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ΠΑΙΧΝΙΔΙ FAMILY TIME

Μερικές φορές μπορεί να βοηθήσει να
περάσετε χρόνο με την οικογένεια που
δεν συμπίπτει με την τηλεκπαίδευση ή
τις δουλειές του σπιτιού. Για
παράδειγμα, μπορείτε να παίξετε μαζί
ένα παιχνίδι που θα σας κάνει να
μιλήσετε και να γνωριστείτε καλύτερα.
Σε αυτό το μάθημα, οι γονείς θα
μάθουν για παιχνίδια που μπορούν να
βοηθήσουν όλη την οικογένεια να
μοιραστεί και να χαλαρώσει μαζί. Στο
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+
"Europarents", αναπτύχθηκε ένα
παιχνίδι που μπορεί να βοηθήσει σε
αυτό και είναι ταυτόχρονα
διασκεδαστικό. Ονομάζεται
"Familytime" και μπορείτε να το
παραγγείλετε ή να το κατεβάσετε
δωρεάν στη διεύθυνση
www.systemeinbewegung.de. Άλλες
δυνατότητες θα μπορούσαν να είναι
το παιχνίδι "Vertellis" (διαθέσιμο σε
πολλές γλώσσες), το "Sympathie" ή
παρόμοια παιχνίδια.

ΥΛΙΚΑ & ΜΕΣΑ
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endorsement of the contents which reflects the
views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contain does not
constitute an endorsement therein.”
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ FAMILY TIME

Μετωπική διάλεξη: Οι εκπαιδευτές ενημερώνουν τους γονείς για τη
σημασία του χαλαρού και ελεύθερου χρόνου για όλη την οικογένεια ως
ισορροπία στη συχνά αγχωτική καθημερινή ζωή γεμάτη καθήκοντα και
(τηλ)εκπαίδευση.
Εργασία σε ομάδες: Η τάξη χωρίζεται σε ομάδες και δοκιμάζει διάφορα
παιχνίδια
Ολομέλεια: Όλοι οι συμμετέχοντες μιλούν για την εμπειρία τους με τα
παιχνίδια και συζητούν για τη χρήση τους στην καθημερινή ζωή της
οικογένειας. Οι ιδέες και οι πολύτιμες συμβουλές μπορούν να αναγραφούν
στον πίνακα. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η συζήτηση σε μια χαλαρή ατμόσφαιρα για θέματα που μερικές φορές
περνούν απαρατήρητα στην καθημερινή ζωή και η κατανόηση των λόγων για
τους οποίους τα μέλη της οικογένειας συμπεριφέρονται με τον τρόπο που
συμπεριφέρονται, μπορεί να βοηθήσει όλη την οικογένεια να χαλαρώσει και
να εξελιχθεί μαζί. Οι γονείς μαθαίνουν σε αυτή τη συνεδρία πώς να
χρησιμοποιούν απλά παιχνίδια με κάρτες για να βρουν οικογενειακό χρόνο 
 χωρίς άγχος και χωρίς τηλεκπαίδευση.
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ FAMILY TIME

Σύνδεσμοι για ψηφιακούς
μαθησιακούς πόρους:

 
Το παιχνίδι “Familytime”είναι διαθέσιμο δωρεάν στη διεύθυνση
https://www.systemeinbewegung.de/downloads (στα γερμανικά και
αγγλικά) και στη διεύθυνση https://www.pb-akademie.at/ (στα γερμανικά
και αγγλικά) και στη διεύθυνση https://www.educommart.org/el/ (στα
ελληνικά, γερμανικά και αγγλικά). Το παιχνίδι “Vertellis” είναι διαθέσιμο στα
βιβλιοπωλεία και σε ονλάιν καταστήματα σε διάφορες γλώσσες.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Μετωπική διδασκαλία
Διάλεξη του εκπαιδευτή -> προπαρασκευαστική φάση

Ομαδική εργασία
Εκτέλεση: Παίζοντας τα παιχνίδια

Ολομέλεια
Αξιολόγηση
Ανατροφοδότηση
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