
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 کالس اول تا کالس سوم و نیز دوره ھای پیش دبستانی برنامھ ریزی شده است.  
بعالوه 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 کالسھای آماده شونده ابتدایی بھ تحصیل مشغول ھستند و زبان مادری آنھا فنالندی نیست نیز میتوانند از 

تاریخ ٢٠٢٠/۴/١۴ با 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 الزم برای کمک بھ ✓
آموزش فرزندانشان برخوردار نیستند کھ از آن جملھ میتوان بھ والدینی اشاره نمود کھ از توانایی زبان فنالندی 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 الزم 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 الزم 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  

مالحظھ 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 کالس 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 کالسی 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 
الروم، و تحریرات انجمن والدین فنالند  


