, γονείς).

Δέσμη μαθησιακών πακέτων για τις δεξιότητες διαμεσολάβησης
(υλικό για τον καθορισμό ορίων σελ. 49 - 51).

Εκτιμώμενος χρόνος 30 λεπτά
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Περιβάλλον/Ρο
om Ρύθμιση

Οποιοδήποτε περιβάλλον δωματίου είναι κατάλληλο για τη χρήση
αυτής της δραστηριότητας με τις κάρτες. Το πιο βολικό θα ήταν
κάπου όπου οι γονείς μπορούν να καθίσουν
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με τα παιδιά τους σε ένα τραπέζι για να απλώσουν τις κάρτες και να τις
συζητήσουν με τα παιδιά.
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Πρόσθετοι
πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

Να συντονίσουν αυτή τη δραστηριότητα και να σχολιάσουν τις
απαντήσεις των παιδιών τους στις δηλώσεις με τη βοήθεια του
Οδηγού Skills4Parents για γονείς (Πακέτο Μαθησιακών Δεξιοτήτων
Διαμεσολάβησης , σελίδες 40-51) και την εικόνα που φαίνεται
παραπάνω.
- Δραστηριότητα παιχνιδιού ρόλων για τη διδασκαλία της
επίλυσης συγκρούσεων:
https://choices.scholastic.com/pages/ideabook/2016/11/arole-play-activity-to-teach-conflict-resolution.html
-

Επίλυση συγκρούσεων για παιδιά:
https://www.centervention.com/conflict-resolution-for-kids/
Εικόνα για διανομή:
https://choices.scholastic.com/pages/ideabook/2016/11/a-role
play-activity-to-teach-conflict-resolution.html
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Δραστηριότητες εξάσκησης (πρακτική δραστηριότητα)
Δραστηριότητα 4: τα πέντε βήματα της τεχνικής επίλυσης
προβλημάτων
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Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα προορίζεται για τους γονείς και τα παιδιά
τους να εξασκηθούν στο πώς μπορούν να επιλυθούν τα
προβλήματα με βάση το Πακέτο Εκμάθησης Δεξιοτήτων
Διαμεσολάβησης) χρησιμοποιώντας μερικές φανταστικές
καταστάσεις.
Οι δραστηριότητες αυτές θα παρουσιαστούν σε εκτυπωμένες
κάρτες. Οι γονείς είναι εκείνοι που θα πρέπει να ηγηθούν της
διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων με βάση τα Πέντε Βήματα
Επίλυσης Προβλημάτων από το Πακέτο Εκμάθησης
ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (σελίδα 59).

Αυτές οι καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη
διαμεσολάβηση των γονέων, θα μπορούσαν να
παρουσιαστούν σε εκτυπώσιμες κάρτες (θα μπορούσαν να
διαφέρουν ανάλογα με τις οικογενειακές καταστάσεις):
1. Ο Τζόναθαν και ο Τζακ έπαιζαν κυνηγητό. Ο Τζόναθαν
ήταν εκείνος που έπρεπε να πιάσει τον Τζακ, αλλά όταν
έπιασε τον Τζακ, έπεσε κάτω και χτύπησε το πόδι του. Ο
Τζακ είναι τώρα πολύ θυμωμένος με τον Τζόναθαν,
γιατί το πόδι του πονάει πολύ.
2. Η Λούνα και η Νίνα είναι οι καλύτερες φίλες και θέλουν
να παίζουν η μία με την άλλη. Η Λούνα όμως θέλει να
κάνει χειροτεχνία και η Νίνα θέλει να παίξει
επιτραπέζιο παιχνίδι. Και οι δύο είναι αναστατωμένες
επειδή θέλουν να κάνουν διαφορετικά πράγματα.
3. Ο Sandris κάνει ανόητους θορύβους στο αυτί της
Baiba, κάτι που δεν της αρέσει καθόλου και την
εκνευρίζει πολύ.
4. Τα αδέλφια Μαρίνα και Τζόρντι θέλουν και τα δύο ένα
ολόκληρο κομμάτι κέικ, αλλά έχει μείνει μόνο ένα
κομμάτι.
5. Η Τζέσικα και η Ρόζα είναι οι καλύτερες φίλες, αλλά η
Τζέσικα είπε κάτι πολύ κακό στη Ρόζα. Η Ρόζα είναι
τώρα πολύ αναστατωμένη.
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Στη συνέχεια, οι γονείς θα πρέπει να παρουσιάσουν τις κάρτες
στα παιδιά τους χωρίς να φαίνεται το περιεχόμενο, ώστε τα
παιδιά να επιλέξουν τυχαία μία κάρτα για να εξασκηθούν στην
επίλυση προβλημάτων. Στη συνέχεια, οι γονείς θα ρωτήσουν
πώς θα έλυναν τα παιδιά τους το πρόβλημα, καθένα από τα
οποία έχει ανατεθεί ένας ρόλος (η Jessica και η Rosa από το
παράδειγμα 5 για παράδειγμα), ποια βήματα θα έκαναν;
Χρησιμοποιώντας τα Πέντε Βήματα Επίλυσης Προβλημάτων
(Σελ. 59), τα οποία οι γονείς μπορούν επίσης να εκτυπώσουν για
την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι γονείς θα μπορούσαν να
καθοδηγήσουν τα παιδιά τους στη διαδικασία επίλυσης
προβλήματος για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Έτσι, όχι μόνο
τα παιδιά μαθαίνουν τα βήματα για μια σωστή επίλυση
προβλήματος, αλλά και οι γονείς.
- Πακέτο μάθησης για τις δεξιότητες
διαμεσολάβησης (Πέντε βήματα επίλυσης
προβλημάτων, σελίδα 58),
- τις εκτυπωμένες κάρτες με τις φανταστικές
καταστάσεις όπως στην ενότητα "Ανάπτυξη" στην
προηγούμενη σελίδα,
- υπολογιστή, εκτυπωτή,
- χαρτί και ψαλίδι.
Πακέτο μάθησης για τις δεξιότητες διαμεσολάβησης σελ.58

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών
Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

30 λεπτά
Ό,τι είναι άνετο για τους γονείς και τα παιδιά τους, για τους
παράδειγμα, ενώ κάθονται στον καναπέ τους.
Να συνοδεύσει τους γονείς στην κατανόηση των 5 βημάτων
της επίλυσης των συγκρούσεων.
Μελέτη περίπτωσης διαμεσολάβησης αδελφών σε
σύγκρουση (σελίδα 59 στο πακέτο μαθησιακών οδηγιών
Skills4Parents Learning Guide s MEDIATION SKILLS).
- Βοηθώντας τα παιδιά να χειριστούν τις συγκρούσεις:
https://kidshelpline.com.au/parents/issues/helping-kidshandle-conflict
-

Γονιμοποίηση με ηλιοφάνεια. (2021). 5 βήματα για να βοηθήσετε
τα παιδιά να επιλύσουν τις συγκρούσεις.
Ανακτήθηκε στις 8 Νοεμβρίου 2021 από

https://sunshine-parenting.com/5-steps-to-help-kidsεπίλυση-συγκρούσεων/
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Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Δραστηριότητα 5: Αυτοαξιολόγηση
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί σε όλα όσα διδάχθηκαν
με τις προηγούμενες δραστηριότητες και μπορεί να γίνει από
τον επαγγελματία και τον μαθητή (γονέα) ή μόνο από τον γονέα.
Στους γονείς θα παρουσιαστούν πέντε ερωτήσεις σχετικά με τις
προηγούμενες δραστηριότητες. Οι ερωτήσεις αυτές είναι
πολλαπλής επιλογής και όταν γίνονται με τον επαγγελματία,
αποτελούν σπουδαία κίνητρα για συζητήσεις σχετικά με τα εν
λόγω θέματα.
Οι ερωτήσεις αποτελούν απλώς μια πρόταση και μπορούν να
προσαρμοστούν από τον επαγγελματία αν το κρίνει
απαραίτητο:
1. Ποια από τις ερωτήσεις, αν απαντηθεί από ένα παιδί με
ναι, ορίζει ένα μικρό πρόβλημα;
a) Χρειάζεται να ανακατέψω έναν ενήλικα;
b) Μπορώ να συνεχίσω τη μέρα μου;
c) Πρέπει να μιλήσω σε κάποιον γι' αυτό;
2. Ένα από τα "μη" στις συγκρούσεις είναι το σταύρωμα
των χεριών, ποια είναι η αντίθετη ενέργεια που πρέπει
να κάνετε;
a) Ακούστε ήσυχα
b) Επικεντρωθείτε στο τώρα
c) Κάντε οπτική επαφή
3. Ποιο είναι ένα από τα βήματα της επίλυσης προβλημάτων;
a) Επιλέξτε μια λύση μαζί και δοκιμάστε την
b) Ενεργήστε με βάση το πρώτο σας προαίσθημα
c) Μιλήστε σε κάποιον για το πρόβλημά σας
4. Τι είδους προβλήματα μπορούν να εντοπιστούν με
τα παιδιά όταν τα αναλογιζόμαστε;
a) Μικρό πρόβλημα, μεσαίο πρόβλημα και μεγάλο
πρόβλημα
b) Πρόβλημα που σχετίζεται με τον γονέα, πρόβλημα
που σχετίζεται με το παιδί, πρόβλημα που
σχετίζεται με τους συνομηλίκους
c) Σχολικό πρόβλημα, πρόβλημα στο σπίτι, αθλητικό
πρόβλημα
5. Τι σημαίνει να ακούτε ήσυχα όταν έχετε μια
σύγκρουση;
a) Μπείτε στη θέση του άλλου, ακόμη και αν διαφωνείτε
b) Ακούω, αλλά δεν ακούω πραγματικά το άλλο άτομο
c) Δεν απαντάτε τίποτα σε αυτόν που μιλάει.
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Υλικά

- Προηγούμενες δραστηριότητες
- Πακέτο μαθησιακών δεξιοτήτων διαμεσολάβησης
- Χειρόγραφο του ερωτηματολογίου
- Χαρτί και στυλό.
Πακέτο μάθησης για τις δεξιότητες διαμεσολάβησης

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά
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Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Ό,τι είναι άνετο για τους γονείς (και τους επαγγελματίες).
Απαντήστε στις ερωτήσεις και δώστε περαιτέρω εξηγήσεις, εάν
απαιτείται.

Δραστηριότητα αναστοχασμού και κλεισίματος
Δραστηριότητα 6: Ρωτήστε τον εαυτό σας
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Η δραστηριότητα αυτή χρησιμεύει για να προβληματιστούν οι
γονείς σχετικά με τις διαμεσολαβητικές τους δεξιότητες και τη
γονική τους συμπεριφορά συνολικά. Εδώ έγκειται μια μεγάλη
ευκαιρία για τους γονείς να αναστοχαστούν σχετικά με τη γονική
τους εμπειρία, στην οποία έχουν βασιστεί από τη στιγμή που
έγιναν γονείς. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό,
ανατρέξτε στο Πακέτο Εκμάθησης ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, σελίδα 55, στη θεωρία Αισθάνομαι άνετα
στη γονεϊκότητα από την Alice van der Pas.
Ζητήστε από τους γονείς να αναλογιστούν πώς έλυναν στο
παρελθόν τις συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών τους ή των
συνομηλίκων τους:
- Για ποιο πράγμα είναι περήφανοι;
- Τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει διαφορετικά τώρα
που έχουν δουλέψει πάνω στις δεξιότητες
διαμεσολάβησης;
- Ποια είναι τα σημαντικότερα διδάγματα που
αποκόμισαν από αυτό το πακέτο μάθησης και τις
δραστηριότητες του παρόντος εγχειριδίου;
Καμία.

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Μαθησιακό πακέτο σελίδες 5456 σχετικά με τη θεωρία της Alice van der Pas για τη γονική
μέριμνα.
15 - 30 λεπτά
Ό,τι είναι άνετο για τους γονείς και για εσάς ως
επαγγελματία για αυτή τη δραστηριότητα προβληματισμού.
Βοηθήστε τον γονέα να θεωρήσει τον εαυτό του ως διαμεσολαβητή
και να προβληματιστεί
για τη διαμεσολάβησή τους πριν, τώρα και στο μέλλον.
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ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΕΠΊΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΎ ΣΤΌΧΩΝ
Γιατί να ενσωματώσετε αυτό το πακέτο μάθησης στην εργασία σας με τους γονείς;
Η επίλυση προβλημάτων είναι ένα σημαντικό μέρος της ενήλικης ζωής και αποτελεί απαραίτητη
δεξιότητα για κάθε γονέα. Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και καθορισμού στόχων μπορούν να
βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που φέρνει η γονεϊκότητα για δύο βασικούς λόγους.
Πρώτον, οι δεξιότητες αυτές υποστηρίζουν τους γονείς στην αντιμετώπιση των καθημερινών
καταστάσεων της ζωής που μπορεί να προκύψουν με τα παιδιά τους. Δεύτερον, καθώς τα παιδιά
μαθαίνουν μέσω της μίμησης και παρακολουθώντας τους γονείς τους, η ανάπτυξη αυτών των
δεξιοτήτων μαζί τους ή μπροστά τους αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για να ακολουθήσουν τα
παιδιά. Αντίθετα, αν οι γονείς λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις για τα παιδιά τους χωρίς να τα
συμπεριλαμβάνουν, τα παιδιά θα έχουν λιγότερες ευκαιρίες να μάθουν και να δοκιμάσουν τις
δεξιότητές τους.
Οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων είναι επίσης απαραίτητες για την πλοήγηση στην πολύπλοκη
εφηβεία, όταν οι γονείς πρέπει να διαχειριστούν και να αντιμετωπίσουν τα παιδιά τους που
εξερευνούν τα όριά τους, όταν αρχίζουν να αναπτύσσουν την ανεξαρτησία τους και όταν θέτουν
στόχους για τη ζωή τους. Η επίλυση προβλημάτων και ο καθορισμός στόχων θα είναι απαραίτητες σε
όλη τη διάρκεια της ζωής. Όλοι μας πρέπει να επιλύουμε προβλήματα καθημερινά, στην εργασία και
σε κοινωνικές καταστάσεις.
Βοηθώντας τους γονείς να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες θα τους κάνει να αισθάνονται πιο άνετα
και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε καταστάσεις και περιστάσεις που μπορεί να προκύψουν και
θα διασφαλίσει ότι θα εμπλακούν καλύτερα με τα παιδιά τους. Μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση
των σχέσεων στην οικογένεια, καθώς η ικανότητα να θέτουν σαφείς στόχους και να επιλύουν
προβλήματα μπορεί να σταματήσει τα μικρά ζητήματα από το να κλιμακώνονται σε μεγάλα, και
επομένως μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία ολόκληρης της οικογένειας.
Ως επαγγελματίας που εργάζεται με γονείς και οικογένειες, βρίσκεστε στην καλύτερη θέση για να
βοηθήσετε τους γονείς με τους οποίους συνεργάζεστε να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες και να
μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα προβλήματα.
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Παράδειγμα μαθησιακού σχεδίου με βάση το μαθησιακό
πακέτο Skills4Parents: ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Εισαγωγική δραστηριότητα
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Δραστηριότητα 1: Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών για την επίλυση
προβλημάτων
Προκειμένου να δώσετε τον τόνο για την υπόλοιπη εκπαίδευση,
μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δραστηριότητα καταιγισμού
ιδεών που σχετίζεται με τον όρο Επίλυση προβλημάτων.
-

-

-

Υλικά

-

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Γράψτε "Επίλυση προβλημάτων" στον πίνακα της τάξης.
Δώστε στους μαθητές αυτοκόλλητες σημειώσεις και
ζητήστε τους να γράψουν τι τους έρχεται στο μυαλό
όταν ακούν αυτόν τον όρο.
Μόλις λάβετε τις απαντήσεις, ξεκινήστε και
καθοδηγήστε μια συζήτηση σύμφωνα με τις
απαντήσεις.
Στη συνέχεια, προχωρήστε στην απόδοση ενός ορισμού
του όρου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο Scene Setter
του Πακέτου Μάθησης για την επίλυση
προβλημάτων και τον καθορισμό στόχων (σελ. 66-68).
Λευκός πίνακας
Αυτοκόλλητες σημειώσεις

Οδηγός εκμάθησης Skills4Parents Μαθησιακό πακέτο για την
επίλυση προβλημάτων και τη στοχοθεσία δεξιότητες
Μαθησιακό πακέτο σελ. 64 έως
85.
15 λεπτά
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο: Κυκλική διάταξη των
καθισμάτων κατά σειρά
να διευκολύνει τη συζήτηση
Συμμετοχή στη συζήτηση
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Δραστηριότητες εξάσκησης (πρακτική δραστηριότητα)
Δραστηριότητα 2: Παιχνίδι επιβίωσης στο νησί της ερήμου
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Μόλις οι ορισμοί είναι σαφείς, η δραστηριότητα αυτή είναι
χρήσιμη για την έναρξη μιας κατάρτισης. Δίνει ένα σαφές όραμα
ότι ο καθένας έχει διαφορετικές προτεραιότητες και ότι η χρήση
δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων προκειμένου να προσεγγιστεί
μια δύσκολη κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά
αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να είναι όλα αποτελεσματικά
και πολύτιμα. Τονίζει τη σημασία της διαδικασίας έναντι του
αποτελέσματος.
-

-

-

-

Ιδανικά, χωρίστε τους μαθητές σε διάφορες ομάδες.
Ο εκπαιδευτής θέτει το σκηνικό, η ομάδα είναι
αποκλεισμένη σε ένα ερημονήσι και πρέπει να
συμφωνήσουν τι πρέπει να κάνουν για να οργανώσουν την
επιβίωσή τους.
Ο εκπαιδευτής μοιράζει τον κατάλογο των
εργασιών και ζητά από τους συμμετέχοντες να τις
ταξινομήσουν με σειρά προτεραιότητας.
Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να συμφωνήσουν στη
σειρά των βημάτων για να εξασφαλίσουν την επιβίωση
και να είναι σε θέση να εξηγήσουν το σκεπτικό για τη
σειρά του κάθε βήματος, κατατάσσοντας τις ενέργειες.
Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανοίξτε μια
συζήτηση με τις ακόλουθες ερωτήσεις:
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Πώς καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση;
Τι είδους επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιήσαμε;
Η απόφαση ήταν ομόφωνη;
Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας;
Μπορούμε να βρούμε ένα κοινό έδαφος;

Δεν υπάρχουν λάθος ή σωστές απαντήσεις εδώ, αλλά αυτό το
παιχνίδι μπορεί να βοηθήσει στην ενίσχυση της λήψης
αποφάσεων και του καθορισμού στόχων ως ομάδα!
Υλικά

-

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Στυλό, μολύβι, χαρτί,
Πίνακας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΧΩΝ
Πακέτο μάθησης
p. 82

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση

30 λεπτά
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση

Δραστηριότητα 2: Εξάσκηση με βασικές συμβουλές και δείκτες
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα είναι μια ευκαιρία να εξασκηθείτε στις
έννοιες που έχετε δώσει στους μαθητές σας. Θα παρέχει μια
κατάσταση πραγματικής ζωής την οποία οι μαθητές πρέπει να
αναπτύξουν χρησιμοποιώντας τις κάρτες που παρέχονται.
-Ενδεχομένως, χωρίστε τους μαθητές σε διάφορες ομάδες.
-Δώστε σε κάθε συμμετέχοντα (ή στην ομάδα) μια κάρτα με μια
συμβουλή επίλυσης προβλήματος.
-Ο μαθητής πρέπει να αναπτύξει ένα σενάριο στο οποίο θα
εφαρμόσει αυτή τη συμβουλή για να λύσει ένα πρόβλημα με τα
παιδιά του και να εξηγήσει γιατί αυτή είναι η καλύτερη επιλογή.
-Όλοι οι μαθητές μπορούν στη συνέχεια να συγκεντρωθούν
και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις διάφορες λύσεις.
Συμβουλή: Αυτό μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε παιχνίδι ρόλων,
αν είναι απαραίτητο.
- Κάρτες που μοιράζονται,
- μολύβια, χαρτί, στυλό.

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ
Μαθησιακό πακέτο Σελ. 83-84

Εκτιμώμενος χρόνος

30 -45 λεπτά
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Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

Πρόσωπο με πρόσωπο. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει
αρκετός χώρος για να παίξετε το σενάριο και ότι
μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες.
Σε απευθείας σύνδεση: βάλτε τους να γράψουν το σενάριο και να το
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διαβάσουν.

Ο ρόλος των μαθητών

Ανάπτυξη ενός σεναρίου χρησιμοποιώντας την προσέγγιση επίλυσης
προβλημάτων
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Δραστηριότητα 3: Επίλυση προβλημάτων στην οικογένεια - όταν τα παιδιά δεν
τηλεφωνούν όταν είναι
αργά
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση

Πάρτε την ιστορία του Δάντη και του Σαμ (Οδηγός μάθησης
σελ. 76) και μοιραστείτε την με τους μαθητές σας.
- Χωρίστε τους μαθητές σε 4 ομάδες (αυτό μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σας,
οπότε προσαρμόστε το ανάλογα).
- Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν την
ιστορία στον δικό τους χρόνο και να απαντήσουν στις
ακόλουθες ερωτήσεις (10 λεπτά) :
1. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ο Σαμ
και ο Δάντης και γιατί;
2. Γιατί είναι δύσκολο για τον Σαμ να κάνει τον Δάντη να
τον ακούσει;
3. Πώς να επιλύσετε την κατάσταση εφαρμόζοντας τις
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων;
Στη συνέχεια,κάθε ομάδα παρουσιάζει τις απαντήσεις
τηςσε όλη την τάξη και συνεχίζει τη συζήτηση. (15
λεπτά)
Πρόσθετη ερώτηση για όλους: Μπορείτε να συσχετιστείτε με αυτή
την κατάσταση; Αν ναι, τότε πώς;
Στυλό, μολύβι, χαρτί, λευκός πίνακας (πίνακας μαρμελάδας αν είναι
σε σύνδεση).
η επιλεγμένη μελέτη περίπτωσης
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ Μαθησιακό πακέτο
σελ.75 έως 79. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε σε μια άλλη
μελέτη περίπτωσης από το πακέτο ή ένα άλλο πακέτο
εκμάθησης, για παράδειγμα το παράδειγμα της οικογένειας
Rossi.
σελ. 70 έως 72.
30 λεπτά
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ή
πρόσωπο με πρόσωπο, καθώς και μια ατομική ή ομαδική εργασία.

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Διευκολύνουν τις οδηγίες, βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και
συμμετέχουν στην συζήτηση.

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Δραστηριότητα 4: Αυτοαξιολόγηση
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Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αυτή η δραστηριότητα αυτο-αναστοχασμού είναι μια σειρά
από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες ο συμμετέχων
πρέπει να κυκλώσει τη σωστή απάντηση. Οι απαντήσεις είναι
ατομικές αλλά θα επιτρέψουν στον εκπαιδευτή να
ανακεφαλαιώσει τις κύριες έννοιες που αναπτύχθηκαν κατά
τη διάρκεια της κατάρτισης. Πρόκειται για ατομική
δραστηριότητα.
-Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να εξηγήσει ότι δεν πρόκειται για
αξιολόγηση, αλλά για έναν τρόπο με τον οποίο ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να αξιολογήσει τι έμαθε κατά τη
διάρκεια του χρόνου που περάσαμε μαζί, να κάνει ερωτήσεις αν
θέλει και να δώσει στον εκπαιδευτή την ευκαιρία να βεβαιωθεί
ότι οι βασικές έννοιες έχουν γίνει κατανοητές.
-Ο εκπαιδευτής μοιράζει το ερωτηματολόγιο και αφήνει χρόνο
στον εκπαιδευόμενο να απαντήσει.
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-Ο εκπαιδευτής εξετάζει όλες τις ερωτήσεις και δίνει τη
σωστή απάντηση με επεξηγήσεις.
-Οι συμμετέχοντες πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν ερωτήσεις.
- Διανομή ερωτηματολογίου,
- Στυλό,
- Προαιρετικός πίνακας για τις απαντήσεις.

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Οδηγός μάθησης Skills4parents σελ. 85 για τις ερωτήσεις και
σελ. 118 για τις λύσεις.

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των μαθητών

10 λεπτά για το ερωτηματολόγιο - 30 λεπτά για
την εξήγηση
Διαδικτυακά ή με παρουσία
Να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και να αυτοαξιολογήσουν τις
γνώσεις τους που αποκτήθηκαν μέσω της κατάρτισης.
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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Γιατί να ενσωματώσετε αυτό το πακέτο μάθησης στην εργασία σας με τους γονείς;

Με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), ο αριθμός
των χρηστών του διαδικτύου και των ψηφιακών
συσκευών αυξάνεται λεπτό προς λεπτό. Τα παιδιά που
γεννιούνται τον 21ο αιώνα θεωρούνται "ψηφιακοί
ιθαγενείς" και είναι σε θέση να προσαρμοστούν στον
ψηφιακό κόσμο, αμέσως μετά τη γέννησή τους, και
τείνουν να μεγαλώνουν θεωρώντας το διαδίκτυο και
τις ψηφιακές συσκευές ως ζωτικά στοιχεία της ζωής
τους. Οι γονείς πρέπει να συμβαδίζουν συνεχώς με τις
γνώσεις και τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας από τα
παιδιά τους και να γίνονται πρότυπα όσον αφορά τη
χρήση των ΤΠΕ, καθώς τα παιδιά τείνουν να τις
μιμούνται, ιδίως κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξής
τους. Ως εκ τούτου, η βελτίωση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των γονέων είναι απαραίτητη προκειμένου
να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που
προσφέρουν οι ψηφιακές συσκευές για τη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ενώ παράλληλα να
ευαισθητοποιηθούν και να προετοιμαστούν για να
αντιμετωπίσουν τους κινδύνους και τα μειονεκτήματα
που συνοδεύουν την υπερβολική χρήση της
τεχνολογίας και της οθόνης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα με την
οποία νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
εφαρμογές εισάγονται στη ζωή μας και στη
ζωή των παιδιών μας, είναι θεμελιώδες για
εμάς τους γονείς να παραμένουμε ενήμεροι
και ενημερωμένοι.

Κατά το αρχικό στάδιο του έργου Skills4Parents, η κοινοπραξία διεξήγαγε έρευνα και ομάδες
εστίασης με γονείς και επαγγελματίες που εργάζονται με γονείς για να προσδιορίσει τις ανάγκες τους.
Οι γονείς που συμμετείχαν στις ομάδες εστίασης και στις συνεντεύξεις του Skills4Parents εξέφρασαν
ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία και στον καθορισμό ορίων. Όπως αναφέρεται στην
ευρωπαϊκή συγκριτική έκθεση του έργου, οι γονείς αντιμετωπίζουν προκλήσεις που σχετίζονται με
την εξάντληση, την κακή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και τις δυσκολίες
στη διαχείριση του χρόνου. Η πανδημία έχει επιφέρει περισσότερες προκλήσεις που σχετίζονται με
τη ρύθμιση του χρόνου χρήσης της οθόνης και ειδικά οι γονείς μεγαλύτερων παιδιών ανέφεραν ότι
τους είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των παιδιών τους στο διαδίκτυο.
Οι γονείς χρειάζονται σχετικές πηγές πληροφόρησης σχετικά με τις τάσεις στον διαδικτυακό κόσμο
και καθοδήγηση σχετικά με τα πράγματα που πρέπει να παρακολουθούν στενά.
Συνεπώς, η ενότητα αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς παρέχει στους γονείς γνώσεις και
συμβουλές για το πώς να διαχειρίζονται τη χρήση του χρόνου οθόνης από τα παιδιά τους και να τα
εκπαιδεύουν στα βασικά στοιχεία της κυβερνοασφάλειας, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν και να
αποτρέπουν τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.
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Πακέτο μάθησης Skills4Parents:
Παράδειγμα μαθησιακού σχεδίου
Εισαγωγικές δραστηριότητες
Δραστηριότητα 1: Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών για την ψηφιακή
γονική μέριμνα
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Προκειμένου να δώσετε τον τόνο για την υπόλοιπη εκπαίδευση,
μπορείτε να ξεκινήσετε με μια δραστηριότητα καταιγισμού
ιδεών που σχετίζεται με τον όρο Ψηφιακός Γονιός.
Στην περίπτωση μιας εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο:
- Γράψτε την ψηφιακή γονική μέριμνα στον πίνακα της τάξης.
- Δώστε στους μαθητές αυτοκόλλητες σημειώσεις και
ζητήστε τους να γράψουν τι τους έρχεται στο μυαλό
όταν ακούν αυτόν τον όρο.
- Μόλις λάβετε τις απαντήσεις, ξεκινήστε και
καθοδηγήστε μια συζήτηση σύμφωνα με τις
απαντήσεις.
- Στη συνέχεια, προχωρήστε στην απόδοση ενός
ορισμού του όρου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί στο
Scene Setter του πακέτου εκμάθησης ψηφιακών
δεξιοτήτων (σελ. 88-89).
- Συνεχίστε με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την ψηφιακή γονική μέριμνα που παρέχονται στις σελ.
88-89 του Οδηγού μάθησης.
Στην περίπτωση μιας διαδικτυακής εκπαίδευσης:
- Ακολουθήστε τα ίδια βήματα με τα παραπάνω, αλλά
χρησιμοποιήστε το διαδικτυακό εργαλείο Mentimeter για να
αντλήσετε απαντήσεις από τους μαθητές σας.
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο:
- Λευκός πίνακας
- Αυτοκόλλητες σημειώσεις Για διαδικτυακή εκπαίδευση:
- Μεντίμετρο

Υλικά

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ. 88-90

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση

15 λεπτά
Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο: Κυκλική διάταξη των
καθισμάτων κατά σειρά για να διευκολυνθεί η συζήτηση.

Ρόλος των
εκπαιδευτών

Συμμετοχή στη συζήτηση
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Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

DigitalParenting:https://www.intechopen.com/books/p
arenting-studies- by-an-ecocultural-and-transactionalperspective/digital- parenting-raising-and-protectingchildren-in-mediaπαγκόσμια
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Δραστηριότητες ανάπτυξης
Δραστηριότητα 2: Υπερβολική χρήση χρόνου οθόνης: Nikita's Story
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Πάρτε την ιστορία της Nikita (Οδηγός μάθησης Skills4Parents σελ.
91) και μοιραστείτε την με τους μαθητές σας.
- Χωρίστε τους μαθητές σε 4 ομάδες (αυτό μπορεί να
διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σας,
οπότε προσαρμόστε το ανάλογα).
- Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να διαβάσουν την
ιστορία με την ησυχία τους και να απαντήσουν στις
ακόλουθες ερωτήσεις (10 λεπτά) :
4. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Νικίτα και
γιατί;
5. Γιατί είναι δύσκολο για τα παιδιά της να την ακούσουν;
6. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του
χρόνου οθόνης στην κόρη της;
7. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης του
χρόνου οθόνης στο γιο της;
- Στη συνέχεια, βάλτε κάθε ομάδα να παρουσιάσει τις
απαντήσεις της σε όλη την τάξη και συνεχίστε τη
συζήτηση. (15 λεπτά)
- Πρόσθετη ερώτηση για όλους: Μπορείς να σχετίζεσαι με
Η κατάσταση της Νικίτα; Αν ναι, τότε πώς;

Υλικά

-Αντίγραφα της ιστορίας της Νικίτα για κάθε ομάδα Ή μια
οθόνη για να μοιραστείτε την ιστορία για να τη δουν όλοι.
- Εκτυπώστε αντίγραφα των ερωτήσεων
Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ. 91 (Η ιστορία της
Νικίτα)

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών
Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

30 λεπτά
Τακτοποιήστε τις θέσεις ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που
θα δημιουργήσει.
Διευκολύνουν τις οδηγίες, βοηθούν τους εκπαιδευόμενους και
συμμετέχουν στην συζήτηση
-

-

-

Βίντεο για το πώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
επηρεάζουν τον εγκέφαλο:
https://www.youtube.com/watch?v=HffWFd_6bJ0
Βίντεο : Γιατί ο χρόνος οθόνης για τα παιδιά
πρέπει να ελέγχεται :
https://www.youtube.com/watch?v=CnFHY16KJXY
Βίντεο: Συνέπειες για τα παιδιά του ατελείωτου χρόνου στην
οθόνη:
https://www.youtube.com/watch?v=6bCCDGZyC0I
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Δραστηριότητα 3: Υπερβολική χρήση χρόνου οθόνης: Μαντέψτε την ιδανική
ποσότητα χρόνου οθόνης ανά ηλικία
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Χρησιμοποιήστε τον πίνακα στη σελ. 96 του Learning
Skills4Parents, της Αμερικανικής Ακαδημίας Ψυχιατρικής
Παιδιών και Εφήβων, ως αναφορά και δημιουργήστε έναν
νέο πίνακα χωρίς την ιδανική ποσότητα χρόνου στην οθόνη.
-Ζητήστε από τους μαθητές να μαντέψουν την ιδανική ποσότητα
χρόνου οθόνης ανάλογα με την ηλικία τους.
- Πάρτε απαντήσεις και ρωτήστε τους αν αυτό είναι ρεαλιστικό και
πόσο χρόνο περνούσαν τα παιδιά τους όταν ήταν σε αυτή την
ηλικία.
-Εκτυπώστε τον πίνακα στη σελίδα 96 χωρίς την ιδανική
ποσότητα χρόνου οθόνης.

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Μαθησιακό πακέτο DIGITAL SKILLS σελ. 96 (πίνακας με τον ιδανικό
χρόνο χρήσης της οθόνης ανά ηλικία)

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

Για εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο: για να διευκολυνθεί η
συζήτηση

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Διευκόλυνση των οδηγιών και καθοδήγηση της συζήτησης

Δραστηριότητα 4: Δραστηριότητα καταιγισμού ιδεών: Δραστηριότητα Βάζο:
δραστηριότητες εκτός οθόνης
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Για αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να χωρίσετε τους μαθητές σε
2 ομάδες ή να τους ζητήσετε να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα
ατομικά.
-Κάθε ομάδα έχει 2 λεπτά για να καταγράψει στις
αυτοκόλλητες σημειώσεις όσο το δυνατόν περισσότερες
δραστηριότητες εκτός οθόνης.
- Στη συνέχεια, ζητήστε τους να παρουσιάσουν τις δραστηριότητές
τους στην υπόλοιπη τάξη και να αναπτύξουν μια συζήτηση. Κάντε
τους ερωτήσεις όπως: Πόσες από αυτές τις δραστηριότητες κάνετε
στην πραγματικότητα με την οικογένειά σας; Ποιες από αυτές θα
θέλατε να εξερευνήσετε;

Υλικά

- Επιπλέον συμβουλή: ζητήστε από τους γονείς να κάνουν αυτή
τη δραστηριότητα με τα παιδιά τους και να γράψουν τις
δραστηριότητες σε μικρά χαρτιά. Το επόμενο βήμα είναι να
προσθέσουν τις δραστηριότητες σε ένα βάζο δραστηριοτήτων και
να το φυλάξουν στο σπίτι τους.
Κάθε φορά που θέλουν να πάρουν μια ιδέα για το τι θα κάνουν
ως οικογένεια, μπορούν να διαλέξουν μια δραστηριότητα από το
βάζο.
- Αυτοκόλλητες σημειώσεις/κομμένο χαρτί σε μικρά κομμάτια
- Ένα βάζο
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Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ.97

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

Τακτοποιήστε τις θέσεις ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που
θα δημιουργήσετε.
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Μελετήστε τη σελ. 97 του οδηγού εκμάθησης Skills4parents, δώστε
οδηγίες και καθοδηγήστε τη συζήτηση.

Ρόλος των
εκπαιδευτών

Δραστηριότητες εξάσκησης (πρακτική δραστηριότητα)
Δραστηριότητα 5: Υπολογιστής χρόνου πολυμέσων & οικογενειακό
σχέδιο πολυμέσων
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Υλικά

Πηγές από
τον Οδηγό
για γονείς
Εκτιμώμενος
χρόνος
Περιβάλλον / R
Ρύθμιση oom
Ο ρόλος των
εκπαιδευτών
Πρόσθετοι
πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

Αφού μελετήσετε το υλικό στη σελ. 95-96 του Οδηγού που
αφορά τη διαχείριση του χρόνου οθόνης, μπορείτε να
προχωρήσετε σε μια πρακτική δραστηριότητα, ώστε οι γονείς να
υπολογίσουν το χρόνο που ξοδεύει η οικογένειά τους στις οθόνες
και στη συνέχεια να δημιουργήσουν το δικό τους οικογενειακό
σχέδιο για τα μέσα ενημέρωσης.
- Βοηθήστε τους να πλοηγηθούν στον Υπολογιστή Χρόνου Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης
- Βοηθήστε τους να θέσουν νέους στόχους και να
αναπτύξουν ένα νέο οικογενειακό σχέδιο μέσων
ενημέρωσης
- Επιπλέον συμβουλή: Συμβουλέψτε τους να εκτυπώσουν το
οικογενειακό σχέδιο μέσων ενημέρωσης που δημιούργησαν
και να το κολλήσουν στο ψυγείο τους, ώστε να μπορούν να
κρατήστε το ως υπενθύμιση.
-Υπολογιστής χρόνου πολυμέσων & οικογενειακόσχέδιο
πολυμέσων:
https://www.healthychildren.org/English/media/Pages/defa
ult.aspx#wizard
Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ.95-96

40 λεπτά
Ιδανικά, κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε φορητό
υπολογιστή ή tablet.
Πλοηγηθείτε και εξοικειωθείτε με τον Υπολογιστή χρόνου πολυμέσων
-

Εφαρμογή StayFree: https://stayfreeapps.com/.
Άρθρο:
https://www.screenfreeparenting.com/25conversations- kids-screens/

Δραστηριότητα 6: Η σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας: Δημιουργία ενός
ισχυρού κωδικού πρόσβασης
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Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Επισημάνετε τη σημασία της ασφάλειας στο διαδίκτυο και
παρουσιάστε τις συμβουλές για τη δημιουργία ενός ισχυρού
κωδικού πρόσβασης από τη σελίδα 103 του Οδηγού μάθησης
Skills4Parents.
-Δείτετο βίντεο RBC Cyber Security -Powerful Passwords:
https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs για
πρόσθετες συμβουλές και, στη συνέχεια, ζητήστε από
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τους γονείς να ακολουθήσουν τις συμβουλές και να
δημιουργήσουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για τους
λογαριασμούς τους.

Υλικά

RBC Cyber Security - Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης:
https://www.youtube.com/watch?v=IhlXtBNNuKs
Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ. 103

Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς
Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά
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Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

Κυκλική διάταξη των καθισμάτων για τη διευκόλυνση της συζήτησης

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών
Πρόσθετοι πόροι/
Περαιτέρω
ανάγνωση

Δώστε οδηγίες και ελέγξτε αν έχουν δημιουργήσει ισχυρούς κωδικούς
πρόσβασης.
- Βίντεο: Internet Matters:
https://www.youtube.com/watch?v=rbjQ62qPRQ4&t=1s
- Βίντεο: Internet Matters:
https://www.youtube.com/watch?v=iSaNEmKmln4&t=31s
- Άρθρο: Πώς να προστατέψετε το παιδί σας από τους 7
μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει στο
διαδίκτυο:
https://usa.kaspersky.com/resourcecenter/threats/topseven-dangers-children-face-online

Δραστηριότητα 7: Η σημασία της διαδικτυακής ασφάλειας: Phishing
Quiz
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Αφού περάσατε τη θεωρία για το Phishing, ήρθε η ώρα οι μαθητές
σας να ελέγξουν αν μπορούν να εντοπίσουν τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου phishing.
- Χρησιμοποιήστε το κουίζ phishing και εξετάστε μαζί τα δύο
πρώτα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ζητήστε από
τους μαθητές σας να αιτιολογήσουν γιατί πιστεύουν ότι ένα
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι νόμιμο ή φάρσα.
Εξηγήστε και βεβαιωθείτε ότι έχουν κατανοήσει.
- Αφήστε τους να ολοκληρώσουν το υπόλοιπο τεστ με τον δικό
τους χρόνο και ελέγξτε τη βαθμολογία τους στο τέλος.
- Εξετάστε μαζί τις λανθασμένες απαντήσεις και εξηγήστε τις.
Κουίζ Phishing: https://phishingquiz.withgoogle.com/

Υλικά
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ. 106

Εκτιμώμενος χρόνος

20 λεπτά

Περιβάλλον/ρύθμι
ση δωματίου

Ιδανικά, κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε φορητό
υπολογιστή ή tablet.

Ο ρόλος των
εκπαιδευτών

Δώστε οδηγίες για το κουίζ. Παρέχετε καθοδήγηση και
συμβουλές στους μαθητές.
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Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Δραστηριότητα 8: Κουίζ συνολικής αξιολόγησης της ενότητας ψηφιακών
δεξιοτήτων
Περίγραμμα
Στο τέλος της ενότητας Ψηφιακές δεξιότητες χρησιμοποιήστε το
της
κουίζ στη σελ. 109-110 του Οδηγού μάθησης Skills4Parents για να
δραστηριότητ
αξιολογήσετε τις γνώσεις των μαθητών σας. Για επιγραμμικές
ας
εκπαιδεύσεις μπορείτε να κάνετε το κουίζ με το
Kahoot.
- Αντίγραφα του κουίζ ή
Υλικά
- Πρόσβαση σε ψηφιακή συσκευή για να κάνετε το κουίζ
μέσω kahoot
Πηγές από τον
Οδηγό για
γονείς

Μαθησιακό πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων σελ.109-110

Εκτιμώμενος χρόνος
Περιβάλλον/δωμάτιο
Ρύθμιση
Ρόλος των
εκπαιδευτών

15 λεπτά
Κανονική ρύθμιση
Δώστε οδηγίες για το κουίζ, παρακολουθήστε κατά τη διάρκεια του
κουίζ και πηγαίνετε τις απαντήσεις όταν οι μαθητές έχουν
τελειώσει.

Δραστηριότητα αναστοχασμού και κλεισίματος
Δραστηριότητα 9: Κουίζ ψηφιακής υγείας και ευεξίας
Περίγραμμα
της
δραστηριότητ
ας

Υλικά

Εκτιμώμενο
Χρόνος
Περιβάλλον
/Ρύθμι
ση
δωματ
ίου
Ρόλος των
εκπαιδευτών

Προκειμένου οι μαθητές σας να προβληματιστούν σχετικά με τη
δική τους ψηφιακή υγεία και ευεξία, ζητήστε τους να
συμπληρώσουν αυτό το κουίζ:
https://plato.algonquincollege.com/aclibrary/healthWellness/story_html5.html
-Μπορείτε
το χρησιμοποιήσετε ως μέρος της
τελευταίας συνεδρίας τηςκατάρτισης για αναστοχασμό και
για μια τελική συζήτηση σχετικά με τα πράγματα που
που έμαθαν από την ενότητα, καθώς και για τη συζήτηση των
μαθητών.
μελλοντικοί στόχοι και βήματα.
Ψηφιακή υγεία και ευεξία Κουίζ:
https://plato.algonquincollege.com/aclibrary/healthWellness/story_html5.html
30 λεπτά
Ιδανικά, κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ψηφιακή
συσκευή για να συμπληρώσει το κουίζ.
Κυκλική διάταξη των καθισμάτων για τη διευκόλυνση της συζήτησης

Παρέχετε οδηγίες και διευκολύνετε τη συζήτηση.
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Πρόσθετοι
πόροι/
Περαιτέρ
ω
ανάγνωση

-

-

Έχετε επίγνωση του διαδικτύου; Μια λίστα ελέγχου για
γονείς:
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/Areyou-webaware-checklist-parents.pdf
Κανόνες και συμβουλές για το Family Online:
https://mediasmarts.ca/sites/default/files/pdfs/tipsheet/TipSh
eet_FamilyOnlineRules.pdf
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Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτό.
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