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 ایجاد یک فضاي یادگیري در خانه
  را به ایجاد یک فضاي یادگیري نیاز داریم؟چ

 د سازمی يعادرا    در خانه  يریادگی
شود. حتی اگر این فضا کوچک باشد، مکانی نیاز  کنند و این شامل ایجاد یک فضاي یادگیري در خانه می کودکان با یک روند روزمره رشد می 

ها در هنگام یک دوران ناآرام  است که کودکان در آن بتوانند به صورت عادي کار کنند و یاد بگیرند تا به مهیا ساختن امنیت و ثبات آن
هاي  هایی شبیه آشپزي، پایهحتی فعالیت  –کند  هایی را براي آموزش کودکان فراهم میبسیاري از اتفاقات در خانه موقعیت  کمک کند.

 آموزش ریاضی و علوم را در خود دارد.
 دهدبه شما امکان ارتباط برقرار کردن بیشتر با یادگیري فرزندتان را می

خصوص به فرزندتان،  اي وجود دارد که با فرزندتان ارتباط برقرار کنید. توجه به هاي عالیت بله! اکنون یک شرایط غیر عادي است، اما فرص
گیرند. این همچنین فرصت مهیجی ها چگونه یاد میدهد که متوجه شوید آن حتی براي ساعاتی کوتاه در طول روز، به شما این امکان را می 

 ها قرار دهید.ر آن است که دانش و تجربیات یادگیري خودتان را در اختیا
 خانه، مکان تلفیق یادگیري و بازي است

کند که یادگیري هیچ ها کمک میگردند، خسته هستند. با این حال، بودن در خانه به آناغلب کودکان هنگامی که از مدرسه به خانه برمی 
ي خود را با کار عملی یا  آموزان آموختهافتد که دانشافتد. تاثیر گذارترین یادگیري زمانی اتفاق می جا اتفاق می حد و مرزي ندارد و همه 

آموزان که دانش خود را به اشتراك بگذارند، حتی با بازي کردن نقش معلم و  دهند. دادن این فرصت به دانش آموزش به دیگران، نشان می 
 ها تقویت شود. کارآمدي آن -کند که اعتماد به نفس و خودآموزش به شما، کمک می 

 کنداولویت یادگیري را تقویت می
دهد. این همچنین یک شان را میها مالکیت بر فرآیند یادگیري مهیا ساختن یک فضاي طراحی شده براي یادگیري براي فرزندتان، به آن

استقالل و راحتی    کنید.ها توجه میدهد که متوجه شوند که شما به آموزش آن ها اجازه می دهد و به آنشان را می حس احترام به دانش 
 کند که به این کمال برسند که مسئولیت یادگیري خود را به صورت مناسب به عهده بگیرند. ها در خانه همچنین به کودکان کمک میآن

 هایش را جشن بگیردکند که موفقیتهایی را مهیا میفرصت
شان شناخته شود و به  ها اما نیاز دارند که دستاوردهاي کرد. آن  کنند و با حمایت مناسب، انتظارات ما را برآورده خواهندکودکان رشد می 

شان را با جایزه و لوح  شان را با شما در میان بگذارند و موفقیتها جایزه داده شود. این فرصت را دارید که به کودکان اجازه دهید اهدافآن
 تقدیر جشن بگیرند. 

 گیرندکودکان با به اشتراك گذاري یاد می
تر خود کمک کند. تکنولوژي  تواند به آموزش خواهران و برادران کوچک تر میهایی که بیش از یک فرزند دارند، فرزند بزرگ خانواده در  

 دهد که یادگیري خود را با همساالن خود به اشتراك بگذارند. همچنین به کودکان اجازه می 
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 پرورش دهیمگونه یک محیط یادگیري در خانه را چ

  
  

 کننده بسازیدیک فضاي جذاب و سرگرم

کنید، هنگام صرف غذا، مواد فضاها باید تمیز، خلوت و براي یادگیري مفید باشند. اگر از میز شام استفاده می •
 آموزشی را کنار بگذارید تا پایان جلسه آموزشی را نشان دهید.

بندي دسترسی داشته باشند. بنابراین مطمئن شوید که یک نظم روزانه در کار است و کودکان به آن جدول زمان •
 رسد.شود و کی به پایان میدانند که هر درس چه زمانی شروع میها میآن 

مناسبی مدیریت  به صورت باید کنند، اماهاي یادگیري را فراهم میفرصتو سایر وسایل هوشمند  کامپیوتر، تلویزیون •
 شوند و هنگام درس خواندن استفاده نشوند.

ها ببینند که شما مطالعه ترین فرد براي کودکتان هستید. اگر آنبخشرفتار یادگیري را مدل سازي کنید. شما الهام •
 شوند.ها بیشتر به خواندن تشویق میدقیقه در روز، آن  15کنید، حتی براي می

دقیقه تمرکز   15توانند تنها براي ساله معموال می 6تا  5تر یاز دارند. فرزندان کوچککودکان به استراحت منظم ن •
 شود.هاي عملی او زیادتر میکنند و این مقدار با افزایش سن و بلوغ کودك در مهارت

  
 در قسمت بعد، بر روي نکات خواندن با کودکان تمرکز خواهیم کرد. 

 تماس بگیرید.  akeb@iiuk.orgاگر هرگونه سوال و یا نگرانی دیگري داشتید، لطفاً با برد تعلیم و تربیت به آدرس ایمیل 

mailto:akeb@iiuk.org

	ایجاد یک فضای یادگیری در خانه

