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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

 

Ο λειτουργικός αναλφαβητισμός είναι ένα υποπροϊόν της κοινωνικής και τεχνολογικής 

προόδου. Είναι ένα διαδεδομένο φαινόμενο στην κοινωνία της γνώσης όπου η τριτοβάθμια 

εκπαίδευση είναι ένα είδος εισιτηρίου εισόδου στην εργασία, τη διαβίωση και τη συνεχή 

αυτόνομη μάθηση. Αυτό το μεικτό μάθημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου 

LearnersMot 2, μια συνέχεια του LearnersMot που σχεδιάστηκε και διεξήχθη στο πλαίσιο 

του προγράμματος Erasmus +. 

 

Αυτό το μεικτό μάθημα σας προσκαλεί σε συνδυασμένη μάθηση στον τομέα λειτουργικού 

αλφαβητισμού. Θα μπορείτε να μάθετε από 6 ενότητες που περιέχουν θεωρητικά κείμενα, 

βίντεο, πρακτικές δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο και διαδραστικές δραστηριότητες 

βασισμένες σε ψηφιακές μεθόδους. Οι έξι ενότητες περιλαμβάνουν έννοιες που σχετίζονται 

με κοινωνικούς, εργασιακούς και πολιτιστικούς τομείς της ζωής (Ενότητες 2, 3 και 4). Η 

Ενότητα 1 θα σας παρουσιάσει το θέμα των κινήτρων προς την μάθηση, η ενότητα 5  την 

αριθμητική και η ενότητα 6 για την ψηφιοποίηση και τις ψηφιακές μεθόδους στην 

εκπαίδευση ενηλίκων μεγαλύτερης ηλικίας. 

 

Συνδεόμενες με τις θεωρητικές έννοιες έχουν αναπτυχθεί πρακτικές δραστηριότητες που 

αναφέρονται είτε στο θέμα της κάθε ενότητας είτε / και σε σχετικές καταστάσεις ρουτίνας 

που συνοδεύουν κάθε ενότητα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται τόσο από εκπαιδευτές 

ενηλίκων όσο και από μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές. 

 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις πρακτικές δραστηριότητες ως 

εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές τους. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι εξαιρετικά 

ευφάνταστες ικανοποιώντας τις ανάγκες των μαθητών τους και τις βιωματικές γνώσεις που 

διαθέτουν. Οι χαμηλά μορφωμένοι και οι χαμηλά ειδικευμένοι ηλικιωμένοι μαθητές 

συνεχίζουν να ελέγχουν αν οι γνώσεις που αποκτούν στο μάθημα συνδέονται με αυτά που 

ήδη γνωρίζουν. Θα πείτε ότι όλοι οι ενήλικες μαθητές κάνουν το ίδιο, και έχετε δίκιο, αλλά 

οι περισσότεροι μαθητές θα παραμείνουν στην εκπαίδευση παρόλο που η μεταδιδόμενη 
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γνώση δεν αγγίζει άμεσα τη ζωή τους και δεν ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες τους. Σε 

αντίθεση με αυτούς, οι χαμηλά μορφωμένοι θα απορρίψουν όχι μόνο το πρόγραμμα, τις 

προσπάθειες του εκπαιδευτικού αλλά και τη γενική μάθηση και θα σταματήσουν το 

συντομότερο δυνατό. Ως εκ τούτου, η υπευθυνότητά σας ως εκπαιδευτές ενηλίκων είναι 

πολύ μεγάλης σημασίας όχι μόνο για την διαδικασία της μάθησης, αλλά και της ζωής εκείνων 

που βιώνουν καταστάσεις λειτουργικού αναλφαβητισμού. 

 

Αυτό το μεικτό μάθημα απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές ενηλίκων που τους βοηθούν να 

κατανοήσουν το περίπλοκο φαινόμενο του λειτουργικού αλφαβητισμού και των εννοιών 

του. Τους βοηθά να εντοπίσουν τους μαθητές σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού 

και τις στρατηγικές τους για απόκρυψη. Τέλος, τους βοηθά να χτίσουν και να βελτιώσουν τις 

βασικές δεξιότητες των μαθητών τους (ανάγνωση, γραφή, γνωστικές, πολιτιστικές, 

αριθμητικές και ψηφιακές δεξιότητες). Επιπλέον, οι εκπαιδευτικούς ενηλίκων θα πρέπει να 

φροντίζουν να δημιουργούν κίνητρα για μάθηση στους μαθητές με χαμηλή εκπαίδευση και 

χαμηλή εξειδίκευση. Πρέπει να τους παρακινήσουν να εγγραφούν και, επιπλέον, να 

παραμείνουν στην εκπαίδευση. 

 

Dušana Findeisen 
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ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΕΑΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ, ΜΠΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ 

Παρακίνηση μαθητών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλής 

ειδίκευσης στη μη τυπική εκπαίδευση 

 

ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 90 

 

'ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Προσωπικός υπολογιστής / φορητός υπολογιστής ή έξυπνο τηλέφωνο, 

σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι μαθητές σας βρίσκονται σε κατάσταση αναλφαβητισμού. Ευτυχώς, μια κατάσταση δεν 

είναι ποτέ τελική, αν και χρειάστηκε πολύς χρόνος για μερικούς ανθρώπους με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο και χαμηλή εξειδίκευση να προσγειωθούν σε κατάσταση λειτουργικού 

αναλφαβητισμού. Αισθάνονται ένοχοι επειδή δεν πέτυχαν περισσότερα, φοβούνται ότι οι 

κακές αναμνήσεις και τα συναισθήματα θα επανέλθουν, φοβούνται τις αλλαγές. Αυτό που 

δεν γνωρίζουν είναι ότι το σχολείο δεν είναι το ίδιο με το να παρακολουθούν ένα μάθημα. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τους ηρεμήσουν, να τους ενθαρρύνουν, να τους παρακινήσουν 

να μάθουν και κυρίως να μείνουν στην εκπαίδευση. 

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Η ενότητα αποτελείται από τρία κεφάλαια ως εξής.  

Κεφάλαιο 1ο. Ας αποκτήσουμε μια ιδέα για ορισμένες θεωρίες σχετικά με τα κίνητρα και τη 

μάθηση 

Η πειραματική θεωρία μάθησης του David Kolb 

Η θεωρία της αυτοδιάθεσης των Edward Ryan και Richard Deci 

Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης από τον Howard Gardner 

Κεφάλαιο 2ο. Περαιτέρω ανάγνωση και έλεγχος κατανόησης  

Κεφάλαιο 3ο. Ας το κάνουμε πραγματικό και πρακτικό  Δραστηριότητες για σπάσιμο πάγου: 

Δραστηριότητα 1. Τι με παρακινεί και τι με αποθαρρύνει; 

Δραστηριότητα 2. Ποια οφέλη μπορώ να αντλήσω από τη μάθηση; 

Δραστηριότητα 3. Πώς μου αρέσει να μαθαίνω; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΣ ΡΙΞΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ «DAVID KOLB» 

 

Τι είναι η μάθηση; Σύμφωνα με τον David Kolb (1984), η μάθηση συνδέεται με την αλλαγή 

συμπεριφοράς. Οι νέες εμπειρίες τροποποιούν τις προηγούμενες. Η μάθηση συμβαίνει σε 

μια συγκεκριμένη κατάσταση, εδώ και τώρα. Επομένως, είναι σημαντικό οι μαθητές σας να 

εκτίθενται σε πολύτιμες εμπειρίες. 

 

Μια μαθησιακή διαδικασία δημιουργεί έναν κύκλο στον οποίο μια εμπειρία και η ανάλυσή 

της παίζουν βασικό ρόλο (Kolb, 1984). Ο Kolb περιγράφει μια μαθησιακή διαδικασία ως έναν 

κύκλο τεσσάρων σταδίων. Αυτή η διαδικασία ξεκινά συνήθως με μια συγκεκριμένη εμπειρία, 

η οποία στη συνέχεια αναλύεται από διαφορετικές οπτικές γωνίες, μελετημένες 

προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα, να δημιουργηθούν γενικεύσεις, ακόμη και 

θεωρίες και ένα λογικό σύνολο σε μεταγενέστερο στάδιο. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, 

η συμπεριφορά του μαθητή αλλάζει. Οι μαθητές έχουν αλλάξει τη σκέψη, το συναίσθημα 

και το πώς δρουν. Αναλαμβάνουν πρακτικές δράσεις και σχέδια για να χρησιμοποιήσουν τις 

σκέψεις από το προηγούμενο βήμα: 

 

 

 

 

Τώρα, συγκρίνετε τις γνώσεις που έχετε με τις γνώσεις που αποκτάτε ενώ μαθαίνετε: 

παρατηρήστε, σκεφτείτε, αξιολογήστε κριτικά και πάνω από όλα, μετατρέψτε τις γνώσεις 

 

 
Συγκεκριμένη εμπειρία 

(κάνοντας / έχοντας 
εμπειρία) 

  
Ανακλαστική παρατήρηση 

(αναθεώρηση, 
προβληματισμός σχετικά 

με την εμπειρία) 
 

 Περίληψη της σύλληψης 
(συμπέρασμα) 

  Ενεργός πειραματισμός 
(προγραμματισμός)  
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στην πράξη. Κάντε τους μαθητές σας να σκεφτούν το παρελθόν, πώς ενήργησαν, τι 

σκέφτηκαν και τι σκέφτονται τώρα που θα έπρεπε να είχαν κάνει διαφορετικά στην 

προσωπική ή κοινωνική τους ζωή. 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟ-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ EDWARD RYAN ΚΑΙ του RICHARD DECI (1985)  

 

Η θεωρία απαντά στο ερώτημα: τι μας κάνει να έχουμε κίνητρα; Τα ακόλουθα στοιχεία είναι 

σημαντικά: 

 

Επάρκεια - για να παρακινηθείτε να κάνετε κάτι, πρέπει να είστε σε θέση να το 

κάνετε. Αναφέρεται στην πεποίθησή μας ότι μπορούμε να εκτελέσουμε 

συγκεκριμένες ενέργειες και ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.  

 

Αυτονομία - μας αρέσει να έχουμε την ελευθερία να επιλέγουμε, μας αρέσει να 

αποφασίζουμε τι θα κάνουμε και πώς. 

 

Σχετικότητα - όταν κάνουμε κάτι, πρέπει να γνωρίζουμε ποιος είναι ο σκοπός της 

δράσης μας και γιατί είναι σημαντικό. 

 

Αυτό-υποκίνηση - Είναι σημαντικό να πιστεύετε ότι είστε σίγουροι για την 

αποτελεσματικότητά σας και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας.  

 

ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ HOWARD GARDNER 

 

Ο Χάουαρντ Γκάρντνερ είναι ο συγγραφέας της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης. 

Πιστεύει ότι η νοημοσύνη είναι πάντα το αποτέλεσμα αμοιβαίων αλληλεπιδράσεων μεταξύ 

βιολογικών τάσεων και μαθησιακών ευκαιριών που υπάρχουν σε μια δεδομένη κουλτούρα 

(Gardner, 2006). Κάθε άτομο έχει διαφορετικό πνευματικό δυναμικό και διαφορετικό 

προφίλ νοημοσύνης – ορισμένες μορφές νοημοσύνης είναι πιο ανεπτυγμένες και κάποιες 

λιγότερο. Ορισμένοι τύποι νοημοσύνης σχετίζονται με τον μηχανισμό λήψης και 

επεξεργασίας πληροφοριών - οι μαθησιακές προτιμήσεις σχετίζονται με την κυρίαρχη 

νοημοσύνη. Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς, ειδικά εκείνους των μαθητών με 
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χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, να παρατηρούν τον τύπο της νοημοσύνης στους μαθητές τους, 

να επιλέγουν περιβάλλοντα και δραστηριότητες που θα τους ανταμείβουν. 

 

Οκτώ τύποι νοημοσύνης από τον Γκάρντνερ: 

 

 

 

Φυσική νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα κατανόησης των νόμων της φύσης και 

ενεργεί σύμφωνα με αυτούς. Έχετε φυτά γύρω σας και πρόσβαση σε καθαρό αέρα ενώ 

μαθαίνετε. Αναζητήστε συγκρίσεις μεταξύ της φύσης και των πραγμάτων που μαθαίνετε.  

 

Λογική-μαθηματική νοημοσύνη συνδέεται με την ικανότητα να παρατηρείτε λογικά ή 

αριθμητικά μοτίβα, την ικανότητα λογικής και μέτρησης. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο 

έχει τακτοποιηθεί λογικά ενώ μαθαίνετε - χρησιμοποιήστε πίνακες, κουκκίδες, διαδικασίες. 

 

Διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα δημιουργίας σχέσεων, επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης με άλλους. Προσκαλέστε κάποιον να μάθει μαζί σας, αναζητήστε ομάδες 

και ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος στις οποίες μπορείτε να ανταλλάξετε γνώσεις και 

δεξιότητες. 

 

Σωματική-κινητική νοημοσύνη συνδέεται με χειροκίνητες δεξιότητες και αθλητικές 

δεξιότητες · καλός συντονισμός και επιδεξιότητα κατά τη χρήση διαφορετικών αντικειμένων. 

Χρειάζεστε κίνηση και έκφραση ενώ μαθαίνετε. 

 

Γλωσσική νοημοσύνη συνδέεται με την ευαισθησία στους ήχους, τους ρυθμούς, την 

ικανότητα ανάγνωσης, γραφής και επικοινωνίας με λέξεις. Διαβάστε, γράψτε, σημειώστε, 

δημιουργήστε ποιήματα κ.α. ενώ μαθαίνετε. 

 

 

 Φυσική  Λογικός - 
Μαθηματικός  Διαπροσωπικός  Σωματικός - Κινητικός 

 Γλωσσικός  Διαστημικός/Χωρικός  Μουσικός  Ενδοπροσωπικός 
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Χωρική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ζωγραφίζετε, να σχεδιάζετε και να δημιουργείτε 

εικόνες, χωρικές σχέσεις και οπτικοποιήσεις εύκολα στο μυαλό σας. Επισημάνετε τις 

γραμμές με χρώματα, σχεδιάστε διαγράμματα, φωτογραφίες ενώ μαθαίνετε. 

 

Μουσική νοημοσύνη συνδέεται με την ευαισθησία στους ρυθμούς, τους ήχους, καθώς και 

το τραγούδι, παίζοντας ένα όργανο. Ακούστε podcast, ηχητικά βιβλία και επαναλάβετε το 

κείμενο δυνατά ενώ μαθαίνετε. 

 

Ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να εστιάζεις στα συναισθήματά σου, να 

βγάζεις συμπεράσματα από προηγούμενες εμπειρίες και να σχεδιάζεις. (Gardner, 2006).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in 

human behavior. New York: Plenum.  

- Kolb, D. A. (1984): Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development Englewood Cliffs, New York: Prentice Hall. 

- Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons in Theory and Practice. New 

York: Basic Books. 

- Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle - 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html  

- Institute for Experiential Learning - https://experientiallearninginstitute.org/   

- Self-determination Theory - https://selfdeterminationtheory.org 

- Howard Gardner - https://www.howardgardner.com/ 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

 

Ο Kolb περιέγραψε τα τέσσερα στάδια του κύκλου της βιωματικής μάθησης: 1. Συγκεκριμένη 

εμπειρία. 2. Ανακλαστική παρατήρηση. 3. Περίληψη της σύλληψης. 4. Ενεργός 

πειραματισμός. 

https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
https://experientiallearninginstitute.org/
https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_SDT.pdf
https://www.howardgardner.com/
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ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

Η ικανότητα, η αυτονομία και η συνάφεια είναι βασικά συστατικά του κινήτρου. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

Σύμφωνα με τον Χάουαρντ Γκάρντνερ υπάρχουν 8 τύποι νοημοσύνης όπως λογική-

μαθηματική, γλωσσική και ιστορική. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ 

  

Οι δραστηριότητες αυτές συνδέονται με το θέμα της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες 

κάθονται σε καρέκλες σε κύκλο (δεν υπάρχουν τραπέζια). Δεν υπάρχει καρέκλα για έναν 

συμμετέχοντα - αυτόν που ξεκινά το παιχνίδι (εθελοντής). 

 

Ο συμμετέχων ξεκινά το παιχνίδι λέγοντας: Σηκώστε όλους όσους ... π.χ. αρέσει να 

μαθαίνουν ενώ ακούνε μουσική, δεν τους αρέσει η θεωρητική εκπαίδευση, είναι περίεργοι 

για τον κόσμο, όπως ανάγνωση βιβλίων κ.λπ. Οι συμμετέχοντες που απαντούν "ναι" σε μια 

ερώτηση πρέπει να σηκωθούν και να αλλάξουν τη θέση τους (δεν μπορούν να επιλέξουν μια 

θέση που βρίσκεται δίπλα στη θέση τους). Πάντα θα υπάρχει κάποιος που στέκεται, το 

καθήκον του είναι να πει: Σηκωθείτε σε όλους εκείνους που… Ο εκπαιδευτής σταματά το 

παιχνίδι μετά από μερικούς γύρους. Συνοψίζοντας, οι συμμετέχοντες μπορούν να ρωτηθούν 

πώς αισθάνονται. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΤΙ ΜΕ ΥΠΟΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΕ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΙ; 

Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να ενημερώσει τους μαθητές για το τι τους παρακινεί ή τους 

αποθαρρύνει να βελτιώσουν τις ικανότητές τους. 
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Οι συμμετέχοντες σε ομάδες από 3-4 άτομα γράφουν σε μεγάλα φύλλα χαρτιού (π.χ. φύλλο 

χαρτιού) τους παράγοντες που παρακινούν και αποθαρρύνουν άτομα με χαμηλά προσόντα 

για να βελτιώσουν τις ικανότητές τους και να αρχίσουν να μαθαίνουν. Στη συνέχεια, ο 

εκπαιδευτής ζητά από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματά τους. Ο εκπαιδευτικός 

συντονίζει τη συζήτηση θέτοντας ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης της 

υποκίνησης; πώς να αντιμετωπίσετε αυτούς που σας αποθαρρύνουν; Για να συνοψίσουμε 

τη συζήτηση, ο εκπαιδευτής μπορεί να επικεντρωθεί στη Θεωρία της Αυτοδιάθεσης από τους 

Ryan και Deci. Ένας εκπαιδευτής ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα 

συμπεράσματά τους από αυτήν την άσκηση - τι και πώς σκοπεύουν να εφαρμόσουν; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΠΟΙΑ ΟΦΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ; 

Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν μια σύντομη ιστορία ενός ατόμου με χαμηλή εξειδίκευση που 

άρχισε να μαθαίνει / αποκτά νέες ικανότητες και ήταν επιτυχής στην αγορά εργασίας. Ο 

εκπαιδευτικός επιλέγει μια κατάλληλη μελέτη περίπτωσης έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να 

μπορούν να ταυτιστούν με το άτομο που παρουσιάζεται. Αυτός ή αυτή μπορεί να 

προετοιμάσει διάφορες ιστορίες ζωής, έτσι ώστε διαφορετικές ιστορίες να αναλύονται από 

συμμετέχοντες σε μικρότερες ομάδες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ρωτηθούν για τις 

σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τις σκέψεις τους μετά την ανάλυση των ιστοριών ζωής. 

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής καλεί τους συμμετέχοντες να εργαστούν σε υποομάδες. Ο 

στόχος τους είναι να απαριθμήσουν τα οφέλη που μπορούν να αποκτηθούν από τη μάθηση 

(βάσει των παρουσιαζόμενων περιπτωσιολογικών μελετών και των δικών τους εμπειριών - 

τι απέκτησαν όταν απέκτησαν νέες γνώσεις, δεξιότητες, προσόντα). Οι συμμετέχοντες 

πρέπει να παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους σε ολόκληρη την ομάδα, ένας εκπαιδευτής 

μπορεί να τους ενθαρρύνει να συζητήσουν και να μοιραστούν τις σκέψεις και τις απόψεις 

τους. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες εργάζονται σε ζευγάρια και μοιράζονται τα συμπεράσματά 

τους από αυτήν την άσκηση - τι και πώς πρόκειται να εφαρμόσουν στην πράξη; 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΠΩΣ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ; 

Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να προσδιορίσει τις μαθησιακές προτιμήσεις κάποιου με τη 

χρήση του κυρίαρχου τύπου νοημοσύνης. Πρώτον, οι συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν το 

τεστ που διαγιγνώσκει πολλαπλές μορφές νοημοσύνης σύμφωνα με τον Howard Gardner 
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(https://www.idrlabs.com/multiple-intelligences/test.php). Εάν οι συμμετέχοντες είναι 

πρόθυμοι μπορούν να μοιραστούν τα αποτελέσματά τους με άλλους συμμετέχοντες και να 

αναφερθούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις από τη ζωή τους, τον τρόπο μάθησης τους. 

 

Ο εκπαιδευτικός εξηγεί τους τύπους πολλαπλής νοημοσύνης του Γκάρντνερ (όλες), παρέχει 

και δίνει έμφαση σε πρακτικές συμβουλές για τον τρόπο οργάνωσης της μάθησης, 

λαμβάνοντας υπόψη τον κυρίαρχο τύπο νοημοσύνης.  

 

  

https://www.idrlabs.com/multiple-intelligences/test.php
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Καθημερινές καταστάσεις ρουτίνας στο εργασιακό περιβάλλον με 

δυνατότητα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων 

 

ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 120 ' 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Προσωπικός υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής ή έξυπνο τηλέφωνο, 

σύνδεση στο Διαδίκτυο 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να ευαισθητοποιήσουμε τη σημασία της 

μαθησιακής κατάστασης και της εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Το κεφάλαιο προσθέτει 

επίσης ασκήσεις για το σπάσιμο του πάγου και δραστηριότητες που οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη δουλειά τους με ενήλικες. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Αυτή η ενότητα αποτελείται από αρκετά κεφάλαια, θεωρητική και πρακτική και μία 

αφιερωμένη στον έλεγχο της κατανόησης της ενότητας. 

Κεφάλαιο 1ο . Οι χαμηλής ειδίκευσης θέσεις εργασίας στην οικονομία των υπηρεσιών είναι 

πραγματικά χαμηλής ειδίκευσης; 

Κεφάλαιο 2ο Εκμάθηση ενηλίκων στο χώρο εργασίας  

 Μάθηση καταστάσεων 

 Καθημερινή μάθηση 

Κεφάλαιο 3ο. Έλεγχος κατανόησης 

Κεφάλαιο 4ο. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Ευχάριστες Δραστηριότητες «Δύο αλήθειες και ένα ψέμα» 

Ποιος είναι; 

Διασκεδαστικές ερωτήσεις 

Ζωντανή βιβλιοθήκη  

Δραστηριότητα 1. Μάθηση, ανάγνωση και γραφή δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας μια λίστα 

με οδηγίες εργασίας (για εργαζόμενους στην παραγωγή) 
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Δραστηριότητα 2. Εκμάθηση δεξιοτήτων υπολογιστών για την προετοιμασία υπολογιστικού 

φύλλου για αποθήκη (για υπαλλήλους αποθήκης) 

Δραστηριότητα 3. Περιγράψτε την εταιρεία σας 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ «ΧΑΜΗΛΗΣ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ»; 

 

Σύμφωνα με τη Rosemarie Klein και τον Gerhard Reutter (Profi train, p. 18) οι θέσεις εργασίας 

έχουν αλλάξει τρομερά τα τελευταία χρόνια, και οι αλλαγές θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. 

Στο παρελθόν υπήρχε μια σαφής κατανομή της εργασίας και υπήρχαν θέσεις εργασίας 

χαμηλής ειδίκευσης που απασχολούν εκείνες με χαμηλά επίπεδα τυπικής εκπαίδευσης, τους 

εργαζόμενους με χαμηλή ειδίκευση ή ανειδίκευτους. Αυτές οι θέσεις εργασίας, ωστόσο, 

έχουν γίνει πιο απαιτητικές με την πάροδο του χρόνου και απαιτούν από τους υπαλλήλους 

να μαθαίνουν συνεχώς για να αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. 

 

Παράδειγμα: Αλλαγή θέσεων εργασίας - η περίπτωση ενός φροντιστή (Profi train, σελ. 18, 

όλες οι μεταφράσεις της Anja Kamenicki, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά). 

 

«Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, το έργο ενός φροντιστή σε ένα νηπιαγωγείο απαιτούσε 

χαμηλές δεξιότητες. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας 

φροντιστής στις μέρες μας, αυτό το είδος εργασίας δεν είναι καθόλου χαμηλής ειδίκευσης, 

καθώς οι εργασίες και οι απαιτήσεις έχουν γίνει απαιτητικές σε διάφορα επίπεδα αυτής της 

θέσης εργασίας. " 

 

Οι τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απορρέουν από τις 

πραγματικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα.  

 

Η οικονομία των υπηρεσιών είναι πολύ πιο απαιτητική από τη βιομηχανική οικονομία. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι ασχολείται με τις περισσότερες ανάγκες που έχουν οι 
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καταναλωτές στην υπηρεσία και την ποικιλομορφία αυτών των καταναλωτών, η οικονομία 

των υπηρεσιών οδηγεί  περισσότερους εργαζόμενους σε κατάσταση αναλφαβητισμού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΑΘΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Πλαισιοθετημένη μάθηση 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εργασιακό περιβάλλον είναι 

καλύτερες όταν βασίζονται στην προσέγγιση της πλαισιοθετημένης μάθησης. Οι ενέργειες 

σε καταστάσεις στο χώρο εργασίας βρίσκονται στον πυρήνα της πλαισιοθετημένης θεωρίας 

μάθησης. Η εκμάθηση στο εργασιακό περιβάλλον συμβαίνει κατά τη διάρκεια της εργασίας 

ή την εκτέλεση εργασιών. Το σημείο εκκίνησης για μάθηση είναι πραγματικές καταστάσεις 

στις οποίες εφαρμόζονται οι δεξιότητες. Με βάση αυτές τις καταστάσεις 

συγκεκριμενοποιούνται  δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει να διαχειριστούν οι 

εργαζόμενοι. 

 

Ο στόχος της πλαισιοθετημένης μάθησης είναι ότι η γνώση και οι δεξιότητες δεν αποκτώνται 

μόνο σε συγκεκριμένες καταστάσεις και εργασιακό πλαίσιο, αλλά μπορούν επίσης να 

μεταφερθούν στην επίλυση νέων προβλημάτων σε άλλους τομείς της ζωής. 

Παράδειγμα  Χαρακτηριστικό γνώρισμα Πόροι 

Κατανοήστε τις οδηγίες για τη 

λειτουργία ενός εργαλείου ή μιας 

απλής συσκευής. Κατανοήστε τις 

οδηγίες για την εργασία που πρέπει να 

γίνει. Ζητήστε από τον επόπτη / 

εκπαιδευτή για εξηγήσεις. Υποδείξτε 

ότι οι οδηγίες και οι εξηγήσεις έχουν 

γίνει κατανοητές. 

Πρόκειται για μια συνομιλία πρόσωπο 

με πρόσωπο, μεταξύ δύο ατόμων. 

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

χειρονομίες και εκφράσεις του 

προσώπου. Η συνομιλία διεξάγεται 

απευθείας επί τόπου. Σημαντικά 

πράγματα μπορούν να προκύψουν. 

Ο εργαζόμενος βρίσκεται σε ιεραρχικά 

χαμηλότερη θέση. Το ποσοστό ομιλίας 

του εργαζομένου είναι χαμηλό. μπορεί 

να περιοριστεί σε ναι / όχι, ή να δείξει 

κατανόηση ή μη. 

Καταγραφή της κατάστασης. 

Κατανοήστε σημαντικές λέξεις (εδώ, 

εκεί, τώρα, πρώτα, μετά, κ.λπ.) 

Χρησιμοποιήστε γλώσσα, χειρονομίες 

και εκφράσεις του προσώπου για να 

δείξτε κατανόηση ή μη. Να γνωρίζετε 

ότι επιτρέπονται ερωτήσεις, απλές 

στρατηγικές ερωτήσεων, που 

υποστηρίζονται από εκφράσεις και 

χειρονομίες του προσώπου. 
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Table 1: SVEB 2016. K1 Κατανόηση των άμεσων οδηγιών στο χώρο εργασίας με βοήθεια της 

πλαισιοθετημένης μάθησης. 

 

Σημείωση. Προσαρμογή από το Go Toolkit Arbeitsplatzorientierte Förderung der 

Grundkompetenzen: Vol. 2. Deskriptoren (σελ. 16) 

 

Η έρευνα της PIAAC έδειξε ότι οι γραπτές δεξιότητες και επίλυσης προβλημάτων είναι 

συχνά απαραίτητες για τακτικές εργασίες, ακολουθούμενη από την ικανότητα 

μάθησης. Ο βαθμός στον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τις δεξιότητές μας και την 

επίλυση προβλημάτων εξαρτάται επίσης από την οργάνωση της εργασίας. 

Αποτελεσματικές μέθοδοι εργασίας όπως η αυτονομία, η ομαδική εργασία, η 

ανεξαρτησία, η καθοδήγηση, η κυκλική απασχόληση και η χρήση νέων μορφών 

μάθησης αυξάνουν τον αριθμό και την ποιότητα των μαθησιακών ευκαιριών, 

υποστηρίζουν τη μάθηση σε εργασιακά περιβάλλοντα και συμβάλλουν 

αποτελεσματικά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (OECD, 2016a and OECD, 2016b). 

 

Το γεγονός ότι οι ενήλικες που δεν έχουν ολοκληρώσει επαγγελματικές σπουδές και δεν 

έχουν προσόντα για συμμετοχή στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι ανησυχητικό. Οι λόγοι για 

αυτό είναι διάφοροι: 

● Το 30,7% λένε ότι δεν βλέπουν κανένα όφελος στην εκπαίδευση, 

● Το 28,9% δηλώνει ότι ο φόρτος εργασίας / χρόνος δεν τους επιτρέπει να το 

κάνουν, 

● Το 24,9% δηλώνει ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι ή ότι δεν λαμβάνουν 

επαρκείς προσφορές και 

● Το 12,7% δηλώνει ότι δεν παρακολουθούν μια εκπαίδευση λόγω υψηλού 

κόστους.  

 

Υποθέτουμε ότι η πλειονότητα των συλλεγόμενων απαντήσεων αντικατοπτρίζει το φόβο των 

ερωτηθέντων για δυσάρεστα συναισθήματα που βίωσαν κατά τη διάρκεια της σχολικής τους 

εκπαίδευσης. 
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Το Σλοβενικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων παρακολουθεί τη συμμετοχή στη διά βίου 

μάθησης. Ορισμένες ερευνητικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι ενήλικες με χαμηλό μορφωτικό 

επίπεδο και χαμηλά προσόντα συμμετέχουν σε προγράμματα και δραστηριότητες σε 

μικρότερο βαθμό από ό, τι οι πιο μορφωμένοι και εξειδικευμένοι (η ένταξη στην εκπαίδευση 

ενηλίκων επηρεάζεται επίσης από την ηλικία, την επίσημη εκπαίδευση, την απασχόληση, 

την κατάσταση της υγείας, όπως: καθώς και το φύλο). Παρά τα αποτελέσματα αυτά, 

περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο χώρος εργασίας είναι ένα 

κατάλληλο πλαίσιο για μάθηση. 

 

Οι Appleby και Barton (2008) υποστηρίζουν ότι η μάθηση έχει τρία χαρακτηριστικά: 

1. Α) Η μάθηση είναι μια γνωστική ή διανοητική διαδικασία που περιλαμβάνει τη 

σκέψη. 

2. Β) Είναι μια συναισθηματική διαδικασία που περιλαμβάνει συναισθήματα.  

3. Γ) Είναι επίσης μια κοινωνική διαδικασία που περιλαμβάνει δράση. 

 

Η πλαισιοθετημένη παιδαγωγική μάθηση βασίζεται στις ακόλουθες εργασίες που 

επιβάλλονται τόσο σε αυτούς που αναπτύσσουν προγράμματα όσο και στους 

εκπαιδευτικούς:  

1. Εξερευνήστε εργασιακές καταστάσεις ρουτίνας.  

2. Σκεφτείτε τη ζωή του μαθητή.  

3. Ενθαρρύνετε τη ενεργή μάθηση χρησιμοποιώντας αυθεντικό υλικό από πραγματικό 

εργασιακό περιβάλλον. 

4. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές σας μαθαίνουν σε ένα ασφαλές και καλά 

υποστηριζόμενο περιβάλλον. 

5. Επέκταση της μάθησης σε άλλες μορφές, πράγμα που σημαίνει ότι θα περιλαμβάνει 

προφορικές, οπτικές, ατομικές και ομαδικές μεθόδους επικοινωνίας. 

 

Η προσέγγιση της πλαισιοθετημένης μάθησης στην κατάρτιση και την εκπαίδευση για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων χρησιμοποιεί εκπαιδευτικούς πόρους που σχετίζονται με 

πραγματικές εργασιακές καταστάσεις. 
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Κατά κανόνα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει πάντα να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες 

να φέρουν μαζί τους πόρους από το εργασιακό τους περιβάλλον, όπως φόρμες, 

υπολογισμούς και εργασίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως παραδείγματα για 

μάθηση. Αυτοί οι πόροι πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών 

προτιμήσεων, όπως οπτικά (εικονικοί χάρτες, βίντεο, φωτογραφίες), ακουστικά 

(βίντεο, ηχογραφήσεις, συζήτηση) και κιναισθητική (παιχνίδι ρόλων, συγκεκριμένοι 

πόροι). 

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΜΑΘΗΣΗ 

 

Πώς μαθαίνουν οι ενήλικες - καθημερινές καταστάσεις: 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg  

 

 

Οι καθημερινές δραστηριότητες επηρεάζουν όλους μας καθώς μας κάνουν συνεχώς να 

μαθαίνουμε ανεπίσημα. Το κοινωνικό μας δίκτυο διαμορφώνει τη μάθησή μας και πρέπει 

να το γνωρίζουμε αυτό όταν σκεφτόμαστε τη δική μας μάθηση ή σχεδιάζουμε μαθησιακές 

εμπειρίες για άλλους. 

 

Συμβουλές για το πώς να μάθετε στην εργασία (αυτή η άσκηση προορίζεται μόνο για 

εκπαιδευτικούς ενηλίκων και θα πρέπει να τροποποιηθεί σημαντικά για να καλύψει τις 

ανάγκες των εργαζομένων σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού): 

https://www.youtube.com/watch?v=SUO1Tn7pDfw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3LdEwYDDJBg
https://www.youtube.com/watch?v=SUO1Tn7pDfw
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

Klein, R., Reutter, G. 2020. Profi Train- Self Study manual. Acquiring Competencies for Work 

– Based Basic Skills Training. Available on 23. 5. 2021: 

http://www.profi-train.de/images/IO1_EN_final_version.pdf  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Οι τομείς εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων απορρέουν από 

τις πραγματικές απαιτήσεις σε συγκεκριμένα εργασιακά περιβάλλοντα. 

ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ 

 

2. Η έρευνα PIAAC δείχνει ότι η γνώση των μαθηματικών τύπων είναι απαραίτητη για 

τις ανάγκες του χώρου εργασίας. 

ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ 

 

3. Κατά κανόνα, οι εκπαιδευτικοί πρέπει πάντα να ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες 

να φέρουν μαζί τους πόρους από το εργασιακό τους περιβάλλον, όπως φόρμες, 

υπολογισμούς και εργασίες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ως παραδείγματα για 

μάθηση. 

ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Η μάθηση ξεκινά από μία δραστηριότητα για να δημιουργήσει ένα ασφαλές και χαλαρό 

μαθησιακό περιβάλλον. 

  

http://www.profi-train.de/images/IO1_EN_final_version.pdf
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 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ: ΔΥΟ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΨΕΜΑ 

 

Δύο αλήθειες και ένα ψέμα είναι ένας από τους πιο παραδοσιακούς τρόπους στη λίστα και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε από οικογενειακά πάρτι έως εταιρικές εκδηλώσεις. 

Για να παίξετε, απλά ζητάτε από κάθε άτομο να σκεφτεί τρία "γεγονότα" για τον εαυτό του - 

δύο από τα γεγονότα θα είναι αλήθεια και ένα θα είναι ψέμα. 

 

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε: "Κάποτε έκανα ακρόαση για την τάδε τηλεοπτική 

εκπομπή. Έχω τρεις αδερφούς. Έκανα zipline στην Ελβετία πριν από μερικά χρόνια. 

 

Οι συνάδελφοι εναλλάσσονται για να μαντέψουν ποια από τις δηλώσεις είναι ψέμα. (Π.χ. 

έχω δύο αδελφούς, όχι τρεις, άρα αυτό είναι ψέμα. Δυστυχώς, έκανα ακρόαση για την 

εκπομπή Zoom Tv.) 

 

Δύο αλήθειες και ένα ψέμα είναι ένα διασκεδαστικό και συναρπαστικό παιχνίδι, και το πιο 

σημαντικό, μπορεί να βοηθήσει την ομάδα σας να μάθει τα γεγονότα μεταξύ τους, έτσι ώστε 

να μπορούν να σχηματίσουν βαθύτερους δεσμούς. 

 

 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ; 

 

Ζητήστε από όλους να γράψουν ένα μοναδικό, παράξενο ή απροσδόκητο γεγονός για τον 

εαυτό τους σε ένα κομμάτι χαρτί. Στη συνέχεια, βάλτε τα κομμάτια χαρτιού σε ένα καπέλο 

και ανακατέψτε τα γύρω. Τραβήξτε το καθένα από το καπέλο και διαβάστε κάθε γεγονός. 

 

Αφήστε την ομάδα να δοκιμάσει και να μαντέψει ποιος το έγραψε. Μετά από αυτό, ζητήστε 

από τους υπαλλήλους που έγραψαν το γεγονός να ταυτοποιηθούν και να εξηγήσουν 

περαιτέρω το πλαίσιο, εάν είναι απαραίτητο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός 

τρόπος για να γνωρίσετε εκπληκτικά νέα πράγματα για τους συμπαίκτες. 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ 

 

Η υποβολή διασκεδαστικών ερωτήσεων είναι ένα εύκολο και αποτελεσματικό παιχνίδι. Για 

να παίξετε, απλά πηγαίνετε γύρω από το δωμάτιο και ζητήστε από κάθε άτομο να δώσει μια 

απάντηση σε μια διασκεδαστική ερώτηση. Οι ερωτήσεις εξαρτώνται από εσάς, αλλά αν έχετε 

κολλήσει, ακολουθούν μερικές ιδέες: 

 

- Εάν είστε αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί και έχετε τη δυνατότητα να έχετε μαζί 

σας τρία αντικείμενα, ποια τρία αντικείμενα θα ήταν αυτά και γιατί; 

- Εάν ήσασταν ζώο, τι θα ήσασταν και γιατί; 

- Έχετε πάει ποτέ σε μια συναυλία; Εάν ναι, πείτε μας για αυτό. 

- Εάν θα μπορούσατε να έχετε κάποιο/α για δείπνο, ποιος/ά θα ήταν και γιατί; 

 

Αυτές οι ερωτήσεις εξυπηρετούν δύο σκοπούς - πρώτον, επιτρέπουν στους μαθητές να 

μπουν σε μια πιο αθόρυβη, πιο δημιουργική νοοτροπία και, δεύτερον, ενθαρρύνουν τη 

συνομιλία για θέματα που συνήθως προορίζονται για «εκτός της εργασίας», γεγονός που 

επιτρέπει στους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους καλύτερα. 

 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ: ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

Η διαδραστική βιβλιοθήκη είναι μια μέθοδος μη τυπικής εκπαίδευσης που ενθαρρύνει την 

κοινωνική ευαισθητοποίηση, την ανοχή και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Αποτελείται από διαδραστικά βιβλία, βιβλιοθηκονόμους και αναγνώστες. 

 

Στην περίπτωσή μας, οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων είναι οι βιβλιοθηκονόμοι και οι μαθητές 

είναι τα διαδραστικά βιβλία και οι αναγνώστες. Κάθε μαθητής γράφει τον τίτλο και μερικά 

θέματα του βιβλίου με τίτλο «Εγώ και η δουλειά μου». Ο βιβλιοθηκάριος βοηθά τους 

μαθητές ζητώντας τους ερωτήσεις και δίνοντάς τους παραδείγματα. Αφού γράφονται όλα τα 

βιβλία, ο βιβλιοθηκάριος χωρίζει την ομάδα σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος (τα ζωντανά 

βιβλία) - βάλτε τους τίτλους των βιβλίων τους στο τραπέζι που χρησιμεύει ως ράφι 

βιβλιοθήκης. Το δεύτερο μέρος των μαθητών (οι αναγνώστες) - επιλέξτε έναν τίτλο του 
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βιβλίου από το ράφι - αυτό που τους αρέσει και που τους πείθει περισσότερο. Τότε ξεκινά η 

διαδικασία ανάγνωσης. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει ειλικρινή συνομιλία μεταξύ του 

διαδρασικού βιβλίου και του αναγνώστη, ρωτώντας σχετικά με ερωτήσεις για να πάρει 

ευθείες απαντήσεις. Η διαδικασία ανάγνωσης γίνεται ένα άνετο και διαδραστικό μέρος για 

στενή επικοινωνία με άτομα από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Βιβλιοθηκονόμοι - 

εκπαιδευτές ενηλίκων, καθηγητές παρακολουθούν συνομιλία από την άκρη και 

παρεμβαίνουν εάν χρειαστεί. Η συνεδρία ανάγνωσης έχει διάρκεια περίπου 15 έως 25 

λεπτά. Το αποτέλεσμα της ανάγνωσης είναι συνήθως προφανές: οι αναγνώστες αφήνουν 

στοχαστικά, θετικά σχόλια και πολύ συχνά γίνονται φίλοι ή ανταλλάσσουν επαφές. Η 

διαδικασία της ανάγνωσης καταστρέφει το φράγμα της αβεβαιότητας και του φόβου, 

αναπτύσσει ανοχή και αμοιβαία κατανόηση. Μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσης, οι 

ομάδες εναλλάσσονται - οι αναγνώστες γίνονται διαδραστικά βιβλία και η ομάδα 

διαδραστικών βιβλίων γίνονται αναγνώστες. Η διαδικασία ανάγνωσης επαναλαμβάνεται για 

άλλη μια φορά. Οι καθηγητές παρακολουθούν τη συνομιλία από την άκρη και παρεμβαίνουν 

εάν χρειαστεί.  

 

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε βίντεο Διδασκαλία ενηλίκων μαθητών: Icebreakers  

https://www.youtube.com/watch?v=nqeKgUSwN_8 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ 

ΛΙΣΤΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) 

  

Οι συμμετέχοντες καλούνται να φέρουν διάφορες λίστες οδηγιών που πρέπει να 

ακολουθήσουν στο χώρο εργασίας. Με την άσκηση των οδηγιών ανάγνωσης, της 

περίληψης και της ανάλυσής τους, και με την άσκηση των οδηγιών γραφής για μια άλλη 

διαδικασία, οι συμμετέχοντες: 

- Αποκτούν πρακτική ανάγνωση διαφορετικών τύπων δημοφιλών κειμένων/ 

εγγράφων, 

- διαβάζουν και κατανοούν, 

- κατανοούν τις βασικές πληροφορίες και μπορούν να συνοψίσουν το περιεχόμενό 

τους, 

- συνδέουν τις πληροφορίες από το κείμενο με τις δικές τους γνώσεις, 

https://www.youtube.com/watch?v=nqeKgUSwN_8
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- μαθαίνουν να δημιουργούν ένα κείμενο χρησιμοποιώντας χρονικούς και δείκτες 

ακολουθίας (πρώτο, επόμενο, τέλος κ.λπ.) 

- μαθαίνουν πώς να δημιουργείτε απλά κείμενα σχετικά με διαδικασίες με 

περιεχόμενο από την καθημερινή ζωή και 

- τηρούν τους κανόνες ορθογραφίας και γραμματικής της γραπτής γλώσσας. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ) 

 

Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων 

του Excel με βάση ένα υπολογιστικό φύλλο που χρησιμοποιούν για την καταγραφή 

αποθέματος όταν / εάν εργάζονται σε αποθήκη. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. Περιγράψτε την εταιρεία σας 

 

Περιγράψτε την εταιρεία σας και σχεδιάστε το οργανόγραμμα της. Εισαγάγετε την εταιρεία 

και τον οργανισμό σας στους συναδέλφους σας χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως 

«Θα σας συστήσω στην εταιρεία μου.» 

"Η εταιρεία μου χωρίζεται σε τμήματα της XY." 

"Αυτά τα τμήματα είναι ..." 

«Δουλεύω στο τμήμα XY.» 

"Ειμαι υπευθυνος για ..."  
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3, ΤΙ ΜΙΚΡΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΜΟΣ! 

Καθημερινές καταστάσεις ρουτίνας στο κοινωνικό περιβάλλον με 

δυνατότητα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων 

 

ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 120' 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Προσωπικός υπολογιστής ή φορητός υπολογιστής ή έξυπνο τηλέφωνο, 

σύνδεση στο Διαδίκτυο. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Κάθε μέρα οι άνθρωποι μπαίνουν στο οικείο κοινωνικό τους περιβάλλον. Μπαίνουν στις 

συνήθεις καταστάσεις τους όπου συμπεριφέρονται - σκέφτονται, μιλούν, διαβάζουν, 

γράφουν - με έναν δεδομένο τρόπο. Διαβάζουν επίσης κείμενα με διαφορετικό τρόπο και 

χρησιμοποιούν τις μαθηματικές τους ικανότητες σύμφωνα με μία, συνήθως ασφαλή ρουτίνα 

κοινωνικών καταστάσεων στις οποίες μαθαίνουν και εφαρμόζουν τις βασικές τους 

δεξιότητες: ανάγνωση, κατανόηση, ομιλία, πολιτιστικές δεξιότητες, εν συντομία, βασικές 

δεξιότητες γραμματισμού και αριθμητικής. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Η ενότητα αποτελείται από τρία κεφάλαια ως εξής. 

Κεφάλαιο 1. Σχετικά με τον ορισμό του κοινωνικού περιβάλλοντος και των συνήθων 

κοινωνικών καταστάσεων 

Κεφάλαιο 2. Περαιτέρω ανάγνωση και έλεγχος κατανόησης 

Κεφάλαιο 3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Δραστηριότητες για το σπάσιμο του πάγου: 

Δραστηριότητα 1. Περάστε χρόνο μαζί με τον σύντροφό σας 

Δραστηριότητα 2. Τι έχετε κάνει σήμερα / τι θα κάνετε 

Δραστηριότητα 3. Ξοδεύοντας χρόνο μαζί / βοηθώντας ο ένας τον άλλον 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

 

Έχει γενικά παραδεχτεί ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται και αναπτύσσονται οι 

άνθρωποι εξαρτάται από την υγεία τους αλλά και από το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον στο 

οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται. Τα κοινωνικά περιβάλλοντα διαμορφώνουν τη 

συμπεριφορά απευθείας μέσω διαφόρων μορφών επιρροής, όπως η πίεση και η κοινωνική 

μάθηση. 

 

Γνωρίζοντας ότι οι ενήλικες σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού έχουν δυσκολίες  

να αποδεχτούν την αλλαγή ή να προσαρμοστούν σε νέες καταστάσεις, οι εκπαιδευτικοί 

προσπαθούν να δημιουργήσουν εκ νέου ένα ασφαλές περιβάλλον για αυτούς μέσα στην 

ομάδα μάθησης και τις καταστάσεις που επιλέγουν. Οι καταστάσεις είναι «ρουτίνας», 

οικείες και συχνά επαναλαμβάνονται. Υποθέτουμε ότι όταν οι άνθρωποι σε κατάσταση 

λειτουργικού αναλφαβητισμού βρίσκονται σε συνήθεις καταστάσεις στην προσωπική και 

κοινωνική τους ζωή, είναι πιο πρόθυμοι να ενισχύσουν κάποιες δεξιότητες ή να μάθουν νέες. 

Το καθήκον των εκπαιδευτικών είναι να παρατηρούν τη στάση και τις απαντήσεις τους και 

να προσαρμόζουν τη «διδασκαλία» τους σε καθένα από αυτά και στην ομάδα των μαθητών. 

Υποτίθεται ότι δίνουν σε αυτές τις καταστάσεις μια ευρύτερη και βαθύτερη πολιτιστική 

διάσταση. 

 

Για να κατανοήσουν καλύτερα τις κοινωνικές καταστάσεις με τη μάθηση, οι εν δυνάμει 

εκπαιδευτές ενηλίκων υποτίθεται ότι έχουν μια σαφή ιδέα για το κοινωνικό περιβάλλον των 

μαθητών τους. Υποθέτουμε ότι οι άνθρωποι σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού 

μάλλον εξαρτώνται από την άμεση «γειτονιά» τους. Το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον των 

ανθρώπων είναι οικογένεια και φίλοι. Εκεί λαμβάνουν υποστήριξη για την υγιεινή διατροφή 

και δέχονται συγχαρητήρια για την προσοχή της διατροφή τους και άλλες συνήθειες και 

δραστηριότητες από παιδιά, γονείς, οικογένεια, σύντροφο. Παίρνουν υποστήριξη για τη 

σωματική τους δραστηριότητα όταν οι άλλοι συμμετέχουν στη σωματική  δραστηριότητα 

μαζί τους ή, αντίθετα, η σωματική τους δραστηριότητα μπορεί να δεχτεί σαμποτάζ.  
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Το «κοινωνικό περιβάλλον» είναι μια κοινωνική δομή που έχει διαφορετικές 

διαστάσεις, αλλά για τους σκοπούς μας είναι σημαντικό να μειωθεί ο αριθμός τους 

σε ό, τι μπορεί να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε κοινωνικά πλαίσια και 

καταστάσεις με μαθησιακό δυναμικό. Αυτές οι καταστάσεις θα αντικατοπτρίζονται 

στη Μονάδα Πρακτικής Προσέγγισης. 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον και οι κοινωνικές καταστάσεις εξαρτώνται από τα κοινωνικά 

πλαίσια όπως θα δείτε στην ταινία «Easy German». Όσο περισσότεροι άνθρωποι 

εκπαιδεύονται, τόσο περισσότερο περιβάλλονται (σε αστικοποιημένο κοινωνικό 

περιβάλλον, περιβάλλον ελεύθερου χρόνου, επαγγελματικό περιβάλλον), όσο περισσότερο 

μπορούν να είναι ενεργοί και να ασχολούνται, τόσο περισσότερο η ζωή τους μπορεί να 

διασυνδεθεί με τη ζωή άλλων ανθρώπων, τόσο περισσότερο ποικίλες είναι οι κοινωνικές 

τους καταστάσεις. Είναι κατανοητό ότι τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργικού 

αναλφαβητισμού εκτίθενται ή ξεκινούν μικρότερο αριθμό διαφορετικών καταστάσεων. 

 

Τόσο το κοινωνικό περιβάλλον όσο και οι κοινωνικές καταστάσεις εξαρτώνται από την 

κοινωνική συνοχή του περιβάλλοντος, την εμπιστοσύνη και την τάση από τη συλλογική 

δράση. Οι άνθρωποι σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού εξαρτώνται κυρίως από 

τη «γειτονιά» τους και εκτιμούν όταν είναι στενά δεμένοι. Όταν οι ενήλικες προσέχουν τα 

παιδιά και τα παιδιά μπορούν να προσέχουν τους ενήλικες, εάν οι άνθρωποι μπορούν να 

εμπιστευτούν, εάν γενικά συναναστρέφονται μεταξύ τους, εάν οι κάτοικοι της γειτονιάς 

είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και όταν μοιράζονται τις ίδιες αξίες, εκτιμούν 

το κοινωνικό «κεφάλαιο» στη γειτονιά τους. Νιώθουν σαν να ανήκουν στη γειτονιά εάν 

μπορούν να επισκεφθούν τους φίλους τους στα σπίτια τους. Εάν χρειάζονται συμβουλές, 

τους αρέσει να πηγαίνουν σε κάποιον στη γειτονιά τους ... Μερικές φορές είναι πρόθυμοι να 

εργαστούν σε κάτι για να βελτιώσουν τη γειτονιά τους. Τους αρέσει να θεωρούν τον εαυτό 

τους παρόμοιο με τους ανθρώπους της γειτονιάς τους. Πιστεύουν ότι είναι καλό να 

συμφωνείς με τους γύρω τους για κάτι που είναι σημαντικό στη ζωή τους. 

 

Το κοινωνικό κεφάλαιο έχει μεγάλη σημασία. Από τη γειτονιά τους σύμφωνα με τους Kaplan 

et al. (2003) οι άνθρωποι αναμένουν κοινωνική υποστήριξη που είναι καθοριστική, 

ενημερωτική και συναισθηματική. 
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Πιστεύουμε ότι οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων πρέπει να ενθαρρύνουν την κοινωνική 

υποστήριξη στην ομάδα μαθητών τους. Τα μέλη των ομάδων μαθητών θα πρέπει να 

βοηθιούνται από άλλα μέλη της ομάδας και από τον εκπαιδευτικό για την εκτέλεση 

ορισμένων καθηκόντων. Πρέπει να μοιράζονται γνώσεις και δεξιότητες. Περιμένουν να 

επαινεθούν (πολύ σημαντικό!) Και ελπίζουν να λάβουν συναισθηματική υποστήριξη. "Ο 

Μοχάμεντ είναι τόσο καλός, αλλά δεν λες πόσο καλός είναι;" «Αν δεν ήσουν σαν μητέρα για 

εμάς, θα είχα φύγει.» είπε MB (24) 

 

Οι εκπαιδευτικοί θα μάθουν για το κοινωνικό τους περιβάλλον από τους μαθητές τους, αλλά 

είναι σημαντικό για αυτούς να έχουν κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, να έχουν κατά νου μια 

σειρά διαστάσεων σχετικά με τη ζωή στη γειτονιά. Αυτό το είδος γνώσης θα τους βοηθήσει 

να δημιουργήσουν τη δική τους λίστα καταστάσεων, να συμπεριλάβουν στο δικό τους 

αναδυόμενο εγχειρίδιο βάσει των δικών τους ευρημάτων. Το προσχέδιο που προσφέρουμε 

σε αυτό το έργο θα πρέπει να χρησιμεύει μόνο ως προσανατολισμός για τους 

εκπαιδευτικούς. Έχουμε δημιουργήσει μια δοκιμαστική λίστα καταστάσεων του κοινωνικού 

περιβάλλοντος που βασίζεται σε υποτιθέμενα κοινωνικά πλαίσια και κοινωνικές 

καταστάσεις. 

 

Κοινωνικές καταστάσεις 

Κοινή χρήση καθημερινών καταστάσεων με τον σύντροφο, τα παιδιά, την οικογένεια, τους 

φίλους σας 

Βοηθώντας ο ένας τον άλλον 

Επίσκεψη φίλων στα σπίτια τους 

Αναζήτηση συμβουλών 

Συνεργασία για τη βελτίωση της γειτονιάς 

Να είσαι ενεργός σε καταστάσεις οικογενειακής ρουτίνας. προετοιμασία γευμάτων κ.λπ. 

Πηγαίνετε για ψώνια κ.λπ. 

Αλλαγή συνηθειών με τη βοήθεια άλλων 

Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας 

 

 



 

32 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 

 

- Coleman, J. S. Social capital in the creation of human capital. Am J Socio 1988: S95–

S120. 51.  

- Edwards, B., Foley, M. W. Civil society and social capital beyond Putnam. Am Behav 

Sci Scientist 1988; 42: 124–139. 

- Kawachi, I. Social capital and community effects on population and individual health. 

Ann N Y Acad Sci 1999; 896: 120–130. 

- Veenstra, G., Luginaah, I., Wakefield, S., Birch, S., Eyles, J., Elliott, S. Who you know, 

where you live: social capital, neighbourhood and health. Soc Sci Med 2005; 60: 

2799–2818. 

- Terri Combs-Orme Early Brain Development for Social Work Practice: Integrating 

Neuroscience with Piaget's Theory of Cognitive Development, Journal of Human 

Behavior in the Social Environment, 2013; 23:5, 640-647,  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κατάσταση λειτουργικού αναλφαβητισμού 

προτιμούν να ζουν ανεξάρτητα. 

ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ 

 

2. Περιμένουν ότι το περιβάλλον τους θα τους προσφέρει κάθε είδους υποστήριξη. 

ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ 

 

3. Πρέπει να επαινούνται όσο το δυνατόν συχνότερα. 

ΑΛΗΘΗΣ  ΨΕΥΔΗΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Οι εκπαιδευτές ενηλίκων θα πρέπει να είναι ευφάνταστοι για να αναδημιουργήσουν 

κοινωνικές καταστάσεις για παιδαγωγικούς λόγους ή να εκμεταλλευτούν τις τυχαίες 

καταστάσεις στο περιβάλλον. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΠΑΓΟΥ 

 

Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάθε συνεδρία, αλλά ιδιαίτερα 

ως εισαγωγή στην πρώτη, καθώς αποτελούν σημαντικό βοηθό στο δρόμο προς την 

οικοδόμηση μιας κοινότητας μάθησης και διαβίωσης και δημιουργίας της αίσθησης του 

ανήκειν και του αισθήματος της αποδοχής. 

 

Εάν οι μαθητές δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, θα μπορούσαν να υιοθετήσουν μια νέα 

ταυτότητα κοινωνικής αξιοποίησης (περιγράφεται στο LearnersMot 1, Deep 

In:http://www.learnersmot.eu/online-course-start.php, 

 

Μάθημα 3. Από το να ακούτε και να μιλάτε στο γράψιμο. Σχετικά με τις βασικές 

δεξιότητες, κάτω από Δραστηριότητες: 3.2 Δραστηριότητα 2, Από δραστηριότητες 

σπάσιμο πάγου έως γραπτή πρακτική πραγματικής ζωής - συμπλήρωση εντύπων 

 

Εάν οι μαθητές γνωρίζουν ήδη ο ένας τον άλλον, τότε το Random Pick up Wheel μπορεί να 

είναι μια δραστηριότητα επιλογής, ειδικά επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ψηφιακά.  

 

Τυχαίος τροχός επιλογής:https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel 

  

http://www.learnersmot.eu/online-course-start.php
https://tools-unite.com/tools/random-picker-wheel
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗ ΣΑΣ 

 

Μια αστεία προσέγγιση στις καθημερινές καταστάσεις ρουτίνας με τον/την σύντροφό 

του/της.  

 

Μια μέρα στη ζωή του Dennis Cook:https://vimeo.com/49270861 

Η ταινία χρησιμοποιείται για την εκμάθηση αγγλικών όπου η καθημερινή ρουτίνα είναι μια 

σημαντική εισαγωγή στις προσωπικές δραστηριότητες ... Θα ήταν βαρετό να προβάλλετε την 

ταινία σε μία συνεδρία. Έτσι, οι ταινίες πρέπει να χωριστούν σε πολλά μέρη όσα θεωρείτε 

σωστά. Θα χρησιμοποιηθούν ως έναυσμα για συζήτηση για την καθημερινή ζωή των 

μαθητών. 

 

1. Οι μαθητές σας μπορούν να απομνημονεύουν συλλογικά τις καταστάσεις του Denis 

Cook χρησιμοποιώντας τους δείκτες της ακολουθίας: πρώτον, δεύτερο, τρίτο, στη 

συνέχεια, τελικά… 

 

2. Οι μαθητές εκτελούν αυτές τις συνήθεις καταστάσεις… αναλαμβάνοντας τον ρόλο 

του Ντένις και τον ρόλο του Τρίτσια. 

 

Οι αφηγήσεις δεν πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτό που κάνουν οι μαθητές σας, αλλά 

και στο πώς αισθάνονται για αυτές τις συνήθεις καταστάσεις. Πώς ζούσαν μεταβατικά από 

την πρωτοβάθμια στην δευτεροβάθμια κοινωνικοποίηση, έφυγαν από το σπίτι και ζούσαν 

μόνοι τους, ιδρύοντας τη δική τους οικογένεια, αναλαμβάνοντας μια πρώτη δουλειά κ.λπ. 

 

Αυτή η δραστηριότητα πρέπει να οδηγήσει στη συγγραφή σύντομων σημειώσεων μεταξύ 

τους. 

 

Αγαπητέ Τζέιμς,  

Ελπίζω να είσαι καλά. 

Θα ήθελες να μάθεις πώς περνάω τις μέρες μου. Λοιπόν, 

Πρώτον, σηκώνομαι….  

Έπειτα,  κάνω ντους 

https://vimeo.com/49270861
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Τελικά, 

 

Τους χαιρετισμούς μου στη γυναίκα και τα παιδιά σου 

 

 

  Θερμούς χαιρετισμούς,  

Πέτρος 

 

Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να γράψουν στον σύντροφό τους πώς ένιωσαν… 

 

Αγάπη μου, (γάτα, ποντίκι μου κ.λπ. Κάντε το όσο πιο αστείο γίνεται!) 

Έπρεπε να σηκωθώ νωρίς όπως γνωρίζει. Στις… 

Ένιωσα πολύ κουρασμένος (ενοχλημένος, εξαντλημένος, κουρασμένος)  

Έπειτα 

Τελικά 

 

Με αγάπη, 

Πέτρος 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ ΣΗΜΕΡΑ / ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ 

 

Ποια είναι η καθημερινή σας ρουτίνα; | Super Easy Γερμανικά 

https://www.youtube.com/watch?v=F0CFFJLQUcM&t=9s 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΖΙ / ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΕΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΛΛΟΝ 

 

 

 

Αυτή είναι μια άλλη ρουτίνα κατάσταση για μερικούς ανθρώπους. Η ψηφιακή προσέγγιση 

χρησιμοποιείται καθώς και μια σημαντική ικανότητα ανάγνωσης οδηγιών. 

https://www.youtube.com/watch?v=F0CFFJLQUcM&t=9s
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Πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν την ψηφιακή προσέγγιση ρωτήστε τους μαθητές σας εάν 

βράζουν αυγά κατά καιρούς, πώς τους αρέσουν τα αυγά τους, υγρό, μαλακό υγρό, μαλακό, 

ημίσκληρο, σκληρό. Πώς το κάνουν. 

 

Οι μαθητές είναι συνήθως πολύ ακριβείς σχετικά με τη διαδικασία και την περιγράφουν με 

μεγάλη ακρίβεια. Προβλήματα προκύπτουν όταν ρωτούνται γιατί…. Και πως… 

 

Το χρονόμετρο με αντίστροφη μέτρηση για το βράσιμο των αυγών είναι μια άσκηση 

ανάγνωσης, αλλά θα μπορούσε να καταλήξει στο να γράφουν οι μαθητές που 

υπαγορεύουν ο ένας στον άλλο τις οδηγίες. Πρώτος δεύτερος τρίτος…. τότε η έμφαση 

δίνεται στη διαδικασία και στη σύνταξη μιας σύντομης σημείωσης. 

 

Βράζοντας τα αυγά μαζί, χρησιμοποιώντας χρονοδιακόπτη βράσης αυγού: 

https://tools-unite.com/tools/boiled-eggs-timer 

 

  

https://tools-unite.com/tools/boiled-eggs-timer
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ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Καταστάσεις με δυνατότητα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων σε πολιτιστικό περιβάλλον 

και δημιουργία δεσμών με αυτό 

 

ΔΙΆΡΚΕΙΑ: 120' 

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ: Υπολογιστής και προβολέας, πίνακας, φύλλα χαρτιού και στυλό 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να βελτιώσει την αυτοπεποίθηση και την 

αυτοεκτίμηση των μαθητών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλή εξειδίκευση μέσω 

του πολιτισμού/κουλτούρας (τέχνες κ.λπ.). Οι πολιτιστικές δεξιότητες συμβάλλουν στη 

βελτίωση όλων των άλλων βασικών δεξιοτήτων, όπως της ανάγνωσης, γραφής, κατανόησης, 

επικοινωνίας και αριθμητικών δεξιοτήτων. 

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Η ενότητα αποτελείται από τρία κεφάλαια ως εξής. 

Κεφάλαιο 1ο. Ας πάρουμε μια ευρύτερη εικόνα 

Κεφάλαιο 2ο. Περαιτέρω ανάγνωση και έλεγχος κατανόησης  

Κεφάλαιο 3ο. Ας το κάνουμε πραγματικό και πρακτικό 

Δραστηριότητες «για σπάσιμο του πάγου»: 

 Δραστηριότητα 1. Η ζωή μιας σημαντικής ιστορικής προσωπικότητας στην πόλη σας 

 Δραστηριότητα 2. Ποια είναι η τιμή του γεύματος; 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΙΚΟΝΑ 

 

Εάν σας ζητηθεί να περιγράψετε τον πολιτισμό σας, τι θα λέγατε; Οι Ισπανοί πιθανότατα θα 

αναφέρουν φλαμένκο, ταυρομαχίες, «Don Quijote» ή paella. Η ιστορία, η λογοτεχνία, η 

γαστρονομία, οι πεποιθήσεις, οι κανόνες, οι αξίες εκφράζουν τον πολιτισμό μας. Ο 

πολιτισμός είναι σύνολα μοτίβων ανθρώπινης δραστηριότητας στην κοινωνία ή την 
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κοινωνική ομάδα. Ο πολιτισμός είναι το πώς σκεφτόμαστε, ενεργούμε και 

συμπεριφερόμαστε. Είναι πώς κατανοούμε τα σύμβολα, από τη γλώσσα έως τις χειρονομίες. 

Ο πολιτισμός είναι παντού και συνεχώς αναπτύσσουμε και καθορίζουμε τον πολιτισμό μας. 

 

Ο πολιτισμός μας ορίζει ως άτομα και συλλογικότητες. Διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

κοινωνική μας ζωή. Είναι σημαντικό στη διαμόρφωση κοινωνικών σχέσεων, κοινωνικής 

τάξης, των καθημερινών μας δραστηριοτήτων κ.λπ. 

 

Σύμφωνα με τους κοινωνικούς επιστήμονες, ο πολιτισμός αποτελείται από δύο θεμελιώδεις 

κατηγορίες: την υλική και την μη υλική κουλτούρα/πολιτισμό. 

 

Η υλική κουλτούρα αποτελείται από φυσικά πράγματα που παράγονται και 

χρησιμοποιούνται από την κοινωνία. Αυτή η πτυχή περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία από 

πράγματα, από ρούχα έως ταινίες, μουσική, λογοτεχνία, τέχνες, μνημεία, πίνακες 

ζωγραφικής κ.λπ. 

 

Οι κοινωνιολόγοι ορίζουν τη μη υλική κουλτούρα ως αξίες και πεποιθήσεις, γλώσσα, 

επικοινωνία και πρακτικές που μοιράζονται από μια ομάδα ανθρώπων. Ο πολιτισμός 

αποτελείται από γνώσεις, υποθέσεις και προσδοκίες. Περιλαμβάνει επίσης κανόνες, νόμους 

και ηθικά που διέπουν την κοινωνία, τις λέξεις και τα σύμβολα που χρησιμοποιούμε για να 

εκφράσουμε ιδέες και έννοιες. Ο πολιτισμός είναι επίσης αυτό που κάνουμε και πώς 

συμπεριφερόμαστε και εκτελούμε (για παράδειγμα, θέατρο και χορός). Περιβάλλεται στο 

πώς συμπεριφερόμαστε ή αλληλεπιδρούμε με άλλους, πώς εκφράζουμε ταυτότητες φυλής, 

τάξης και φύλου. Περιλαμβάνει επίσης τις συλλογικές πρακτικές και τελετές στις οποίες 

συμμετέχουμε. Η υλική κουλτούρα (προϊόν) και η μη υλική κουλτούρα (διαδικασία) 

συνδέονται συχνά. 

 

Καθώς ο πολιτισμός είναι μια αδιαχώριστη πτυχή της ζωής μας, μπορούμε να τον 

χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Οι τέχνες και οι ανθρωπιστικές επιστήμες καλλιεργούν την κριτική σκέψη και βοηθούν τους 

μαθητές να βρουν το δρόμο τους προς τη γνώση, χρησιμοποιώντας τον πολιτισμό ως μέθοδο 

μάθησης. Η τέχνη μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική 
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ένταξη συνεργάζοντας με μετανάστες, μειονότητες και άλλες ευάλωτες ομάδες. Μουσεία, 

γκαλερί, βιβλιοθήκες και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για 

άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων. Τα μουσεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά περιβάλλοντα για 

τη διαγενεακή μάθηση. Πολλοί ενήλικες αρχικά έρχονται σε μουσεία με τα παιδιά τους. 

 

Οι βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών ενηλίκων, η δημιουργική και κριτική 

σκέψη τους μπορούν να βελτιωθούν συζητώντας τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους 

που συνδέονται με μια επίσκεψη σε μουσεία ή την παρακολούθηση θεατρικών 

παραστάσεων. Εάν μαθαίνουμε με έναν τρόπο που μας εμπλέκει συναισθηματικά, είναι πιο 

πιθανό να ενσωματώσουμε νέες γνώσεις. 

 

Διαφορετικές πτυχές του πολιτισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία 

διαφόρων δεξιοτήτων, δηλαδή η γαστρονομία και το μαγείρεμα είναι πολιτιστικά στοιχεία 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση γνωστικών, αριθμητικών και άλλων 

βασικών δεξιοτήτων. Η σχέση μεταξύ πολιτισμού και δεξιοτήτων είναι πολύ πιο στενή από 

ό, τι φαίνεται. Η αριθμητική και τα μαθηματικά υπάρχουν σε όλες τις συνταγές (αναλογίες, 

διαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί, μονάδες, δοσολογία). 

 

Η λαογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της ανάγνωσης, της γραφής και των 

γνωστικών δεξιοτήτων. Μπορεί να βοηθήσει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου των 

μαθητών. Οι παροιμίες και οι ρήσεις είναι ευρέως στην καθημερινή ζωή που ανήκουν στη 

λεγόμενη προφορική λογοτεχνία. Το γράψιμο είναι μια γνωστικά απαιτητική δραστηριότητα 

που περιλαμβάνει τη μετάφραση των σκέψεων σε γλώσσα, την οργάνωση ιδεών με τέτοιο 

τρόπο ώστε οι αναγνώστες να μπορούν να ακολουθήσουν την τροχιά σκέψης του 

συγγραφέα και να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση. 

 

Η επεξεργασία των οδηγιών απαιτεί να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά των 

ενήλικων μαθητών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλής ειδίκευσης - είναι πρακτικοί, 

προσανατολισμένοι στο στόχο και θέλουν η γνώση να είναι χρήσιμη στην καθημερινή ζωή. 

 

Πρέπει να ενθαρρυνθεί η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών. Μπορείτε να ξεκινήσετε 

δημιουργώντας μια ομαδική συνομιλία για κοινή χρήση απόψεων, αμφιβολιών κ.λπ. Οι 
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ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν επίσης να χρησιμεύσουν ως εργαλείο για τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων γραφής λόγω της επιλογής αυτόματης διόρθωσης. 

 

Συνοψίζοντας, ας χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στο πολιτιστικό 

μας περιβάλλον (μέσα και έξω από την αίθουσα διαλέξεων) για να κάνουμε την εκπαιδευτική 

διαδικασία όσο το δυνατόν πιο θετική, ενθαρρυντική και παρακινητική. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ  

 

Bringing Cultural Context and Self-Identity into Education: Brian Lozenski at TEDxUMN. 

Available on 23. 05. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=bX9vgD7iTqw 

 

Math in the Kitchen. Available on 23. 05. 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=wQkCBhQd7wM 

 

EPALE focus: Art and culture in adult education. Available on 23. 05. 2021: 

https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-art-and-culture-adult-education 

 

Quintana, J. I.: Actividades lúdicas para trabajar los coloquialismos, los refranes y los dichos 

en el aula de ELE, Universidad de Burgos. Available on 23. 05. 2021: 

https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f78f7760-b23c-42e7-b6e6-87b8ffec3522/2006-

redele-6-07ibanez-pdf.pdf 

 

Types, Elements & Subsets of Culture. Available on 23. 05. 2021: 

https://study.com/academy/lesson/types-elements-subsets-of-culture.html 

 

Cole, N. L., So What Is Culture, Exactly? Available on 23. 05. 2021:  

https://www.thoughtco.com/culture-definition-4135409 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bX9vgD7iTqw
https://www.youtube.com/watch?v=wQkCBhQd7wM
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/epale-focus-art-and-culture-adult-education
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f78f7760-b23c-42e7-b6e6-87b8ffec3522/2006-redele-6-07ibanez-pdf.pdf
https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:f78f7760-b23c-42e7-b6e6-87b8ffec3522/2006-redele-6-07ibanez-pdf.pdf
https://study.com/academy/lesson/types-elements-subsets-of-culture.html
https://www.thoughtco.com/culture-definition-4135409
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Harper, H., The 10 Best Icebreakers for Adults (Tried & Tested). Available on 23. 05. 2021:  

https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Τι είναι ο πολιτισμός; 

α) Ο πολιτισμός είναι το πώς ενεργούμε, σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε.  

β) Ο πολιτισμός είναι πώς κατανοούμε τα σύμβολα, από τη γλώσσα έως τις 

χειρονομίες. 

γ) Ο πολιτισμός αποτελείται από αξίες, πεποιθήσεις, συστήματα γλώσσας, 

επικοινωνίας και πρακτικών που κοινά μοιράζονται οι άνθρωποι. 

γ) Όλα τα παραπάνω είναι σωστά.  

 

2. Ταινίες, μουσική, λογοτεχνία και τέχνη θεωρούνται ως 

α) Υλική κουλτούρα 

β) Μη υλική κουλτούρα  

 

3. Οι αξίες και οι πεποιθήσεις, η γλώσσα, η επικοινωνία θεωρούνται: 

α) Υλική κουλτούρα 

β) Μη υλική κουλτούρα 

 

4. Η τέχνη μπορεί να χρησιμεύσει ως ένα ισχυρό εργαλείο για την κοινωνική ένταξη 

ενώ συνεργάζεται με μετανάστες, μειονότητες και άλλες ευάλωτες ομάδες. 

1. Σωστό 

2. Λάθος 

 

5. Ποιο από αυτά δεν είναι χαρακτηριστικό των ενηλίκων μαθητών:  

α) Είναι πρακτικά και προσανατολισμένα στον στόχο 

β) Είναι συνηθισμένοι στη μελέτη και έχουν πολύ καλή πειθαρχία. 

γ) Πρέπει να χρησιμοποιούν την προσωπική τους εμπειρία ως πόρο. 

 

https://www.quizbreaker.com/icebreakers-for-adults
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Παιχνίδι «για σπάσιμο πάγου»: ΠΡΟΤΙΜΩ ΑΥΤΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΑΛΛΟ 

 

Ομάδα-στόχος: νέες ομάδες 

Σκοπός: Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις προτιμήσεις του άλλου.  

Συμμετέχοντες: 5 έως 12 άτομα 

Διάρκεια: 3 έως 8 λεπτά 

 

Οδηγίες 

1. Ζητήστε από όλους να καθίσουν με τρόπο ώστε να μπορούν όλοι να βλέπουν ο ένας 

τον άλλον. 

2. Ξεκινήστε ζητώντας από έναν μαθητή να πει ένα πράγμα που του αρέσει (π.χ., μου 

αρέσει να τρέχω). 

3. Το άτομο στα αριστερά επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο μαθητής και προσθέτει κάτι 

που θα προτιμούσε (π.χ., "X" του αρέσει να τρέχει, θα προτιμούσα να κολυμπήσω). 

4. Στη συνέχεια, το επόμενο μέλος της ομάδας επαναλαμβάνει όσα ειπώθηκαν και στη 

συνέχεια προσθέτει τι θα προτιμούσε. 

5. Το παιχνίδι συνεχίζεται έως ότου κάθε άτομο έχει πει ολόκληρη τη λίστα και 

πρόσθεσε αυτό που θα προτιμούσε να κάνει.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΣΑΣ 

 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Συμμετέχοντες: 5 έως 12 άτομα 

Ομάδα-στόχος: Ενήλικοι μαθητές, ειδικά αυτών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλό 

επίπεδο δεξιοτήτων 

Σκοπός: Βελτιώστε τις δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής, μάθετε σχετικά γεγονότα για την 

πόλη σας 
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Υλικά: έναν προβολέα ή τηλεόραση για την προβολή ενός βίντεο, ένα φύλλο εργασίας του 

Antoni Gaudi (ή μια σημαντική μορφή ή οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική πτυχή του τοπικού 

περιβάλλοντος των μαθητών σας). 

 

1. Πριν ξεκινήσετε με τη δραστηριότητα, κάντε μια σύντομη ανταλλαγή ιδεών με τους 

μαθητές, ρωτήστε τους τι γνωρίζουν για τον Antonio Gaudí (ή μια σημαντική μορφή  

ή οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική πτυχή του τοπικού περιβάλλοντος των μαθητών 

σας). Δεν υπάρχουν λανθασμένες απαντήσεις, οι μαθητές μπορούν να πουν 

οτιδήποτε έρχεται στο μυαλό τους. Γράψτε όλα όσα λένε στο λευκό πίνακα / 

χαρτοπίνακα. 

2. Παρακολουθήστε ένα βίντεο για τον Antonio Gaudí: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNMERLHjV7E 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να συζητήσουν σε μικρές ομάδες. 

● Τι σας άρεσε καλύτερα, τι έχετε μάθει; 

● Τι σας έχει τραβήξει την προσοχή; 

3. Δώστε το φύλλο εργασίας: Γεγονός για τη ζωή του Γκαουντί (Φύλλο εργασίας 1 ή, 

εναλλακτικά, μπορείτε να παρέχετε ένα φύλλο εργασίας σημαντικής 

προσωπικότητας ή οποιασδήποτε άλλης πολιτιστικής πτυχής του τοπικού 

περιβάλλοντος των μαθητών σας). Διαβάστε το κείμενο με ολόκληρη την ομάδα 

μελέτης. Διευκολύνετε τη μάθηση των μαθητών σας. 

4. Ζητήστε από τους μαθητές να εργαστούν σε μικρές ομάδες για να απαντήσουν στις 

ερωτήσεις που παρέχονται στο φύλλο εργασίας. Μετά από αυτό, συζητήστε με 

ολόκληρη την ομάδα. 

 

Εμπνευσμένες δραστηριότητες 

Οργανώστε μια επίσκεψη στο αστικό περιβάλλον του Reus (ή του τοπικού περιβάλλοντος 

των μαθητών σας) που συνδέεται με τον Antonio Gaudí (ή μια σημαντική μορφή ή 

οποιαδήποτε άλλη πολιτιστική πτυχή του τοπικού περιβάλλοντος των μαθητών σας): 

εκθέσεις, επίσκεψη σε τοπικό εστιατόριο, παρακολούθηση θεάτρου ή μια κινηματογραφική 

παράσταση σε σχέση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τι άλλο θα θέλατε να μάθετε για τον Γκαουντί (ή μια σημαντική μορφή ή οποιαδήποτε άλλη 

πολιτιστική πτυχή); Αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

https://www.youtube.com/watch?v=HNMERLHjV7E


 

44 
 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ; 

 

Διάρκεια: 30 λεπτά 

Συμμετέχοντες: 5 έως 12 άτομα, οργάνωση εργασίας σε μικρές ομάδες 

Ομάδα-στόχος: ενήλικες μαθητές, ειδικά αυτών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και 

ειδίκευσης.  

Σκοπός: να εξασκήσετε διαφορετικές αριθμητικές πράξεις και να σχεδιάσετε τον 

προϋπολογισμό 

Υλικά: φύλλα εργασίας με τον τιμοκατάλογο των προϊόντων και των συνταγών (το 

παράδειγμα βασίζεται στην Καταλανική κουζίνα, αλλά μπορεί να αλλάξει για να το κάνει πιο 

σχετικό για τους μαθητές) 

 

Εισαγωγή στη δραστηριότητα  

1. Ξεκινήστε με μερικές γενικές ερωτήσεις σε ολόκληρη την ομάδα μελέτης: 

- Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο; Σας αρέσει το μαγείρεμα για την οικογένεια και 

τους φίλους σας; Αν ναι/όχι γιατί; 

- Σας αρέσει να μαγειρεύετε μόνοι σας; Αν ναι/όχι, γιατί; Έχετε μια ειδική συνταγή; 

Από ποιον το πήρατε; Πόσο σημαντικό είναι το φαγητό στις γιορτές σας; 

2. Δώστε μια γενική εξήγηση για την ιστορία της τοπικής κουζίνας. Ζητήστε από τους 

μαθητές σας να φέρουν φωτογραφίες των πιάτων τους, ζητήστε τους να 

περιγράψουν την προετοιμασία κ.λπ. 

Η εθνική και τοπική κουζίνα μας έχει πτυχές της ιστορίας, της γεωγραφίας, 

του πολιτισμού κ.λπ. Για παράδειγμα, η μαγειρική κληρονομιά της 

Καταλονίας βασίζεται στις ελληνικές και ρωμαϊκές παραδόσεις που δίνουν 

την προέλευση των βασικών συστατικών της μεσογειακής διατροφής: 

ελαιόλαδο, σιτάρι και κρασί . Εκτός αυτού, βασίζεται επίσης στους 

Μαυριτανούς, οι οποίοι εισήγαγαν νέες μεθόδους καλλιέργειας και 

χρησιμοποιούσαν ευρέως προϊόντα ως ρύζι και μελιτζάνες. Με την 

ανακάλυψη της Αμερικής, η ντομάτα εισήχθη στην κουζίνα μας. 

Αντιμετωπίζοντας την προέλευση των καθημερινών χρησιμοποιημένων 

προϊόντων, μπορούμε να εξερευνήσουμε τη γη μας, να εμπλουτίσουμε τις 
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γενικές μας γνώσεις και ακόμη και να ανακαλύψουμε τα μυστικά της εθνικής 

μας κουζίνας. 

3. Δώστε κάρτες διδασκαλίας (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φύλλο εργασίας 2) με 

μια λίστα προϊόντων από τη χώρα σας και τις περιοχές όπου παράγονται. Ζητήστε 

από τους μαθητές σας να εργαστούν σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες για να ταιριάξουν 

τα προϊόντα με τα ονόματα των περιοχών. Αφού διορθώσετε τη δραστηριότητα, 

μπορείτε να ρωτήσετε τους μαθητές ποια από αυτά τα προϊόντα έχουν δοκιμάσει και 

αν έχουν πάει ποτέ σε πόλεις ή περιοχές που αναφέρονται στη δραστηριότητα. Θα 

ήταν καλή ιδέα να κοιτάξετε όλες τις περιοχές σε έναν χάρτη. 

 

Οδηγίες για τη δραστηριότητα 

Αυτή η δραστηριότητα αφορά την εφαρμογή μαθηματικών στην καθημερινή ζωή. Είναι πολύ 

πιθανό οι μαθητές σας να εφαρμόζουν ήδη τα μαθηματικά διαισθητικά ενώ προετοιμάζουν 

ένα πιάτο ή πηγαίνουν για ψώνια σε ένα σούπερ μάρκετ. Τα μαθηματικά δεν είναι 

απαραίτητα αφηρημένα. 

1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες τριών και δώστε σε κάθε ομάδα τα τρία φυλλάδια 

(μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φύλλα εργασίας 3, 4 και 5 ή να προετοιμάσετε κάτι 

παρόμοιο).  

2. Κάθε ομάδα επεξεργάζεται ένα μενού για μεσημεριανό γεύμα και υπολογίζει την 

τιμή του λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των επισκεπτών. 

3. Στο τέλος της δραστηριότητας, κάθε ομάδα μοιράζεται τα αποτελέσματά τους - το 

επιλεγμένο μενού και τον απαιτούμενο προϋπολογισμό. 

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Las matemáticas en la cocina desde niños hasta adultos. Διαθέσιμο από 23. 05. 

2021:https://ekuatio.com/las-matematicas-en-la-cocina/ 

 

Μπορείτε να βρείτε τις υπόλοιπες αναφορές στη κεφάλαιο 2 αυτής της ενότητας. 

  

https://ekuatio.com/las-matematicas-en-la-cocina/
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ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΜΕ! 

Τα μαθηματικά ως εργαλείο επίλυσης προβλημάτων εφαρμόζεται σε τεκμηριωμένες 

καταστάσεις ρουτίνας 

 

Μην ανησυχείτε για τις δυσκολίες σας  

στα μαθηματικά, σας διαβεβαιώνω ότι  

οι δικές μου είναι μεγαλύτερες. 

Άλμπερτ Αϊνστάιν (1879-1955) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Αυτή η ενότητα αφορά τη χρήση μαθηματικών σε καταστάσεις καθημερινής ζωής σε 

ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο άνω των 45 ετών. Γνωρίζετε 

ένα άτομο που δυσκολεύεται στις καταστάσεις όπου απαιτείται προσθήκη ή αφαίρεση; 

Μισεί αυτό το άτομο τον υπολογισμό ποσοστών και δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του ότι τα 

αποτελέσματα είναι ακριβή; Αυτό το άτομο μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση 

αναλφαβητισμού. Το άτομο μπορεί επίσης να είναι δυσλεκτικό, παλεύοντας να βρει τους 

δικούς του τρόπους ... 

 

Ίσως η βελτίωση των αριθμητικών δεξιοτήτων των ενηλίκων μπορεί να επιτευχθεί, εάν 

δεσμευτούμε πρώτα να αλλάξουμε την στάση τους προς τα μαθηματικά. Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να εξερευνήσουν τα συναισθήματα των μαθητών τους για το θέμα. Πρέπει να 

προσδιορίσουν τις φοβίες τους και να αναπτύξουν στρατηγικές για να τις ξεπεράσουν. Ο 

καλύτερος τρόπος για να το κάνετε είναι με την εφαρμογή μαθηματικών σε πραγματικές 

καταστάσεις ζωής. 

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

Η ενότητα περιέχει τέσσερα κεφάλαια ως εξής. 

Κεφάλαιο 1ο. Τα μαθηματικά που εφαρμόζονται στην καθημερινή ζωή και την ανάγκη να 

ξεπεραστούν οι φόβοι 

Κεφάλαιο 2ο. Τακτικές καταστάσεις που απαιτούν δεξιότητες μαθηματικών 

Κεφάλαιο 3ο. Λογοτεχνία και περαιτέρω ανάγνωση 
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Κεφάλαιο 4ο. Επίλυση προβλημάτων πραγματικής ζωής χρησιμοποιώντας μαθηματικές 

έννοιες 

Παιχνίδι για το σπάσιμο του πάγου: Πολύ βασικό παιχνίδι νοερού υπολογισμού ή 

αφαίρεσης για δύο παίκτες 

Δραστηριότητα 1. Η σωστή δοσολογία; 

Δραστηριότητα 2. Προϋπολογισμός 

Δραστηριότητα 3. Ένα δώρο 50 € VOUCHER 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΟΙ 

ΦΟΒΟΙ 

 

Φαίνεται να είναι κοινωνικά αποδεκτό το να είσαι κακός στα μαθηματικά. Συχνά ακούμε 

τους ανθρώπους να λένε: «Τα μαθηματικά δεν είναι για εμένα». Το 2021 στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι κυβερνητικές στατιστικές δείχνουν ότι το 49% του πληθυσμού σε ηλικία 

εργασίας στην Αγγλία - έχει το αριθμητικό επίπεδο που περιμένουμε από παιδιά δημοτικού. 

Τι πρέπει να γίνει? 

 

Το 2001, στο Ηνωμένο Βασίλειο ξεκίνησε η στρατηγική «Skills for Life». 14 εκατομμύρια 

ενήλικες υποστηρίχθηκαν για μια δεκαετή περίοδο για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Ποια μαθήματα μπορούμε να μάθουμε από αυτήν την εμπειρία; Αντί για το τρέχον 

περιβάλλον με γνώμονα την απόδοση, θα μπορούσαν να εισαχθούν προσεγγίσεις 

προσανατολισμένες στη στάση για τη μείωση των επιπέδων άγχους. Με τη σειρά τους, τα 

επίπεδα δεξιοτήτων θα μπορούσαν να αυξηθούν. Έτσι, οι ενήλικες θα πρέπει να 

εκπαιδεύονται στην χρήση μαθηματικών σε καθημερινές καταστάσεις συχνότερα, ώστε να 

είναι πιο σίγουροι για τη χρήση αριθμών. 

 

Βελτίωση της μαθησιακής συμμετοχής ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες: https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/07d987ba-en/index.html?itemId=/content/component/07d987ba-en 

 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/07d987ba-en/index.html?itemId=/content/component/07d987ba-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/07d987ba-en/index.html?itemId=/content/component/07d987ba-en
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Μία από τις πιο σημαντικές γνώσεις των μαθηματικών είναι η αναλογική σκέψη. Ο 

αναλογικός συλλογισμός αναφέρεται στην ικανότητα χρήσης αναλογιών σε καταστάσεις που 

περιλαμβάνουν σύγκριση ποσοτήτων (Doyle, Dias, Kennis, Czarnocha, & Baker, 2016). 

Επιπλέον, η αναλογική λογική «είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές 

των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή» (Hilton, Hilton, Dole, & Goos, 2016, σελ. 194). 

Μεταξύ των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αναλογική λογική είναι η 

πολλαπλασιαστική και σχεσιακή σκέψη και η κατανόηση εννοιών όπως ορθολογικοί 

αριθμοί, κλάσματα, δεκαδικά, πολλαπλασιασμός και διαίρεση (Lamon, 2005). Η κατανόηση 

των λογικών αριθμών και των κλασμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αυτές οι έννοιες 

συνδέονται με πραγματικές καταστάσεις (Behr et al., 1983). 

 

Πολλοί ενήλικες αποτυγχάνουν να σκέφτονται αναλογικά (Lamon, 2007; 2012), αλλά τα 

μαθηματικά είναι η παγκόσμια γλώσσα που εφαρμόζεται σχεδόν σε κάθε πτυχή της ζωής. Οι 

ενήλικες μαθητές θα εκπλαγούν να δουν την εμφάνιση μαθηματικών από διαφορετικές 

περιπτώσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 

Δημιουργία προϋπολογισμών ρουτίνας  

Πόσα πρέπει να ξοδέψω σήμερα; Πότε θα μπορέσω να αγοράσω ένα νέο αυτοκίνητο; Πόσα 

χρήματα απομένουν όταν θα έχω πληρώσει τους μηνιαίους λογαριασμούς μου; Πρέπει να 

εξοικονομήσω περισσότερα; Τέτοιες σκέψεις συνήθως έρχονται στο μυαλό μας. 

Ετοιμάζουμε προϋπολογισμούς βάσει απλών υπολογισμών με τη βοήθεια απλών 

μαθηματικών εννοιών. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε, δεν πρόκειται να μελετήσω ποτέ 

μαθηματικά! 

 

Εσωτερικός σχεδιασμός 

Οι εσωτερικοί σχεδιαστές σχεδιάζουν τους εσωτερικούς χώρους με βάση τους υπολογισμούς 

εμβαδού και όγκου για τον υπολογισμό και την εκτίμηση της σωστής διάταξης οποιουδήποτε 

δωματίου ή κτιρίου. Τέτοιες έννοιες αποτελούν σημαντικό μέρος των μαθηματικών. 
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Ψώνια σε παντοπωλεία και σούπερ μάρκετ 

Τα σχήματα όπως "Flat 50% off", "Buy one, get one free", κ.λπ., εμφανίζονται στα 

περισσότερα καταστήματα. Οι πελάτες επισκέπτονται τα καταστήματα, βλέπουν τέτοια 

σχήματα, εκτιμούν την ποσότητα που θα αγοραστεί, το βάρος, την τιμή ανά μονάδα, τους 

υπολογισμούς έκπτωσης και τέλος τη συνολική τιμή του προϊόντος και θα το αγοράσουν. Οι 

υπολογισμοί γίνονται με βάση τις βασικές μαθηματικές έννοιες. Έτσι, εδώ επίσης, τα 

μαθηματικά αποτελούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητας μας. 

 

Διαχείριση χρόνου 

Ένα άτομο θέλει να εκτελέσει πολλές εργασίες σε περιορισμένο χρόνο. Όχι μόνο η διαχείριση 

του χρόνου είναι ένα πρόβλημα, μερικοί άνθρωποι δεν μπορούν καν να διαβάσουν την ώρα 

σε αναλογικό ρολόι. Τέτοια προβλήματα μπορούν να επιλυθούν μόνο με την κατανόηση των 

βασικών εννοιών των μαθηματικών. Τα μαθηματικά όχι μόνο μας βοηθούν να 

κατανοήσουμε τη διαχείριση του χρόνου αλλά και να το αξιολογήσουμε. 

 

Σχεδιάζω ένα ταξίδι 

Όλοι βαρεθήκαμε τη μονότονη ζωή μας και θέλουμε να κάνουμε μεγάλες διακοπές. Για αυτό, 

πρέπει να σχεδιάσουμε τα πράγματα ανάλογα. Πρέπει να προετοιμάσουμε τον 

προϋπολογισμό για το ταξίδι, τον αριθμό των ημερών, τους προορισμούς, τα ξενοδοχεία, να 

προσαρμόσουμε ανάλογα την άλλη δουλειά μας και πολλά άλλα. Εδώ έρχεται ο σημαντικός 

ρόλος των μαθηματικών. Απαιτούνται βασικές μαθηματικές έννοιες και λειτουργίες για τον 

προγραμματισμό και την απόλαυση ενός επιτυχημένου ταξιδιού. 

 

Αλφαβητισμός για την υγεία και τα φάρμακα 

Ο γραμματισμός φαρμάκων αφορά την ικανότητα ενός ατόμου να λαμβάνει αποφάσεις 

σχετικά με φάρμακα, για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση του (Raynor, 2009). Η 

παιδεία για την υγεία αφορά την κατανόηση βασικών γεγονότων σχετικά με τις πληροφορίες 

για την υγεία και τα φάρμακα. Οι ασθενείς χρειάζονται κάποια μαθηματικά που 

εφαρμόζονται στην υγεία και τη χρήση φαρμάκων μεταξύ των οποίων οι πληροφορίες για 

τη δοσολογία (συχνότητα, διάρκεια, χρονοδιάγραμμα), πότε πρέπει να λαμβάνουν φάρμακα 

με άλλα φάρμακα, τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν εάν παραλείπεται η δόση κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

Ένα διεθνές φόρουμ για την έρευνα σε μαθητές που μαθαίνουν μαθηματικά σε όλα τα 

επίπεδα. 

Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: https://alm-online.net/  

  

Ιστοσελίδα του BBC που προσφέρει μαθηματικούς πόρους για όλες τις ηλικίες. Περιλαμβάνει 

τμήμα χρηματοοικονομικού γραμματισμού. Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: 

 https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z6vg9j6  

 

Πρακτική πόρων και δεξιοτήτων για όλα τα επίπεδα. Εκτεταμένη ενότητα που ονομάζεται 

Everyday Math που καλύπτει πολλές βασικές γνώσεις μαθηματικών. Διαθέσιμο από 23. 5. 

2021: http://www.math.com/  

 

Περιλαμβάνει μια ενότητα ανοιχτών πηγών που επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε 

εργαλεία για τη διδασκαλία. 

Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: http://www.atm.org.uk/Maths-Teaching-Resources  

 

Εκτενής λίστα διαθέσιμων μαθητών στο Διαδίκτυο. Περιλαμβάνει άρθρα και θέματα γενικού 

ενδιαφέροντος καθώς και μαθηματικά. Επίσης, υπάρχει μια καρτέλα με την ένδειξη "50 

Φανταστικοί πόροι για νέους εκπαιδευτικούς". Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: 

http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources/  

 

Λειτουργικά εργαλεία και γνώσεις μαθηματικών και δεξιοτήτων για τη ζωή. Προσφέρει 

συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που προσφέρουν παρόμοιο υλικό. Διαθέσιμο από 23. 

5. 2021: http://www.skillsworkshop.org/useful_links  

 

22 Παραδείγματα μαθηματικών στην καθημερινή ζωή. Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: 

https://studiousguy.com/examples-of-mathematics/  

https://alm-online.net/
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z6vg9j6
http://www.math.com/
http://www.atm.org.uk/Maths-Teaching-Resources
http://www.studentguide.org/a-complete-list-of-online-math-resources/
http://www.skillsworkshop.org/useful_links
https://studiousguy.com/examples-of-mathematics/
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Τα άτομα με υπανάπτυκτες μαθηματικές δεξιότητες συνήθως εργάζονται σε υψηλού 

επιπέδου και αμειβόμενες θέσεις εργασίας. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

2. Τα άτομα με χαμηλή εκπαίδευση που έχουν δυσκολίες στη χρήση μαθηματικών 

εννοιών αναμένουν βοήθεια και υποστήριξη από την κοινότητα ώστε να είναι σε 

θέση να πραγματοποιήσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

3. Η χρήση μαθηματικών γνώσεων δεν βοηθά στην καθημερινή ζωή και στην εργασία. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

4. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εξερευνήσουν τα συναισθήματα των ενηλίκων μαθητών 

τους απέναντι στα μαθηματικά, προσδιορίζοντας τις φοβίες τους και αναπτύσσοντας 

στρατηγικές για να τα ξεπεράσουν. Πως? 

 

α) Ο τρόπος για να το κάνετε είναι με την εφαρμογή μαθηματικών σε πραγματικές 

καταστάσεις ζωής. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

β) Δεν υπάρχει ανάγκη παρέμβασης στην εκπαίδευση ενηλίκων μαθητών για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθηματικών.  

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

 

 

 

 

 



 

52 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Παιχνίδι για τον σπάσιμο πάγου: ΠΟΛΥ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΝΟΕΡΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Ή 

ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΚΤΕΣ 

 

Στοχευμένο κοινό: Ενήλικες μαθητές με χαμηλή εξειδίκευση 

Υλικά: Ένα ζευγάρι ζαριών 

 

Αυτό είναι ένα πολύ ευέλικτο παιχνίδι νοερών μαθηματικών υπολογισμών που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να ακονίσει συγκεκριμένες δεξιότητες νοερών μαθηματικών 

υπολογισμών. Είναι ιδανικό για διδασκαλία ένας προς έναν ή για πολύ μικρές ομάδες. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση νοερών υπολογισμών, αφαίρεσης και 

πολλαπλασιασμού και είναι εξαιρετικά καλό για την ενίσχυση των χρονοδιαγραμμάτων.  

 

 Παραλλαγή 1 - Προσθήκη 

Στόχος κανόνων: Πρώτος παίκτης με 100 νίκες 

1. Ο παίκτης 1 (εκπαιδευόμενος) ξεκινά ρίχνοντας δύο ζάρια. Προσθέτει τους αριθμούς 

στα ζάρια και γράφει το σύνολο κάτω. 

2. Ο παίκτης 2 (άλλος μαθητής ή δάσκαλος) ρίχνει τα ζάρια, προσθέτει τους αριθμούς 

και τους γράφει. 

3. Ο παίκτης 1 ρίχνει τα ζάρια, προσθέτει τους αριθμούς στα ζάρια και πρέπει να 

προσθέσει με νοερό υπολογισμό αυτό το σκορ στο προηγούμενο σύνολο και μετά να 

γράψει αυτό το τρέχον σύνολο. 

4. Το παιχνίδι επαναλαμβάνεται έως ότου κάποιος φτάσει τα 100. 

 

Παραλλαγή 2 - Αφαίρεση 

Στόχος κανόνων: Και οι δύο παίκτες ξεκινούν από 100 και αφαιρούν. Ο πρώτος που φτάνει 

το μηδέν κερδίζει. 

Οι κανόνες για αυτό το παιχνίδι είναι ακριβώς οι ίδιοι με την Παραλλαγή 1 με την διαφορά 

ότι αφαιρείτε το σκορ ζαριών αντί να το προσθέσετε.  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. Η ΣΩΣΤΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ; 

 

Το παιδί της Johanna, του οποίου το βάρος είναι 12 κιλά, είναι άρρωστο και χρειάζεται 

αντιβιοτικό. Η συνιστώμενη δόση σε ml ισούται με το 1/4 του βάρους της [σε κιλά]. Πόσα ml 

αντιβιοτικού πρέπει να δίνει η Johanna στο παιδί της; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Αναμενόμενος διάλογος 

Μαθητής: 3 ναι, το 1/4 είναι το 3. 

Δάσκαλος: Πώς το σκέφτηκες; Γιατί το 1/4 είναι ίσο με το 3; 

Μαθητής: Επειδή 3 φορές 4 είναι 12. Έχω χωρίσει τα 12 έως τέσσερα κομμάτια. Έτσι, θα έχει 

3 ml. 

Δάσκαλος: Γιατί αποφασίσατε να το διαιρέσετε σε τέσσερα κομμάτια;  

Μαθητής: Επειδή λέει ότι θέλει το 1/4 του βάρους του παιδιού 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Έχετε μόνο ένα εισόδημα το μήνα, το μισθό σας. Αυτό το μήνα θα ανέλθει σε 1000 ευρώ. 

Πόσο ξοδεύετε για ενοικίαση, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ρούχα, μεταφορές, κινητό τηλέφωνο, 

παντοπωλεία; Πόσα απομένουν για να εξοικονομήσετε ή να ξοδέψετε πιο ελεύθερα; 

  

Είδος Εισόδημα 

(ευρώ) 

Αποτέλεσμα Διαφορά Οικονομίες 

Μισθός 1000    

Ενοίκιο  450   

Ηλεκτρική ενέργεια  30   

Μεταφορά  37   

...     

ΣΥΝΟΛΟ 1000 517 483 ; 

 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να ψηφιοποιηθεί (χρησιμοποιώντας φύλλο Excel).  
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΕΝΑ ΔΩΡΟ 50€ VOUCHER 

 

Υλικά: Συλλέξτε αντίγραφα των τοπικών μενού της πίτσας - τουλάχιστον ένα (ή ένα σετ) ανά 

ζεύγος μαθητών ή ένα το καθένα ανάλογα με τον τρόπο που επιθυμούμε να λειτουργούν οι 

μαθητές. 

 

Εάν κερδίζατε δωροκουπόνι αξίας 50€ για μια νύχτα σε μια πιτσαρία, πώς θα το 

χρησιμοποιούσατε; 

 

Αναμενόμενες ερωτήσεις / εργασίες: 

Εάν κερδίσατε δωροκουπόνι 50€, θα αρκούσε να ταΐσετε την οικογένειά σας ή μια ομάδα 

στενών φίλων; 

Τι θα αγόραζες;  

Αξίζουν οι προσφορές σε αυτό το εστιατόριο; 

Σε ποιο εστιατόριο θα προτιμούσατε να πάτε και γιατί;  

Συγκρίνετε το κόστος των γευμάτων που θα αγοράζατε σε καθένα από αυτά. 

 

Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον παραδοσιακό τρόπο ή μπορεί να 

ψηφιοποιηθεί. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 

 

Εάν διαπιστώσετε ότι έχετε δυσκολίες να παραμένετε στα καθήκοντα σας ή δεν μπορείτε να 

τις ολοκληρώσετε εγκαίρως, 

Κάντε μια λίστα με όλες τις εργασίες που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε και, στη συνέχεια, 

επιλέξτε προτεραιότητες σύμφωνα με τις προθεσμίες και το απαιτούμενο ποσό 

προσπάθειας. Επικεντρωθείτε στην ολοκλήρωση μιας εργασίας κάθε φορά.  

Λίστα εργασιών Τακτοποιήστε τις εργασίες σύμφωνα με τις 

προτεραιότητές σας 

Απαιτείται 

χρόνος 

Περιμένοντας το ασανσέρ   
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Μεταφορά παιδιών στο κοντινό 

σχολείο 

  

Βουρτσίζω τα δόντια   

Λήψη του λεωφορείου για 

δουλειά 

  

Τρώω πρωινό   

Πηγαίνοντας στον επάνω όροφο   

Κάνω ένα ντους   

Προετοιμασία πρωινού   

 

  



 

56 
 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ! 

Ευκαιρίες για την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτή η ενότητα αφορά ευκαιρίες ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή για ενήλικες 

με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο. Επιπλέον, τουλάχιστον το 5% όλων 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προορίζονται για λειτουργικά χαμηλούς μαθητές 

πρέπει να ψηφιοποιηθούν έτσι ώστε, να αποκτήσουν δεξιότητες που μπορούν να 

μεταφερθούν σε διαφορετικούς τομείς της ζωής τους. Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να 

προσφέρει ευκαιρίες σε μαθητές με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και χαμηλή εξειδίκευση για 

την τεχνολογική τους κοινωνικοποίηση και την ψηφιακή εκπαίδευση, αλλά χρησιμεύουν ως 

πρότυπα, και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να τις τροποποιήσουν ώστε να ταιριάζουν στις 

τοπικές καταστάσεις. 

 

Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 

 

Η ενότητα περιέχει τρία κεφάλαια ως εξής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Όλοι οι τομείς της ζωής ψηφιοποιούνται και όλοι χρειαζόμαστε ψηφιακές 

δεξιότητες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Βιβλιογραφία και περαιτέρω ανάγνωση 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ας το κάνουμε πραγματικό και πρακτικό 

Δραστηριότητα 1. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email 

Δραστηριότητα 2. Συντάξτε ένα email για τον συμμαθητή 

Δραστηριότητα 3. Βρείτε μια ιστορία στο YouTube για να τη διαβάσετε στον γιο ή την 

κόρη σας 

Δραστηριότητα 4. Πώς να βρείτε online το πλησιέστερο μηχάνημα αυτόματης 

ανάληψης  

Δραστηριότητα 5. Βρείτε μια συνταγή για ένα παραδοσιακό πρωινό άλλης χώρας και 

πάρτε την λίστα αγορών με όλα τα απαραίτητα συστατικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ 
ΟΛΟΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ορισμένες κοινωνικές ομάδες εξακολουθούν να αποφεύγουν τη χρήση νέων τεχνολογιών 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι εργαζόμενοι ενήλικες άνω των 45 ετών είναι λιγότερο 

πιθανό να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτουν επαρκείς 

γνώσεις (Thrive Global, 2019). Είναι επίσης αλήθεια ότι επιβαρύνονται με στερεότυπα που 

υποδηλώνουν ότι η τεχνολογία προορίζεται για νέους και κυρίως άντρες. Τέλος, δεν έχουν 

αναπτύξει τις ψηφιακές δεξιότητες στο σημείο που θα μπορούσαν τελικά να μάθουν μόνοι 

τους και θα μπορούσαν να υποβάλουν τις κατάλληλες ερωτήσεις. Για να είσαι χρήστης της 

ψηφιακής τεχνολογίας, πρέπει να γίνεις αυτόνομος μαθητής που δεν ισχύει για τα άτομα με 

ανεπαρκείς γνώσεις. Ένα ακόμη εμπόδιο είναι ότι δεν τους αρέσουν οι αλλαγές και τείνουν 

να τις αποφεύγουν. Ίσως να μην καταλαβαίνουν τη «γλώσσα του υπολογιστή» και 

φοβούνται… συνεχίζουν να λένε: «Αυτό δεν είναι για μένα». 

 

Το χάσμα μεταξύ των απαιτούμενων ψηφιακών δεξιοτήτων και αυτών που έχουν οι 

Ευρωπαίοι είναι σημαντικό (Όλοι) Οι Ευρωπαίοι χρειάζονται βοήθεια για να αποκτήσουν 

ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να έχουν ένα κατάλληλο προφίλ που θα τους βοηθήσει να 

διατηρήσουν ή να αποκτήσουν εργασία και να είναι σε θέση να ταιριάζουν με την ταχέως 

αναπτυσσόμενη ψηφιακή κοινωνία (Populo, 2019). Σε περίπτωση που δεν τους αποκτήσουν 

και έμειναν πίσω, το χάσμα θα διευρυνόταν και, στο τέλος, θα εμπόδιζε την ατομική και 

συλλογική ανάπτυξη που ισχύει γενικά όταν διακυβεύεται η έλλειψη γνώσης 

λειτουργικότητας. Όσο περισσότερες κοινωνικές ομάδες εξελίσσονται, τόσο περισσότερο οι 

άλλες λειτουργούν ως επιβάρυνση, επιβραδύνοντας την εξέλιξη. Εάν κάποιος παρατηρήσει 

τον ψηφιακό δείκτη για μεμονωμένες χώρες, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι η τεχνολογία 

μπορεί να μην είναι πρόβλημα, αλλά η έλλειψη δεξιοτήτων και γνώσης είναι. 

 

Οι ηλικιωμένοι δεν χρησιμοποιούν εργαλεία και συσκευές όπως το διαδίκτυο ή τα 

smartphone, γεγονός που οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν ξέρουν να τα 

χρησιμοποιούν. Σύμφωνα με τις αναφορές για την ψηφιοποίηση, πάνω από το 40% των 

ηλικιωμένων δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. (Statista, 2019) 
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Η ψηφιοποίηση εκσυγχρονίζει τον κόσμο στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε, 

δημιουργώντας ευκαιρίες για την οικονομία και την κοινωνία. Για να επωφεληθούν από 

αυτές τις ευκαιρίες, όλοι οι Ευρωπαίοι - παιδιά, μαθητές, ενήλικες, εργαζόμενοι, πρέπει να 

συνεχίσουν να αποκτούν και να αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες και γνώσεις καθ 'όλη τη 

διάρκεια της ζωής τους. Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι σαν δεξιότητες γλώσσας ή 

επικοινωνίας. Απαιτούν μια δια βίου προσέγγιση. 

 

Η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στους 45+ εργαζόμενους σημαίνει κοινωνικό και 

οικονομικό αποκλεισμό καθώς και την αδυναμία τους να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, σημαίνει λιγότερη 

αυτονομία και αυξημένη αίσθηση μη προσαρμοστικότητας. Οι ψηφιακές δεξιότητες 

απαιτούνται όλο και περισσότερο για την εκτέλεση απαραίτητων εργασιών, όπως 

αναζήτηση επαφών, ιατρική βοήθεια, μέτρηση ιατρικών δεικτών σε μια υπηρεσία 

ηλεκτρονικής υγείας, πληρωμή λογαριασμών και συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες, 

πρόσβαση σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.λπ. Σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι ενήλικες 

βελτιώνουν τις μεταβιβάσιμες ψηφιακές τους δεξιότητες. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019).  

 

Υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών σχετικά με τα οφέλη της τεχνολογίας και της 

χρήσης του Διαδικτύου. Η χρήση του Διαδικτύου σχετίζεται με χαμηλότερη κατάθλιψη και 

μοναξιά και υψηλότερα επίπεδα κοινωνικής υποστήριξης, ικανοποίηση ζωής, κίνητρα στη 

ζωή και κοινωνικό κεφάλαιο (π.χ. σύνδεση με άλλους και γεφύρωση κοινωνικών δικτύων) 

(Chopik, 2016). Σε πρακτικό επίπεδο, οι κοινωνικές σχέσεις μειώνουν το άγχος και την 

κατάθλιψη, τα οποία μπορούν να ενισχύσουν τη σωματική υγεία. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση «Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία στην ΕΕ» (2018), οι 45+ ετών 

πολίτες αποτελούν μια ομάδα με χαμηλά προσόντα στην κοινωνία και ανησυχούν για την 

ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων. Ανάμεσα σε κάθε ενέργεια (κοινωνικά δίκτυα, 

ακρόαση μουσικής, παρακολούθηση βίντεο, ηλεκτρονικές αγορές, παροχή προσωπικών 

πληροφοριών, χρήση λογισμικού κ.λπ.), που αναφέρεται στην προαναφερθείσα έκθεση της 

EUROSTAT, το χαμηλότερο μερίδιο είναι για τους ηλικιωμένους χρήστες (από 65 έως 74 

ετών) χρόνια). Έτσι, αυτή η ομάδα-στόχος (άτομα με χαμηλή εξειδίκευση και άτομα με 
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ανεπαρκή γνώση) πρέπει να βελτιώσει τις ψηφιακές τους ικανότητες προκειμένου να 

διατηρήσει / αποκτήσει ανεξαρτησία, αυτονομία και κοινωνική συμμετοχή. Οι βασικές 

δραστηριότητες στην καθημερινή ζωή κινούνται όλο και περισσότερο στο διαδίκτυο 

(τραπεζικές συναλλαγές, διαδικτυακές αγορές, εφημερίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης…) 

και χρειάζονται τουλάχιστον ψηφιακή εντολή. 

 

Οι ενήλικες χωρίς τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις αντιμετωπίζουν τώρα έναν διπλό 

αποκλεισμό, όχι μόνο από τον πραγματικό κόσμο αλλά και από τον ψηφιακό. Οι Στόχοι της 

Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) αφιερώνουν νέα προσοχή στη σημασία του γραμματισμού, 

στοχεύοντας να διασφαλίσουν ότι όλοι οι νέοι και ένα σημαντικό ποσοστό ενηλίκων, ανδρών 

και γυναικών, θα αποκτήσουν αλφαβητισμό και αριθμητικές δεξιότητες μέχρι το 2030. 

 

Οι χρήστες με ψηφιακές δεξιότητες κινητής τηλεφωνίας είναι οι υψηλότεροι χρήστες 

δεδομένων και έχουν την εμπιστοσύνη να προχωρήσουν πέρα από ένα περιορισμένο σύνολο 

εφαρμογών "νησιά" σε ευρύτερη χρήση εφαρμογών και υπηρεσιών για κινητά.  

 

Ένα «περιβάλλον αλφαβητισμού» αναφέρεται στα πλαίσια, τις συνθήκες και τις ευκαιρίες 

που ενθαρρύνουν ιδιαίτερα την απόκτηση και τη χρήση δεξιοτήτων γραμματισμού. Είναι 

σημαντικό να θεωρηθούν οι ψηφιακές λύσεις ως εμπλουτισμός του εγγράφου 

περιβάλλοντος με την έννοια ότι προσφέρουν ευκαιρίες για μάθηση και εξάσκηση 

ψηφιακών δεξιοτήτων και γραμματισμού. 

 

Για τους προγραμματιστές ψηφιακών λύσεων και εκπαιδευτές χρηστών με χαμηλά επίπεδα 

δεξιοτήτων και γνώσης, είναι ζωτικής σημασίας να αποκτήσουν βαθιά κατανόηση των 

χρηστών-στόχων και να ακολουθήσουν αποδεδειγμένες πρακτικές για να σχεδιάζουν - όχι 

για - μαζί τους με τρόπο, ευαίσθητο σε συγκεκριμένες προκλήσεις. Εάν οι ψηφιακές λύσεις 

δεν καθοδηγούνται από πραγματικές ανάγκες και δεν είναι κατάλληλες για τα περιβάλλοντα 

των χρηστών, δεν θα είναι σχετικές, χρήσιμες και επωφελείς (ΟΟΣΑ, 2017). 

 

Η ανάπτυξη κατάλληλων ψηφιακών λύσεων σημαίνει την κατανόηση των μαθητών-στόχων, 

τα ατομικά και ομαδικά χαρακτηριστικά τους και τις ανάγκες τους. 

  



 

60 
 

Ποιες είναι οι ανάγκες του ατόμου και πώς ικανοποιείται επί του παρόντος ή μήπως δεν 

ικανοποιείται; Ποιες είναι οι συμπεριφορές και η καθημερινή ρουτίνα του/της όσον αφορά 

την ιδιαίτερη ανάγκη αντιμετώπισης; Τι ή ποιες είναι οι πηγές γνώσης; Ποια είναι τα σημεία 

συμφόρησης; Το πιο σημαντικό, τι τον παρακινεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη; 

 

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι κατανοητό και σχετικό για χρήστες με χαμηλή 

εξειδίκευση και χαμηλό επίπεδο μόρφωσης! Γενικά, το περιεχόμενο λειτουργεί καλύτερα 

όταν διατηρείται απλό και αξιόπιστο από το κοινό-στόχο. Η δημιουργία περιεχομένου από 

τους ίδιους τους τελικούς χρήστες βοηθάει στο θέμα αυτό. (ΟΥΝΕΣΚΟ, 2018) 

 

Δημιουργήστε ένα απλό, σαφές και αξιόπιστο περιεχόμενο! Περιεχόμενο που 

επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς τρόπους. Οι ενήλικες με χαμηλή εξειδίκευση δεν 

χρειάζεται να αντιμετωπίζουν κάθε νέα κατάσταση και περιεχόμενο. Πρέπει να εξεταστούν 

σε βάθος χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών 

καναλιών. 

 

Επειδή οι χρήστες με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλό γραμματισμό αγωνίζονται να 

μεταφέρουν τη μάθηση από την ψηφιακή στην πραγματική ζωή, το περιεχόμενο πρέπει να 

αντικατοπτρίζει το πραγματικό περιβάλλον εφαρμογών όσο το δυνατόν πιο κοντά (UNESCO, 

2018). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

- Chopik, WJ (2016). Τα οφέλη της χρήσης της κοινωνικής τεχνολογίας σε ηλικιωμένους 

ενήλικες διαμεσολαβούνται από τη μειωμένη μοναξιά. Κυβερνοψυχολογία, 

Συμπεριφορά και Κοινωνική Δικτύωση. 

- Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312603/  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5312603/
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- Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (2019, 19 Σεπτεμβρίου) EPALE - Ηλεκτρονική πλατφόρμα για 

την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη - Δεξιότητες ΤΠΕ 4 Όλα τα έργα: ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ 

ΠΑΛΑΙΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ. Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/ict-skills-4-all-project-empowering-old-

citizens-digital-world 

- McKeever, P. and Patzak, M., 2016. UNESCO Global Geoparks - Επιχειρησιακές 

οδηγίες. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, 88, σελ. 

23-30. 

- Populo, M. (2019, 22 Νοεμβρίου). ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ - 

Ψηφιακές δεξιότητες για όλους. Διαθέσιμο στις 23. 5. 2021:  

https://dlearn.eu/news/2019/11/digital-skills-for-all/  

- Statista. 2021. Χρήστες του Διαδικτύου ανά ηλικία παγκοσμίως | Statista. Διαθέσιμο 

από 23. 5. 2021: https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-

internet-users-worldwide/  

- Ευδοκιμήστε παγκόσμια. (2019, 4 Απριλίου) Πώς η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει 

τους ηλικιωμένους. Διαθέσιμο από 23. 5. 2021: 

 https://thriveglobal.com/stories/how-technology-can-help-seniors/ 

- Law, Ν. Et al. Ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για τις δεξιότητες ψηφιακού 

γραμματισμού για τον δείκτη 4.4.2. (2018). Διαθέσιμο από 23.5.2021: 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-

reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

 

1. Οι ηλικιωμένοι ενήλικες άνω των 45 ετών είναι λιγότερο πιθανό να χρησιμοποιήσουν 

νέες τεχνολογίες λόγω του γεγονότος ότι δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

2. Οι ηλικιωμένοι θα χρησιμοποιούν εργαλεία και συσκευές όπως το Διαδίκτυο ή τα 

smartphone, κάτι που οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι γνωρίζουν πώς να τα 

χρησιμοποιούν. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

https://epale.ec.europa.eu/en/content/ict-skills-4-all-project-empowering-old-citizens-digital-world
https://epale.ec.europa.eu/en/content/ict-skills-4-all-project-empowering-old-citizens-digital-world
https://dlearn.eu/news/2019/11/digital-skills-for-all/
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/272365/age-distribution-of-internet-users-worldwide/
https://thriveglobal.com/stories/how-technology-can-help-seniors/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/ip51-global-framework-reference-digital-literacy-skills-2018-en.pdf
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3. Ένα «περιβάλλον αλφαβητισμού» αναφέρεται στα πλαίσια, τις συνθήκες και τις 

ευκαιρίες που ενθαρρύνουν ιδιαίτερα την απόκτηση και τη χρήση δεξιοτήτων 

γραμματισμού. 

ΣΩΣΤΟ   ΛΑΘΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ EMAIL 

 

Το E-mail, συντομογραφία για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι το σύστημα αποστολής 

μηνυμάτων μεταξύ υπολογιστών που είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο, όπως το Διαδίκτυο. Ο 

όρος αναφέρεται επίσης στο ίδιο το μήνυμα. Ένα e-mail συνήθως μεταφέρεται επιτυχώς 

μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ο παραλήπτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό και να 

απαντήσει όποτε είναι βολικό. Ένα ευέλικτο και αποτελεσματικό σύστημα, το e-mail άλλαξε 

δραστικά τον τρόπο που εργαζόμαστε και επικοινωνούμε. Δισεκατομμύρια μηνύματα 

αποστέλλονται καθημερινά. 

 

Βήμα 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης της προτίμησής σας.  

Βήμα 2. Πηγαίνετε στο www.gmail.com. 

 

http://www.gmail.com/
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Βήμα 3. Επιλέξτε "Δημιουργία λογαριασμού - Για τον εαυτό μου" 

Βήμα 4. Θα εμφανιστεί η φόρμα εγγραφής. Συμπληρώστε τις ζητούμενες πληροφορίες. 

 

 

 

Βήμα 5. Εδώ, θα έχετε την ευκαιρία να ορίσετε επιλογές ανάκτησης. Θα τα χρειαστείτε αν 

κάτι πάει στραβά. Καταχωρίστε την ημερομηνία γέννησης και προαιρετικά μερικές 

περισσότερες πληροφορίες. 

Βήμα 6. Διαβάστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου της Google, 

κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Δημιουργία 

λογαριασμού" 

 

 

Βήμα 7. Έχετε πλέον λογαριασμό Gmail. Ξεκινήστε να το χρησιμοποιείτε τώρα! 
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Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο χρησιμοποιείται για πολλούς διαφορετικούς σκοπούς, όπως η 

επικοινωνία με φίλους, η επικοινωνία με μέλη της οικογένειας, η ανταλλαγή μηνυμάτων με 

συναδέλφους και συνεργάτες, ζητώντας πληροφορίες και αίτηση για εργασία, πρακτική 

άσκηση και υποτροφίες. Ανάλογα με τους σκοπούς σας, τα μηνύματα που στέλνετε θα 

διαφέρουν ως προς την τυπικότητά τους, το προβλεπόμενο κοινό και τα επιθυμητά 

αποτελέσματα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2. ΣΥΝΘΕΣΤΕ ΤΟ EMAIL ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΣΑΣ 

 

Πείτε στον συμμαθητή σας ότι μόλις δημιουργήσατε τον λογαριασμό e-mail σας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 1. Κάντε κλικ στο κουμπί "Σύνταξη" στην επάνω αριστερή γωνία 

Βήμα 2. Ένα μικρό παράθυρο με το όνομα "Νέο μήνυμα" θα ανοίξει στη δεξιά πλευρά 

Βήμα 3. Γράψτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραλήπτη στην ενότητα 

"Προς" 

Βήμα 4. Γράψτε τον τίτλο του email σας στην ενότητα "Θέμα" 

Βήμα 5. Στον κενό χώρο γράψτε το μήνυμά σας (κύριο σώμα κειμένου) 

Βήμα 6. Εάν θέλετε να επισυνάψετε ένα αρχείο ή μια φωτογραφία στο email σας, κάντε κλικ 

στο σύμβολο συνδετήρα 

Βήμα 7. Θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Βρείτε το αρχείο που θέλετε στον υπολογιστή σας 

και κάντε κλικ στο άνοιγμα. Εάν είστε έτοιμοι, κάνετε κλικ στο "ΑΠΟΣΤΟΛΗ". 

Βήμα 8. Μόλις στείλατε το πρώτο σας e-mail! Μπράβο! 

  

Αγαπητέ Γιάννη,  

 

Αυτό είναι το πρώτο μου μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ………. 

 

Θερμούς χαιρετισμούς,  

Πέτρος 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ YOUTUBE ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΣΤΟ ΓΙΟ 
ΣΑΣ Ή ΤΗΝ ΚΟΡΗ ΣΑΣ 
 

Φανταστείτε ότι το παιδί σας σας ζητά να βρείτε μια ιστορία για ένα συγκεκριμένο παραμύθι 

και δεν έχετε το γραπτό βιβλίο στο σπίτι. Στη συνέχεια, αποφασίζετε να χρησιμοποιήσετε το 

tablet / τον υπολογιστή ή το smartphone σας για να βρείτε την ιστορία στο You Tube. 

 

Βήμα 1. Ανοίξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης της προτίμησής σας.  

Βήμα 2. Πληκτρολογήστε τη γραμμή αναζήτησης Google "Youtube.com". 

Βήμα 3. Πληκτρολογήστε τη γραμμή αναζήτησης του YouTube "όνομα της ιστορίας για 

παιδιά". 

Βήμα 4. Επιλέξτε μια ιστορία από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται, αυτή που προτιμά 

το παιδί σας.  

Βήμα 5. Κάντε κλικ στην ιστορία.  

Βήμα 6. Η ιστορία θα αρχίσει να παίζει.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4. ΠΩΣ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ONLINE ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ 

ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  

 

Φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε άλλη πόλη για ένα ταξίδι και δεν έχετε χρήματα σε εσάς και 

το εστιατόριο στο οποίο γευματίζετε δεν δέχεται κάρτες. Στη συνέχεια, αποφασίζετε να 

βρείτε ένα μηχάνημα μετρητών που είναι κοντά σας χρησιμοποιώντας το smartphone σας. 

 

Βήμα 1. Ανοίξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με το οποίο αισθάνεστε πιο άνετα.  

Βήμα 2. Πληκτρολογήστε τη γραμμή αναζήτησης Google "μηχανή μετρητών κοντά μου".  

Βήμα 3. Θα εμφανιστεί ένας χάρτης με όλα τα ΑΤΜ.  

Βήμα 4. Κάντε κλικ στο χάρτη.  

Βήμα 5. Κάντε ζουμ στο χάρτη και βρείτε το πλησιέστερο μηχάνημα μετρητών. 

Βήμα 6. Πηγαίνετε στο μηχάνημα μετρητών και κάντε ανάληψη τα χρήματά σας.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5. ΒΡΕΙΤΕ ΜΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΑΛΛΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 
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Φανταστείτε ότι μόλις ξυπνήσατε και ακόμη νυστάζετε. Νιώθετε πεινασμένοι και δεν 

υπάρχει αρκετό γάλα στο ψυγείο. Ένας από τους φίλους σας επισκέφτηκε πρόσφατα την 

Κύπρο και σας πρότεινε να δοκιμάσετε ένα κυπριακό παραδοσιακό πρωινό. Στη συνέχεια, 

αποφασίζετε να πάρετε το smartphone / tablet ή φορητό υπολογιστή / υπολογιστή σας για 

να βρείτε τη συνταγή και να πάρετε τη λίστα αγορών με όλα τα απαραίτητα συστατικά.  

 

Βήμα 1. Ανοίξτε οποιοδήποτε πρόγραμμα περιήγησης με το οποίο αισθάνεστε πιο άνετα.  

Βήμα 2. Πληκτρολογήστε τη γραμμή αναζήτησης Google "Κυπριακή συνταγή παραδοσιακού 

πρωινού". 

Βήμα 3. Κάντε κλικ σε ένα από τα αποτελέσματα που εμφανίστηκαν. 

Βήμα 4. Παράδειγμα: Ένα παραδοσιακό πρωινό αποτελείται συχνά από ελιές, ζουμερές 

ντομάτες και αγγούρια, τηγανητά / ψητά χαλλούμια, αυγά και λούτζα (κυπριακό μπέικον / 

λουκάνικο) και συχνά με φρέσκο τραγανό ψωμί με σουσάμι. Πολύ δημοφιλής είναι το Αναρί 

(μαλακό λευκό τυρί της Κύπρου) ή το γιαούρτι με φρέσκα φρούτα που περιχύνονται με μέλι. 

Βήμα 5. Γράψτε όλα τα απαραίτητα συστατικά σε μια σημείωση. (Οχι απαραίτητο).  
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ενοτητα 1 

1 – Σωστό, 2 – Σωστό, 3 - Λάθος 

 

Ενοτητα 2 

1 – Λάθος, 2 – Λάθος, 3 - Σωστό 

 

Ενοτητα 3 

1 – Λάθος, 2 – Σωστό, 3 - Σωστό 

 

Ενοτητα 4 

1 – δ, 2 – α, 3 – β, 4 – Σωστό, 5 - β 

 

Ενοτητα 5 

1 – Λάθος, 2 – Σωστό, 3 – Λάθος, 4α – Σωστό, 4β – Λάθος 

 

Ενοτητα 6 

1 – Λάθος, 2 – Λάθος, 3 – Σωστό 
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ANNEX 1 - Worksheets for module 4 
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Worksheet 1 

 

“The life of the architect Antoni Gaudi” 

 

Antoni Gaudí i Cornet is a Catalan architect who became internationally famous and 

recognized as one of the top exponents of modernism.  

Throughout his life, Antoni Gaudi was a close observer of nature, seeking rationality in its 

forms to extract from them their full potential and usefulness to construction. 

Intuitive, reflective, tenacious and a perfectionist, he had a tremendously innovative spirit. 

Nowadays, most people are familiar with his colourful mosaics, natural elements and skeleton 

balconies, the man behind the surreal buildings and park remains mysterious in some way. 

Let´s have a look at some interesting facts about the life of the genius that you might not 

know.  

 

● His birthplace is still controversial.  

Antoni Gaudí I Cornet was born on 25 June 1852 in Reus, 

according to some biographers. Although others claim, he was 

born in Riudoms, a small village near Reus where his family 

spent the summers. Despite the unknown birthplace, the 

following day he is baptised at San Pere Priory Church in Reus, 

the city where he spends his childhood.  

 

● Gaudí is the only one of his parents´ offspring who lived beyond 35 years of age. 

He was the youngest of five siblings. But only his sister Rosa, seven years older than him, and 

a brother called Francesc reached adulthood. He grew up with his parents, his siblings, his 

grandmother Rosa la Calderera, his uncles and uncles and his friends. 
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His brother Francesc died at the age of 25 soon after getting his medical degree. His mother 

died the same year. Such a big loss affected him deeply. He lost his sister when she was 35. 

Besides, even his niece who lived with him and his father in the Park Güell show house died 

at the age of 36. 

 

● He was a strict vegetarian  

Since a child, he had poor health, so he chose a vegetarian approach to his health issues 

instead of traditional medicine. 

 

● He was often mistaken for a beggar, which ultimately led to his death  

A young Gaudí was a stylish young man. However, this changed 

as time passed. The loss of the loved ones as well as economic 

hardships and work troubles made him neglect his wardrobe. 

He was struck by a tram on one of his daily walks and didn’t 

receive much medical attention until the next day when the 

chaplain of the Sagrada Família identified him. By that time, his 

injuries were very serious, and he passed away three days later.  

Why was he ignored for so long? He was mistaken for a beggar. 

 

● He never was a brilliant student.  

In the early years of Gaudi’s secondary schooling, he received poor marks in all subjects apart 

from geometry and arithmetic, at which he excelled.  

Gaudí officially qualifies as an architect. On presenting Gaudi’s certificate to him, the director 

of the University of Barcelona School of Architecture, Elias Rogent, comments: “We have 

given this academic title either to a fool or a genius, time will show.” And it did. 

  

http://www.sagradafamilia.org/en/
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● The Sagrada Família is Gaudí’s posthumous success, even during construction. 

Gaudí’s cathedral has been under construction 

since 1882 and is slated for completion in 2027. 

That’s 145 years if anyone’s counting. “There is 

no reason to regret that I cannot finish the 

church. I will grow old, but others will come after 

me. What must always be conserved is the spirit 

of the work, but its life has to depend on the 

generations it is handed down to and with 

whom it lives and is incarnated.”  

 

● Dali loved Gaudí. 

 

The two Catalan men shared a unique viewpoint on their craft: they both disobeyed the 

traditional rules of realism, and they both seemed to be exceedingly wary of the straight line.  

 

● He remained a bachelor  

 

He dedicated most of his waking hours to his craft, leaving not too much time for a partner. 

That was, of course, after his one (known) love, Josefa Moreu, didn’t reciprocate his feelings. 

 

● He was very religious and is currently being considered for sainthood 

 

One theme that unified Gaudí’s later life was his strong faith in Catholicism. Religious imagery 

appeared in a lot of his work – such as the Nativity scene at the East façade of the Sagrada 

Família (and of course, the entirety of the Sagrada Família itself). Such dedication to religion 

got him nicknamed ‘God’s Architect”. In 1992, the Association for the Beatification of Antoni 

Gaudí put in place a motion to begin the process of sainthood by the beatification of Gaudí. 

Today, the Vatican has yet to announce a decision.  
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1) Questions for discussion 

 

⮚ What did you know about Antoni 

Gaudí before reading this text? 

⮚ If you have been to Barcelona, did 

you see some of Gaudí´s work? 

⮚ What facts about his life have struck you most? 

⮚ Do you know any other genius who didn´t show great results at school? 

 

2) Write a short story presenting Antoni Gaudí to a friend who never heard of him. 

 

 

References: 

http://www.antoni-gaudi.com/early-life/ 

https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/11-awesome-facts-you-need-to-know-

about-antoni-gaudi/ 

https://www.lapedrera.com/en/architect-antoni-gaudi/man 

https://rimasdecolores.blogspot.com/2012/07/gaudi-para-ninos.html 

 

 

 

  

http://www.antoni-gaudi.com/early-life/
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/11-awesome-facts-you-need-to-know-about-antoni-gaudi/
https://theculturetrip.com/europe/spain/articles/11-awesome-facts-you-need-to-know-about-antoni-gaudi/
https://www.lapedrera.com/en/architect-antoni-gaudi/man
https://rimasdecolores.blogspot.com/2012/07/gaudi-para-ninos.html
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Worksheet 2  

Flashcards 
 
Some of these products everyone can find in your kitchen:  
 

Rice 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Delta del Ebro 

Hazelnuts 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Reus 

Cheese 
 

 
 
 
 

Alt Urgell and Cerdanya 
 
 
 
 
 
 
 

olive oil 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Siurana, Les Garrigues, Empordà, Terra Alta 
and Baix Ebre-Montsià; 
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Butter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Alt Urgell and Cerdanya 

Ganxet beans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Vallès and Maresme 

Pears 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Lleida 

Calçots 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Valls 

Clementines 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Terres de l’Ebre 



 

76 
 

Llonganissa dry-cured sausage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Vic 

Potatoes 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Prades 

Chicken and capon 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

El Prat 

Apples 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Girona 

Torró (Nougat) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Agramunt 
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Veal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

the Catalan Pyrenees. 
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Worksheet 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

You are a couple that invites 2 other couples for lunch. In the other handout, you 
have the lists of the ingredients to elaborate a main course and a dessert. Please, 
choose one of each that you would like to prepare for the lunch. The drinks, 
appetizers, coffee/tea option is up to you. Once you have set up the menu, please, 
calculate the budget you need taking into account the price of the ingredients (see 
handout 3), their measurements and the number of the diners. 
 
*When calculating the price, don´t take into account small portions of the 
ingredients that you might have at home, like oil, salt, pepper or some other spices, 
herb blends etc. 

 

You are a family of four (parents and 2 teenagers). You invite another family of 3 
(parents and a teenager) for Sunday lunch. In the handout 2, you have the lists of the 
ingredients to elaborate a main course and a dessert. Please, choose one of each 
that you would like to prepare for the lunch. The drinks, appetizers, coffee/tea 
option is up to you. Once you have set up the menu, please, calculate the budget you 
need taking into account the price of the ingredients (see handout 3), their 
measurements and the number of the diners. 
 
*When calculating the price, don´t take into account small portions of the 
ingredients that you might have at home, like oil, salt, pepper or some other spices, 
herb blends etc.  

 

You are 4 roommates that decide to invite your 4 common friends for lunch. In the 
handout 2, you have the lists of the ingredients to elaborate a main course and a 
dessert. Please, choose one of each that you would like to prepare for the lunch. The 
drinks, appetizers, coffee/tea option is up to you. Once you have set up the menu, 
please, calculate the budget you need taking into account the price of the 
ingredients (see handout 3), their measurements and the number of the diners. 
 
*When calculating the price, don´t take into account small portions of the 
ingredients that you might have at home, like oil, salt, pepper or some other spices, 
herb blends etc. 
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Worksheet 4 

 
Ingredients for your meals (an example of one meal, each worksheet should include 2 main 
recipes of the main course and 2 of the desserts, so that the students could choose one of 
each) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seafood paella.   
Ingredients (8 serves):  

20-24 raw shell-on king prawns (500 g) 

500 g rice 

500 g monkfish (cut into chunks 

½ x 400 g can chopped tomatoes 

500 g mussels, cleaned 

100 g frozen peas 

1 large onion (finely chopped) 

4 garlic cloves (sliced) 

2 tbsp olive oil;2 tsp smoked paprika 

a pinch of saffron 

handful parsley leaves, roughly chopped 

For the stock 

1 l of seafood broth 

½ x 400 g can chopped tomatoes 

1 onion; 6 garlic gloves; 1 tbsp olive oil 

 

 

 

Flan (creamy custard dessert 
topped with caramel)  
 
 
 
 
 
Ingredients (4-6 serves): 

4 eggs (L size) 

500 ml milk 

100 g sugar 

 

For the caramel 
topping 

80 g sugar 

3 spoons water 
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Crema Catalana  
 
 
 
Ingredients ( 6 serves):  
500 ml whole milk 
7 egg yolks 
100 g sugar 
20 g corn flour 
½ lemon; ½ orange; ½ stick of 
cinnamon; 1 vanilla pod 

Escalivada 
 
  
 
Ingredients (4 serves):  
1 eggplant 
1 red pepper 
2 onions 
3 tomatoes 
1 bulb of garlic 
Coarse salt; olive oil 
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Worksheet 5 

 
Price list of the ingredients (a list of all the ingredients needed for the recipes priced per unit 
(with its measure indicated) or per kilo and all the other things that might be needed for the 
lunch, like drinks, bread etc.) e.g.: 
 

Product  Measure unit Price in € 

   

Milk Carton (1 L) 0.80  

Red Wine Bottle (750 ml) 4  

White wine  Bottle (750 ml) 3.5 

Soda (Coca-Cola, Fanta) 

 

Beer  

Bottle (1.5 l) 

Can (125 ml) 

1.8 

0.35 

Water Bottle (1.5 l) 0.6 

Shell-on king prawns  1 kg 10 

   

Mussels 

  
1 kg 2 

Onions 

 
1 kg  0.98 

Garlic  

 

Red pepper  
 

Eggplant  

 
Tomatoes  

4 (a set of 4 bulbs) 

1 piece 

1 piece 

1 kg 

1.5 

0.50 

1.2 

1.5 

Frozen peas 

 

Chopped tomatoes 

Pack (500 g) 

Can (400 g) 

1.2 

1.5 

Bread  A loaf 1.2 

Frozen baby brad beans Pack (500 g) 1.1 

Rice Pack (500 g) 2.1 

Seafood broth Carton (1 l)  1.5 

Eggs  Dozen (L size) 1.65 

Sugar  1 kg 0.9 
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ANNEX 2 - Conceptual Guidelines for Devising and 
Delivering Educational Programmes to Low-Educated 

and Low-Skilled Adults Aged 45+ 
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It is clear that we have something to say  

and with texts, it is possible to learn words 

(M.K., participant in a functional literacy programme) 

 

 

Introduction 

 
During the COVID sanitary and economic crisis it has become clear that its »victims« are 

people with poor literacy skills and fewer possibilities in all areas of life. They either stopped 

working or became redundant and lost their job. Their children's schooling has been at risk. 

By contrast with the more educated parents, those in a situation of functional illiteracy are 

not able to help their children as improvised teachers. It has become obvious that low 

educated and low skilled people cannot counter the harmful impact the interaction of 

different personal, family, school and social risk factors has on their children (Blaya, 2010). 

Moreover, many people in situation of functional illiteracy have a tendency to believe fake 

news.  

 

It appears that literacy programmes can help to enhance their relationships with reading, 

writing and mathematics...at work and in everyday life. Throughout the LearnersMot2 project 

three questions will be asked: (1) How do literacy skills impact older people’s working and 

their everyday life? (2) How can the essential basic skills be developed in everyday life and at 

work? (3) How can literacy programmes change older adults’ engagement with further 

learning? Namely, LearnersMot, our previous project, made a strong case that older workers 

with poor literacy skills are rarely invited to participate in educational provision. When 

convinced to participate and enrol in literacy programmes, they experience good and bad 

moments impacting their readiness to learn... 
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Therefore, they need to be continuously motivated for staying in education for their 

own benefit, the benefit of the companies and indeed the entire community. 

Knowing this, we engaged in this LearnersMot 2 project. 

 

Reaching a common understanding of words and concepts will help developing educational 

tools and deducing generalisations. This will hopefully enhance the quality of the 

LeanersMot2 project,  its activities and results. Some of the indispensable concepts were 

already discussed in Deep In 1 (i.e. definitions of functional literacy/illiteracy, etc., 

competencies, language ability, etc.). Therefore, the reader is invited to read  Deep In 1 as 

well. 

 

Concepts will underpin the following and other project activities/goals: 

 

● turning single motivating approaches, methods and techniques into a constant 

motivational process in the field of reading, writing, numeracy and other basic skills; 

● establishing links between the end-users (the low educated and low skilled older 

workers) and their social, professional environment through reading, writing and 

counting and enhance their social inclusion through overcoming shame and guilt they 

feel;  

● selecting the most common environments/areas/activities people in situation of 

functional illiteracy need to link to in everyday life: work, shopping, health, the use of 

computer in everyday life; 

● dealing with various aspects of numeracy, i.e. mathematics applied to everyday life: 

using the number in context, estimating and calculating, using money, continuing and 

predicting patterns and relationships, interpreting proportional reasoning, spatial 

reasoning, etc;  

● supporting the development of digital skills as new basic skills increasing all others; 

● deepening basic skills related to oral and written languages, cognitive and cultural 

skills, communicative and social skills, numeracy and digital skills needed in today’s 

companies and everyday life; 

● deepening learning how to learn skills addressing adult educators and their learners;  
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● offering opportunities for technological socialisation and education of low educated 

and low skilled workers thus developing interactional learning between adult learners 

and computers as well as social skills;  

● giving constructive feedback to learners in a non-formal education environment 

through assessment of their knowledge based on problem-solving.  

 

Over the last 30 years, the adult learner audiences have changed due to demographic 

developments and emerging information society. Many non-traditional audiences have 

gained access to education among whom low educated and low skilled workers over 45 of 

age. 

 

Low educated and low skilled workers, like everybody, need to cope with the changing world 

where the division of work is ever less present and companies are ever more service-oriented, 

where ever more composite skills are required from each worker. (LearnersMot Deep In 1). 

Which skills are we talking about? 

 

Basic skills i.e.listening, reading, writing, communication and cognitive skills, cultural 

skills, social skills, digital skills and numeracy. Actually, there is no literacy without 

basic skills. In literacy programmes, they cannot be dealt with separately but rather 

jointly, several at a time. 

 

Besides (basic) skills there are competencies (PIAAC) and proficiency skills, the latter 

referring to the degree of competence a person achieves. (Schlaiher, 2018)  
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I. The functional literacy approach- definitions and the need for 
awareness  

 

The functional literacy approach was initially defined for UNESCO by William. S. Gray as the 

training of adults to meet independently the reading and writing demands placed on them. 

(Cosper, Russell, 2021)  

 

Currently, functional literacy is about the acquisition of appropriate verbal, cognitive 

and computational skills to accomplish practical ends in culturally specific settings.  

 

At a global level, several scholars have discussed functional literacy. Collins and O’Brien (2003) 

argue that functional literacy could be viewed as the literacy that sees the minimum needed 

skills to meet personal and social needs in general education.  

 

A report by UNESCO (2011) on ‘The Current Literacy Situation in the World’ holds the view 

that functional literacy is the envisioned minimum requirements for fundamental education 

including domestic skills, knowledge of other cultures and an opportunity to develop personal 

characteristics such as initiative and freedom. The report further reveals that despite the 

deeper, conceptual aspects of functional literacy, there is little that has been done in 

articulating it in official national or international definitions. The report also holds the view 

that international organizations have acknowledged broader understandings of functional 

literacy, which encompass ‘conscientization’, literacy practices, lifelong learning, morality, 

and information and communication, technology literacy.  

 

Freire (1973) indicates that functional literacy is seen as a process by which is achieved the 

quality of consciousness and awareness, which may be expressed through language and 

action.  

 

In line with this idea, the UNESCO report (2011) further indicates that  
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functional literacy is a range of skills and competencies, cognitive, affective and 

behavioural, which enables individuals to live and work as human persons who can 

develop their potentials, make critical and informed decisions, and function effectively 

in society within the context of their environment and that of the wider community.  

 

Freire (1972) felt that before teaching the illiterate adult to read, he or she should be 

helped to overcome his or her passive understanding and develop an increasing 

critical understanding of his or her reality. He proposed that such conscientization 

could be achieved through an active dialogical and critical pedagogy. 

 

Dialogue is the means of achieving conscientization. Conscientization requires that an 

individual changes his or her attitudes, perception or beliefs. In other words, individuals must 

not accept that social reality cannot be questioned and changed. Critical understanding of 

situations leads to critical action. (Freire, 1972) 

 

So, knowing learners and learning audiences as well as their specific characteristics 

has become one of the basic concepts in adult education. To devise and deliver 

successful programmes for educators as the direct target group and low educated and 

low skilled older workers as the indirect target group, thorough knowledge of these 

target groups gained through observation of such learners and dialogue with them is 

needed. 

 

The groups of learners in a situation of functional illiteracy, however, are not easily 

accessible since those who are in a situation of functional illiteracy hide their 

deficiencies. 
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II.How one finds oneself in a situation of functional illiteracy 

 

In LearnersMot functional illiteracy was studied from different perspectives but mostly from 

the psychological, cultural, sociological perspective, the one of life condition leading to the 

situation of functional illiteracy of adults. This life condition may be characterised by lack of 

parental emotional support, a large family where not enough attention was paid to single 

children and their individual needs, long term sickness and absence from school, life 

transitions, isolation, dyslexia with its different neurological organisation of brain and 

neurological language, schooling that was not centred on real-life, early dropping out of 

school as to help parents with their work, long social interruptions, etc. Reasons for one to 

land in a situation of functional illiteracy are many. (Deep In 1) 

 

Persons in this situation did go to school, wanted to learn but nobody really taught 

them how to learn and important adults like the teacher, etc. did not respect them nor 

 their learning. Therefore, their bad school memories hinder their learning sometimes 

or for a lifetime. 

 

On the other hand social unfairness on different levels, families are to cope with (poor 

economic level, poor socio-cultural level, stigma, etc.) strengthen the situation of 

functional illiteracy of individuals. Living on social allowance, narrow socio-cultural 

habitus1, and stigma may contribute to adults “finding themselves in a situation of 

functional illiteracy”. 

 

There is evidence of a life-course trend in skills acquisition and loss which is a highly individual 

phenomenon. Skills have a tendency to improve up to early middle-age. They reach a plateau 

in the middle of life. The increase in literacy and numeracy skills post-compulsory education 

may be a result of worker’s improving skills in employment. The down-slope of skills in older 

                                                        
1 In sociology, habitus encompasses socially developed habits, skills and dispositions. It is a combination of 
group culture and personal history that shape body and mind. (Pierre Bourdieu) 
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age, however, is likely to be related to the ageing process, but it may demonstrate a reduction 

in the use of those skills as well. (David Mallows and Jennifer Litster, 2016)  

 

Alleviating the problem of functional illiteracy of low educated and low skilled labour 

force could offer benefits to all: individuals, their families, companies and entire 

communities.   
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III.Relevant learning theories   

 

When addressing learners in a situation of functional illiteracy a stronger foundation in 

educational theories is needed to design, deliver and evaluate educational programmes.  

 

Due to its social transformative role, education of learners in a situation of functional 

illiteracy should never be understood as simple transmission of knowledge, rather as 

a collective construction of knowledge. 

 

There has been a general acceptance that the design of our educational materials should 

include a foundation in conceptual frameworks. Theories should serve as a frame of reference 

for project partners and educators to reflect on how to best help learners in situation of 

functional illiteracy to succeed.2  

 

Numerous learning theories might underpin the development of learning materials and the 

implementation of the educational programmes in this project. Intentionally have been 

chosen only some of them based on our practical observation of how low educated and low 

skilled adults learn and our trial and error approach to their learning.  

 

Cognitive learning theory  

 

Cognitive learning theory is relatively relevant for us as it underlines the importance of 

personal agency as well as social and environmental variables to shape appropriate behaviour 

and to build both content knowledge and underdeveloped self-regulatory skills. Initially, 

learners in a situation of functional illiteracy need to be sure about the steps to take in their 

learning. They need to be told how to learn and they need to be told very simple things like 

that they need paper and a pen when attending learning sessions. Therefore, the first steps 

are to be very clear to them and only then self-regulatory principles can be applied, learning 

in pairs, etc. 

                                                        
2 In Slovenia Ana Krajnc named functional literacy courses  "courses for being successful in one's life ." 

 



 

92 
 

 

Constructivism 

 

Experiential learning, as well as inquiry-based and problem-based learning approaches, are 

representative of constructivist teaching approaches. The underlying principles of 

constructivism, that students construct knowledge through active engagement in their 

environment, allow for the use of creative instructional approaches. 

 

Lev Vygotsky viewed learning and development as a social process wherein learners grow into 

the intellectual life of those around them while 

 

learning is a process in which learners gradually “take for themselves knowledge and 

skills they developed in their interaction with others and with cultural tools.”  

 

Cultural tools can be quite different: language, symbol systems, calendars, processes, art, 

maps, writing, writing utensils, technology, and machinery; essentially any tool, tangible or 

symbolic, that humans use to adapt within the context of their environment. Through 

exposure to and continued use of cultural tools, appropriation takes place.3 Theory of 

constructivism is relevant for LearnersMot2 project activities since  

 

learners in a situation of functional illiteracy have mostly been exposed to the 

influence of their unchallenging and narrow social and cultural environment what in 

the long run can make them functionally illiterate, less flexible and afraid of change. 

 

Literacy programmes should therefore be designed to broaden the presence of cultural 

tools. All above-cited theories require interactions with the cultural norms, signs, symbols, 

and tools, and all require access to more expertise than the learner currently possesses.  

 

                                                        
3 Cultural tools are also alphabet, verbal paradigms, organisation of forms to be filled in (first name, last 

name, date of birth, organization of letters, texts,  etc. ), computer applications, systems that take off the 
burden of constant thinking….and taking decisions. A group of low educated learners learning English did not 
know verbal paradigms like I am, you are, he, she is….Knowing them is possessing a helpful cultural tool.  
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Experiential learning theory 

 

David Kolb, interested in how people learn, published his learning styles model in 1984. Much 

of Kolb’s theory of experiential learning - one learns best through experience - is concerned 

with the learner’s internal cognitive processes. Kolb states that learning occurs when abstract 

concepts are acquired, the ones that can be applied flexibly in a range of situations when they 

are transferable. Similarly, there is much discussion going on concerning knowledge, skills and 

competencies. Findeisen (2015) argues that competencies are acquired only when the skills 

and knowledge gained are applied in real-life situations and abstract concepts about work 

tasks and activities have emerged and have been developed to the extent that they may be 

passed onto others. Thus it is not enough to be able to build a brick wall, what you need as 

well as to understand the principles of successful building and can talk about them; when you 

can describe not only how, but also why, what for, the building goes on, etc., then you can be 

called competent and can be said to possess competencies. In Kolb’s theory, however, there 

is an omission that is relevant to mention. He omits to talk about the person in the centre of 

the learning process, his and her characteristics. While educated persons do not need 

experience learning by doing and can start right away by using their cognitive abilities by - 

reading a book for instance or watching a video or talking to an expert - low educated and 

low skilled learners need to apply skills, carry out a task and reflect on it only later on. This is 

important to bear in mind when developing a functional literacy educational programme or 

delivering it.  

 

Low educated and low skilled learners need to apply skills, carry out a task and then 

reflect on it in an abstract way. This is how they learn.  

 

Those who want to understand how low educated people learn might want to consult 

numerous other learning theories and might find out that learning is a complex activity that 

needs observing and using a trial and error approach concerning the learners, the 

programmes, the implementation of the programme.  So let us create our own definition of 

learning out of many others that might suit our intention. 
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Learning is the process by which one experiences a relatively stable change in thinking, 

doing, attitude, behaving in general. For learning to exist there should be a noticeable 

or measurable change produced. It occurs when a person uses his or her cognitive 

abilities, body, emotions and senses when the person is exposed to the impact of a 

learning group and a variety of » cultural tools«. When facilitating the learning of a 

group of low educated and low skilled learners the educator’s methods should be 

problem-solving, eclectic, focused on learners’ life situations and challenges.  
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IV. Motivating low educated and low skilled older learners 

 

In LearnersMot1 we were interested in how to trigger the primary motivation for learning in 

low educated and low skilled learners aged 45 +. Now, we would like to discuss how to 

continuously, permanently motivate older workers to remain in the learning process. There 

are some crucial moments, however, when motivating learners has to be particularly 

intensive: 

 

● when they are invited into the learning provision, the educator has to be ready to cope 

with their resistance (cf. Motivating Lucy); 

● when learners get enrolled and start learning and are ready to quit any m0ment; 

● when learning becomes more demanding for them; 

● when learners have to cope with some difficult life events; 

● when learners do not like some other learner in the group.  

 

Moreover, learners motivate each other to stay in education and should be encouraged to do 

so. 

 

Educators should “forget” about the learning curriculum or better should make it as flexible 

as possible and restructure it whenever needed. They should start with what learners already 

know or by addressing the learners’ higher psycho-social needs (the need for decency and 

esteem, the need for belonging, etc.). Approaching learners through art (decency) might 

impact them positively.  

 

Learning will be addressing learners’ interests, needs, aspirations, whenever possible. To 

trigger motivation for learning, learning in authentic situations will take place, however, going 

beyond what is called situational learning which focuses on practical tasks and not on 

individual learners.  
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V . The role of adult educators regarding learners in situation of 
functional illiteracy 

 

Developers of educational programmes and adult educators for low educated learners are 

supposed to create learning situations to match with their learners' abilities, needs, wishes 

and expectations. The problem here is that the low-skilled mostly do not know what they 

need, wish or expect nor are they aware of the implicit knowledge they have. 

 

Adults have very concrete biographical experiences which enable them to act in the way they 

act. Learning experiences adult educators trigger are supposed to stem from their learners’ 

biographical experiences and should integrate biographic novelties into the existing patterns 

of interpretation. This implicit knowledge is strengthened and learners know better than 

before. (Alheit and Hoernings, 1989)  

 

Therefore, more learner-focused methods are needed as well as a combination of 

different learning locations. 

 

Adult educators should first learn about what and how learners have learned. Learners will 

be their basic source of knowledge, despite their being unaware of the knowledge they have 

gained with informal learning beforehand. Adult educators guide their thinking in the right 

direction, inquire about their feelings, observe their body language.  

 

Adult educators should have the ability to establish a critical distance towards the 

contents and the elements of knowledge to be taught. Not all situations will be useful 

to exploit, not each situation will be a learning situation in a structured educational 

programme. Educators should constantly bear in mind the context in which 

knowledge will be used by their low educated and low skilled learners. 

 

A competent adult educator is able to interpret the requirements and limitations of real job 

or everyday life situations while combining different sources.  
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VI. How to approach learners in situation of functional illiteracy 

 

The method of choice is “biography” or life history which is not unfamiliar to professional 

teaching. Its affinity with the classical task of adult education which is to accompany adults 

on their lifelong journey is significant. Contemporary life course seems to have become 

harder and in our times, biographies of working and occupation are becoming less important 

than they used to be.  

 

Other biographies than work biography have become important, therefore, 

educational programmes for bettering functional literacy have to be devoted to both 

life and work biographies.  

 

The method of life history seems particularly valuable for persons in situation of functional 

illiteracy. “Life history is a promising approach that helps adult learners learn about what they 

already know. They learn when and how and what they learned in the past and discover what 

motivates them to pursue new educational opportunities in the future.  

 

“Through the process of talking in the group and the process of writing the learners discover 

not only their learning experiences but also enhance their critical thinking and collaboration 

in the community” (Dominicié,2000). Moreover, self-insight should not be a neglected 

dimension of learning. 

 

Connecting learners’ learning with everyday situations is another essential approach to 

reach out to learners in situation of functional illiteracy.  

 

The definition of any situation has three parameters: space, time and scenario.  

 

Space may vary. It can be intimate, private or public. These different spaces require different 

activities and different speech acts and types of communication. Learners in a situation of 

functional illiteracy, however,  are not “multilingual” in this respect. 
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Speaking of time, it is either personal around the person (shared with people close to the 

person) or socially determined expressed by calendars, schedules, cycles of diverse natures.  

 

The scenario draws upon the recognition of typical developments with known actions mostly 

called routines. Routines help to organize one’s life and to plan. Many relevant learning 

subjects arise when talking with learners about their everyday routine i.e. discovering 

relationships or latent knowledge and skills to build on when starting a new economic activity, 

etc.  

 

Learning will be connected with learners’ everyday or daily or routine life or work situations.  

 

Any every day or daily or routine situation in everyday life and particularly at work may be 

defined by   

 

(1) the circumstances and tasks to be performed; 

(2) linguistic interactions;  

(3) spatio-temporal environment; 

(4) the person, the learners and their characteristics.  

(Javeau, 2011)  

 

In everyday situations, persons in situation of functional illiteracy act well taking care to hide 

their illiteracy, but any changes occurring within these situations may put them out of 

balance.  Not being able anymore to rely on the wisdom of common sense of their parents, 

nor on their own experience, they get frightened.  For learners in a situation of functional 

illiteracy, changes are daunting.  

 

In LearnersMot 2 we are interested in how adults in a situation of functional illiteracy 

spend their time. We will be particularly interested in their daily life, their routine 

activities and situations at work. Everyday life, daily life or routine life comprise how 

people typically act, think, and feel on a daily basis.  
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Everyday life may be described as routine, natural, habitual, or normal and is 

important in literacy programmes. Situations adults face in their everyday life may 

have similarities but they should be analysed with each and for every single learner.  

 

In this project, we will be analysing the everyday life and situations of adults in 

situation functional illiteracy dwelling upon sociological theories of everyday life. 

(Javeau,2011) 

 

Our civilization has ceased being a civilization of observation but in relations to low educated 

and low skilled adults, educators and animators’ observation is essential. Sharp observation 

is needed for colleagues at work, personal managers, adult educators and animators to 

identify those who are in a situation of functional illiteracy, to encourage them, talk to them, 

spot their strengths and weaknesses as well as their emotions (fear, uneasiness, shame, past 

social pain that comes back).4  

 

Identifying adults in a situation of functional illiteracy is not easy, since they have 

developed an array of strategies to hide their situation from the eyes of others. 

 

In the project LearnersMot2, a manual and a course with modules will be written for adult 

educators who are involved in the education of low educated and low skilled 45+ workers. 

The educators want to attract their learners into educational provision triggering their 

primary motivation for learning and they want to retain them. The modules of the course 

should serve as a learning resource and inspiration. They will be applied to adult educators, 

but they will not be applied as such directly to the end-users, older learners. “That would be 

aggressive," said a course leader dealing with life histories of adults in a situation of 

functional illiteracy wanting to enhance their reading, writing and saying and on these 

grounds their ties with society.  

 

                                                        
4 Social pain means the pain one feels when rejected by the group. John T, Cacioppo William Patrick(2008) 
Loneliness. Human Nature and the Need for Social Connection  
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It is important for adult educators to use an eclectic method and create small groups from 

four to six learners who can help each other and restructure each other’s sentences. The role 

of the group of peers and peer teaching is crucial for developing listening, reading, writing, 

narrative, cognitive, social, cultural and digital skills. 

 

The peers and the educator or animator help each member of the learning group to 

understand and to say, to read and write without fear to be judged (safe learning 

environment). It is of primary importance that a safe learning environment is created where 

nobody is judged.  

 

Actually, there is no tool that can be used directly. On the contrary, the adult educator has to 

have a wide picture of what he or she might work on (contents) and how (methods) but 

should adapt to each time, to every moment, to each person.  

 

Links with learners’ life and their social environment will be established through writing. 

Basically, adult educators should take care to establish a direct link between their learners 

and their social environment. Whatever method the adult educator applies, it has to be in 

the context of the learners’ life, it should help the learners and the learning group to solve 

problems in their lives helping them to relate to their environment and to fully live their life 

outside of their home, family and workplace.  

 

So, learners should discover their social, professional, cultural or natural environment 

through reading, saying, writing and doing. Writing out of the need to write make people 

aware of the issue of literacy.  

 

Integrational linking, through socialized narration. Learners talk in the group but it is even 

better if they can talk about their relationship to learning, reading and writing to a group of 

people outside their own group. This can be a group of young people in a (vocational) school 

who do not understand why learning is important and will be important in their future life. 

By establishing intergenerational links, by taking adult learners as a group to another group 

with the same problem of learning, narrating, writing, they can encourage both groups. 
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This is an example of “socialized” narration. 

 

“When I was a little boy, I was naughty and kept fighting. I even knocked down two 

boys so badly that they had to go to the hospital. I am not proud of it. I was constantly 

opposing teachers. So nobody wanted to have me. I was taken to a special institution. 

… When I received letters from my girlfriend I had to ask my sisters to read them for 

me. That was embarrassing. …. When my wife sent me to do the shopping and she 

asked for a salad I had to draw it, the same for milk, I drew a box of milk. That was 

painful. … I was not able to spell my address. …  At work I was good I think, so they 

gave me some plans to read. I had nobody to ask…I couldn’t figure it out. Now it feels 

good learning. Now I am 25 and it is time for me to…. learn. So learn, learn as not to 

be like me …” 

 

A personal narrative is a way of using language or another symbolic system to imbue life 

events from different settings (work, home, pubs) with the temporal and logical order … to 

establish coherence between past, present and as yet non-realized experience (Ochs, E., 

Capps, L.,2001). 

 

When you change the setting, your narration changes as well, your perspective on the events 

changes when you change interlocutors, when time changes, etc. People in a situation of 

functional illiteracy have difficulties including the interlocutor and the circumstances in the 

narration. In relation to this, the literary philosopher Mikhail Bakhtin argues that “ the life of 

the (oral) narrative always develops on the boundary between two consciousnesses, two 

subjects! Moreover, oral narratives are of different “genre” than the written narratives that 

“absorb”, “digest”, transform the everyday conversational genre.” It is important that 

learners involved in literacy programmes may practice different - what in linguistics is called 

text (written, oral, performed text). They engage in oral narration but also in written 

narration, or even performed narration on the stage while deepening their understanding of 

the text itself.  (Dentith, 1995)   
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Knowledge cannot be transmitted, it is being constructed collectively and learners’ 

writing must be meaningful. What they could not say in the past they can say now in 

the educational programme. 

 

Moreover, is possible to shape the attitude to reading and writing by talking about what 

learners have read, written, how their parents and grandparents felt about reading and 

writing. Memories about reading and writing can be exploited. To illustrate this point, the 

first and the last piece of writing for which learners were marked?  Memories lead to a 

different perspective, and in social situations, there are direct relationships between reading 

and saying.  

 

Numeracy  

 

Beliefs about learning, about learners, about the subject taught, etc. differ. In addition, adults 

learn mathematics in very diverse contexts and mathematics is believed to be either a tool, a 

system or a problem solver. A problem-solving view of mathematics is the most beneficial for 

learners in a situation of functional illiteracy. (Sommer, 2020 ) 

 

All cognition in general and learning, in particular, is situated. So, situated learning can be 

perceived as a function of activity, context and culture while the context is mostly everyday 

life activities. Moreover, learning should target authentic context.  

 

Inspiration can be found in mathematical picture books addressing children where situations 

in children’s lives with potential for children’s learning mathematics are pictured. Situations 

in books are to be considered, talked about, acted out, etc.  

 

As in other skills, acquiring numeracy is connected to everyday life situations. If this is the 

educator’s belief, he or she recognizes that learning can occur in interaction. In addition, 

educators’ conception of the physical world also accounts for their conception of learning 

mathematics. They can view reality in their subjective or objective way. 
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Numeracy is a complex skill in itself and its relations with most areas and activities of 

everyday life are not well researched (health, managing time, managing social 

relations, geography, reading maps, digital devices, etc.). Poor numeracy skills in 

adults can get reflected in poor reading tables, filling in forms, reading schedules, 

calculating, poor linear representation of numbers, etc.  

 

The latter can be addressed through numerous educational games, board games, etc. adults 

in a situation of functional illiteracy might later use it in playing with their children.  

 

With such games, it is possible to improve at least four areas of mathematical 

knowledge like identifying numerals, counting, comparing number magnitudes, 

understanding a number line. 

 

Adults in a situation of functional illiteracy should make mathematical discoveries to 

better integrate into everyday life, use material and time in the right proportions.  

 

Identifying and observing everyday life situations. As to integrate mathematics into learners’ 

everyday life, programme developers and educators should observe their life, identify related 

situations and activities (cooking, repairing, setting table - there is a possibility to count pieces 

of dishes and cutlery for each person at the table, or the number of guests is being counted 

and then the entire number of dishes, cutlery, etc.). It is indispensable that educator identifies 

situations having potential for stimulating learning mathematics. (Peter-Koop/ Grüßing, 

2007). Pictures with real photos of learners in situations can be collected representing 

counting, space and form, patterns and structures, quantities and measures, probability, 

dates.5   

  

                                                        
5 https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/chapter/chapter-8-media-and-

technology/ 

 

https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/chapter/chapter-8-media-and-technology/
https://opentextbc.ca/introductiontosociology2ndedition/chapter/chapter-8-media-and-technology/
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Digital skills 

There are many divides in our fragmented societies, not only the digital one, that need to be 

addressed particularly in countries with low digital economy and society index (DESI). Some 

older workers and learners, be they well educated or not, voluntarily cut themselves from 

new technologies and thereby from understanding how the contemporary world functions. 

Digital skills, being basic skills based on a person’s technical biography6,  support the 

development of all other skills. They can be effective for older learners making them feel 

empowered and in control of their own lives. Digital skills help their relationships with 

families, colleagues at work, communities and even beyond. They better independent access 

to public and private services. The lack of access to technology can marginalize older low 

educated and low skilled workers from the mainstream of development, undermining their 

economic and social roles, reinforcing their dependency on others. Developing digital skills 

through education should not be separated from educational contents, rather integrated into 

them (also in all educational modules contained in the educational programme for educators 

we are going to develop in the LarnersMot2 project). 

  

                                                        
6 Technical biography comprises socialization by technical devices like a radio set, tv sets, phone, household 

appliances, car etc.  
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Conclusion 

 

Education of adults in a situation of functional illiteracy aims primarily to socially integrate 

them through reading, writing, telling, counting while inking these skills to their professional, 

social and cultural environment.  Educating them requires combining learning and didactics 

oriented towards real-life situations. This demands structuring teaching and learning 

situations that have learning potential. Educational programmes should include the 

identification of learners’ existing knowledge gained in their various social roles and the 

development of basic skills based on situational learning. Problem-solving methods 

addressing challenges low educated and low skilled older workers have to cope with are to 

be used. Educators should help learners in a situation of functional illiteracy to discover 

themselves, go out and live outside their home.  
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