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Τι είναι η εγγραμματοσύνη
Εγγραμματοσύνη είναι η ικανότητα να διαβάζουμε, να βλέπουμε, να γράφουμε, να 
σχεδιάζουμε, να μιλάμε και να ακούμε με τρόπο που να μας επιτρέπει να 
επικοινωνούμε αποτελεσματικά και να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.

Γιατί είναι σημαντική η εγγραμματοσύνη;
Η εγγραμματοσύνη έχει ζωτική σημασία για να διασφαλιστούν οι άριστες 
πιθανότητες επιτυχίας του παιδιού σας στη σχολική και την καθημερινή του ζωή. Η 
εγγραμματοσύνη μας επιτρέπει να κατανοούμε ένα ευρύ φάσμα γραπτών, οπτικών και προφορικών 
κειμένων όπου περιλαμβάνονται οι εφημερίδες, τα περιοδικά, οι πίνακες δρομολογίων, τα DVD, τα 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα, τα σήματα, οι χάρτες, οι συζητήσεις και οι οδηγίες.

Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε την ανάπτυξη της εγγραμματοσύνης του 
παιδιού σας
Η έρευνα έχει δείξει ότι τα κίνητρα και τα επιτεύγματα των παιδιών βελτιώνονται όταν συμμετέχουν 
στην εκπαίδευσή τους οι γονείς τους ή όσοι τα φροντίζουν.
Υπάρχουν πολλά καθημερινά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ενθαρρύνετε τη μάθηση με 
στόχο την εγγραμματοσύνη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις:
• Μπορείτε να αναγνωρίζετε και να ενθαρρύνετε τις προσπάθειες του παιδιού σας να φτάσει στην

εγγραμματοσύνη.
• Μπορείτε να μοιράζεστε τις γνώσεις σας και να εξηγείτε πώς χρησιμοποιείτε την εγγραμματοσύνη

στην καθημερινή σας ζωή.
• Μπορείτε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να διαβάζει και να βλέπει ποικίλα κείμενα όπως

εφημερίδες, μυθιστορήματα, σκιτσογραφημένα διηγήματα (κόμικς), περιοδικά, ιστοτόπους, 
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες δρομολογίων, οδηγίες και συνταγές.

• Μπορείτε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να γράφει και να σχεδιάζει για διάφορους σκοπούς
χρησιμοποιώντας έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές — προσκλήσεις, ευχαριστήρια σημειώματα, 
λίστες για ψώνια, μηνύματα, προσωπικά ημερολόγια και ηλεκτρονικές προβολές διαφανειών.

• Μπορείτε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να μιλά και να ακούει για διάφορους σκοπούς — λέγοντας
ένα ανέκδοτο που άκουσε, δίνοντας οδηγίες ή ζητώντας πληροφορίες.

• Μπορείτε να μοιραστείτε μαζί του την αγάπη σας για τη γλώσσα.
• Μπορείτε να συζητήσετε πώς διαφέρουν τα κείμενα ανάλογα με τον σκοπό τους και τα άτομα στα

οποία απευθύνονται — για παράδειγμα, στην ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιούμε
διαφορετική ορθογραφία απ’ ό,τι στις σχολικές εργασίες.

• Μπορείτε να μιλήσετε για πράγματα που διαβάσατε ή είδατε και ήταν διασκεδαστικά,
ενδιαφέρονται ή χρήσιμα.

• Μπορείτε να συζητήσετε για τους αγαπημένους σας συγγραφείς, παραγωγούς, σκηνοθέτες ή
εικονογράφους και το τι σας αρέσει σ’ αυτούς.

• Μπορείτε να συζητήσετε για νέες και ασυνήθιστες λέξεις ή φράσεις και να ψάξετε να βρείτε τη
σημασία τους σε έντυπα και ηλεκτρονικά λεξικά.

• Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια που αναπτύσσουν τη γνώση και την απόλαυση των λέξεων.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινοτικούς πόρους για πληροφορίες, τοπικές και σχολικές

βιβλιοθήκες, λέσχες, κοινοτικούς ομίλους και ιστοτόπους.
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Τι είναι ο αριθμητισμός
Ο αριθμητισμός σημαίνει ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα μαθηματικά με 
σιγουριά και αποτελεσματικότητα για να ανταποκριθούμε στις καθημερινές 
απαιτήσεις της ζωής.

Γιατί είναι σημαντικός ο αριθμητισμός;
Ο αριθμητισμός σού δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσεις λογική σκέψη και 
να σταθμίζεις τις στρατηγικές σου στην καθημερινή σου ζωή. Χρειαζόμαστε τον 
αριθμητισμό για να λύνουμε προβλήματα και να αντιλαμβανόμαστε την έννοια του χρόνου, τους 
αριθμούς, τα μοτίβα και τα σχήματα για δραστηριότητες όπως το μαγείρεμα, η ανάγνωση ενός χάρτη 
ή ενός λογαριασμού, η ανάγνωση οδηγιών ή ακόμη και οι αθλοπαιδιές.

Πώς μπορείτε να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του αριθμητισμού του παιδιού σας
Η έρευνα έχει δείξει ότι τα κίνητρα και τα επιτεύγματα των παιδιών βελτιώνονται όταν συμμετέχουν 
στην εκπαίδευσή τους οι γονείς τους ή όσοι τα φροντίζουν.
Υπάρχουν πολλά καθημερινά πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να ενθαρρύνετε τη μάθηση με 
στόχο τον αριθμητισμό. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εξής περιπτώσεις:
• Μπορείτε να ενθαρρύνετε το παιδί σας να χρησιμοποιεί μαθηματική γλώσσα — πόσο, πόσο

μεγάλο, πόσο μικρό, πόσοι ή πόσα.
• Μπορείτε να συζητήσετε για τη χρήση των αριθμών, των μοτίβων και των σχημάτων στην

καθημερινή σας ζωή — για τους αριθμούς που βρίσκουμε σε βιβλία στις βιβλιοθήκες, τα μοτίβα ή 
τα σχήματα του χώρου σε γήπεδα, στο σπίτι και στην αρχιτεκτονική.

• Μπορείτε να μιλήσετε για περιπτώσεις όπου χρησιμοποιείτε τα μαθηματικά σε καθημερινές
δουλειές και πραγματικές καταστάσεις στη ζωή — στο μαγείρεμα, στην ανάγνωση ενός χάρτη και 
στις αθλοπαιδιές.

• Μπορείτε να εξερευνήσετε περιπτώσεις χρησιμοποιώντας χρήματα, όπως σε ψώνια,
προϋπολογισμούς και πιστωτικές κάρτες.

• Μπορείτε να υπολογίσετε, να μετρήσετε και να συγκρίνετε μήκη και ύψη, πόσο βαριά ή ελαφριά
είναι κάποια πράγματα και την ποσότητα που χωρούν κάποια δοχεία.

• Μπορείτε να μιλήσετε για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να λύσουμε
ένα πρόβλημα.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθημερινά εργαλεία όπως μέτρα ή ζυγαριές κουζίνας και να
συζητήσετε για τις μονάδες μέτρησης.

• Μπορείτε να κάνετε στο παιδί σας ερωτήσεις του τύπου: «Βγάζει νόημα αυτό;», «Η απάντηση
είναι λογική;» ή «Πώς αλλιώς μπορούμε να το κάνουμε;»

• Μπορείτε να παρατηρήσετε και να χρησιμοποιήσετε πίνακες δρομολογίων, ημερολόγια
και ρολόγια για διάφορους σκοπούς όπως για τον καθορισμό του χρόνου μελέτης, τον 
προγραμματισμό διακοπών και τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

• Μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας να υπολογίσει πόσο κοστίζει κάτι και τι ρέστα θα πάρει.
• Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια με αριθμούς χρησιμοποιώντας περιοδικά, βιβλία, εφημερίδες και

πινακίδες αριθμών κυκλοφορίας αυτοκινήτων.
• Μπορείτε να οργανώσετε, να κατηγοριοποιήσετε και να μετρήσετε σύνολα πραγμάτων όπως

παιχνιδιών, βιβλίων, ρούχων και παπουτσιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να βοηθήσετε το παιδί σας όσον αφορά 
την εγγραμματοσύνη και τον αριθμητισμό, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.education.qld.gov.au/
parents/map ή επικοινωνήστε με τον δάσκαλο ή το σχολείο του παιδιού σας.


