ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ واﻟﺪﯾﻦ از ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ھﻤﮫ ﺑﭽﮫ ھﺎ در ﻣﺮﺣﻠﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﭽﮫ ھﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن اﮐﺜﺮا در ﺧﺎﻧﮫ از طﺮﯾﻖ ﻣﺘﺪ آﻣﻮزش
از راه دور ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ
آﻣﻮزش از راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻀﻮری ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس اول ﺗﺎ ﮐﻼس ﺳﻮم و ﻧﯿﺰ دوره ھﺎی ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻼوه ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﻋﺪه از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﮔﺮوه
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺟﺒﺎری اداﻣﮫ دار ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم آﻣﻮزش از راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻀﻮری ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﭽﻨﯿﻦ
آن ﻋﺪه از داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﻼﺳﮭﺎی آﻣﺎده ﺷﻮﻧﺪه اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ و زﺑﺎن ﻣﺎدری آﻧﮭﺎ ﻓﻨﻼﻧﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ از
ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠٢٠/۴/١۴ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آﻣﻮزش از راه ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﻀﻮری در ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﮫ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮﻧﺪ ﺑﮭﺮﺣﺎل ھﻤﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺣﻖ دارﻧﺪ ﮐﮫ
در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎی واﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺘﺪ آﻣﻮزش از راه دور ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ در وھﻠﮫ اول ﻣﺘﺪ آﻣﻮزش از راه دور واﻗﻊ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ھﻤﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان
ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻣﯿﺸﻮد
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﺗﻤﺮﯾﻨﮭﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﮭﺎﯾﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺪارس ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﺸﻐﻮل
ھﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮐﮫ ﭘﺮوﺳﮫ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮود .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻣﺎ ﺗﺎزﮔﯽ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ اﻋﺘﻤﺎد داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮ
ﻓﺮدی ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮدش را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺑﭽﮫ ھﺎ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﺑﮫ ﻣﺪارس ﺑﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺸﺖ
اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ آﻣﻮزش و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺘﺪ آﻣﻮزش از
راه دور داﻧﺶ آﻣﻮز در ﺧﺎﻧﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ

✓ ﻣﺪرﺳﮫ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ آﻣﻮز را ﺑﻌﮭﺪه دارد ھﻤﮫ واﻟﺪﯾﻦ از ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ
آﻣﻮزش ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ از آن ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﮫ واﻟﺪﯾﻨﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﮫ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ زﺑﺎن ﻓﻨﻼﻧﺪی ﯾﺎ
ﺳﻮﺋﺪی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﻨﺪ آﻣﻮزﮔﺎران ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﮫ داﻧﺶ آﻣﻮزان در دﺳﺘﺮس
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ

✓ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻧﺪارد ،او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ارﺗﺒﺎط ﺧﻮدش را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻻزم در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

✓ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎی ﻣﺪرﺳﮫ را ﺑﮭﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎ را اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﺎ
آﻣﻮزﮔﺎران در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ

✓ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ از ھﻤﮫ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ

✓ ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﺑﺎره ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺤﺒﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ روزاﻧﮫ را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ و از
اﺷﮑﺎل و ﻋﮑﺲ ھﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺟﺪول ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دھﯿﺪ

✓ ﺑﮭﻤﺮاه ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ را در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ او ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روی ﮐﺎرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اش ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ در
آن ﻣﮑﺎن ھﻤﮫ اﺑﺰارھﺎ و ﮐﺘﺐ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺮای
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد

✓ ﻣﻼﺣﻈﮫ و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ ﺑﺮای ﭼﮫ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ درس ﺧﻮاﻧﺪن و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﺖ طﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ در ﺧﺎﻧﮫ
ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮ از ﺳﺎﻋﺖ درﺳﯽ ﮐﻼس ﺣﻀﻮری ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﺎﺷﺪ

✓ ﺑﭽﮫ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮدش را ﺗﻨﮭﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و ﮐﺎرھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﭽﮫ را ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﮭﻤﺮاه دوﺳﺘﺎن ھﻢ ﮐﻼﺳﯽ ﻣﺪرﺳﮫ اش ﯾﺎ ﺑﮭﻤﺮاه ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادراﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﯿﻮه آﻣﻮزش از راه دور ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺶ
را اﻧﺠﺎم دھﺪ اﻧﺠﺎم دﺳﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎرھﺎ ﻟﺬت ﺑﺨﺶ اﺳﺖ

✓ اطﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ داﻧﺶ آﻣﻮز زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون از ﺧﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺳﭙﺮی ﮐﻨﺪ ﺗﺤﺮک ،ورزش و ﺑﺎزی
ﮐﺮدن در ﻣﺘﺪ آﻣﻮزش از راه دور ﻣﮭﻢ ھﺴﺘﻨﺪ

✓ ﻣﻘﺮرات ﺟﺪی ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺗﻤﺎس داﻧﺶ آﻣﻮز ﺑﺎ ﻟﻮازم ﺗﺼﻮﯾﺮی را اﻟﺒﺘﮫ ﺑﺠﺰ در زﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ اش وﺿﻊ ﮐﻨﯿﺪ
✓ ﺑﮫ ﺑﭽﮫ اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮدش را اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ و اھﺪاف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻘﯽ را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ او ﻗﺮار دھﯿﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﮔﺮ ﺑﭽﮫ اﻧﺮژی ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ روزاﻧﮫ اش ﻧﺪارد ،او ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ آﻧﺮا دﯾﺮﺗﺮ اﻧﺠﺎم دھﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ داﻧﺶ آﻣﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺷﻮد ،آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ در آﯾﻨﺪه ﺑﮫ او ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی آن ﻣﻮارد
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد

✓ ھﻤﮫ اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در طﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت آﻣﻮزﺷﯽ از راه دور ﺑﮫ زﻣﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪرﺳﮫ ﺑﭽﮫ اﺣﺘﺮام ﮔﺬاﺷﺘﮫ و آن را
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﻤﮫ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻠﻖ آراﻣﺶ ﻓﮑﺮی و آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﭽﮫ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

✓ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ در ﺧﺼﻮص آراﻣﺶ و رﻓﺎه ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻧﮕﺮاﻧﯽ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮوز ﮐﻨﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﺷﻤﺎ در وھﻠﮫ اول راﺟﻊ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯿﺮی داﻧﺶ آﻣﻮز اﺳﺖ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ آﻣﻮزﮔﺎر ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ رﻓﺎه و اﺣﻮال ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ﻣﻮﺟﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺗﺎن اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ رواﻧﺸﻨﺎس ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎظﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪرﺳﮫ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
در ﺗﺤﺮﯾﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﮭﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ :ﻓﻮرﺑﻮﻧﺪت ھﻢ اوک اﺳﮑﻮﻟﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻓﺮدرﯾﮑﺎ ﻧﻮﮐﻮﯾﺴﺖ راھﻨﻤﺎی ﭘﺪاﮔﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ
ﻻروم ،و ﺗﺤﺮﯾﺮات اﻧﺠﻤﻦ واﻟﺪﯾﻦ ﻓﻨﻼﻧﺪ

