أمور يجب تذكرها أثناء دعم التعلم
المنزلي

التعلم المنزلي

يحدث التعلم يف كل مرة نستمع فيها إىل بعضنا البعض و نتفاعل فيها مع من حولنا...

ملن هو موجه هذا امللصق (البوسرت)؟

•رضورة طلب املساعدة و االستفسار عن أي يشء مل تفهمه  .وبوسع أي شخص أن يساعدك.

•لكل شخص :األمهات واآلباء ،مقدمي الرعاية ،األطفال ،الشباب ،األخوة ،الجدات ،األعامم ،والعامت...

•يتم االستامع واإلنصات بني أفراد الجامعة .يستمع البالغون إىل األطفال ،ويستمع األطفال إىل الكبار ،ويستمع البالغون إىل الكبار واألطفال إىل األطفال.
•رسد القصص باستخدام اإلمياءات وتعبريات الوجه .تأكد من أن كل شخص ميكنه رؤيتك أثناء رسد القصة .
•استمع إىل ما يدور حولك بالطبيعة ،الطيور والحيوانات واألمطار .حاول تقليد وإصدار األصوات نفسها.

يحدث التعلم يف كل مرة نلعب فيها ونتمتع بكوننا مبفردنا أو مع شخص اخر ...
•كل يوم ،تنقل بأي طريقة ميكنك .رقص .قفز .لفة.

•قم بإجراء تغيريات عىل األلعاب بحيث ميكن للجميع االنضامم إليها .قد يعني هذا تغيري القواعد أو تغيري الحركات.
•قم بإعداد ألعاب جديدة وقم بتعليم اآلخرين كيفية القيام بها
•عندما تكون مبفردك ،ميكنك أن تكون هادئًا أو مشغوالً بنا ًء عىل شعورك.

يحدث التعلم يف كل مرة نشعر فيها بالفضول ،و نكتشف املزيد عن أنفسنا وعن بعضنا البعض...
•حاول القيام بيشء جديد ،حتى لو كان ذلك صعباً يف البداية.

•تعلم من االخر  .ابحث عن شخص يستطيع تعليمك شيئًا تريد تعلمه.
•زراعة البذور  .العناية بالشجرة .إصالح يشء ما .بناء يشء ما .تحويل يشء ما.
•اطرح األسئلة :ملاذا يحدث هذا؟ كيف يعمل هذا؟ ماذا لو غريت هذا؟

•لجميع األرس التي لديها أطفال مبن فيهم أطفال ذوي إعاقة.

هدف هذا امللصق؟

يعترب إغالق املدارس من الظروف األكرث تأثريا ً عىل سري تعلم األطفال و وكذلك الشباب ،يرغب البالغون يف مساعدة األطفال يف االستمرار يف التعلم كام هو الحال يف املدرسة،

ولكن هذا ليس باألمر السهل.
يعرض هذا امللصق طرقاً عديدة ميكن لألرس تبنيها و العمل بها مع أبنائهم و بناتهم يف املنزل .كام ميكن ألي شخص استخدام أفكاره الخاصة وإبداعه للبناء باعتامد طرق التعلم
هذه.

أهمية هذا امللصق؟

يساعد هذا امللصق األرس عىل أن تكون أكرث إدراكاً لكيفية و أهمية التعلم يف املنزل و كيف ميكن لذلك أن يساعد عىل تحسني و استمرارية التعلم يف املدرسة و يف املجتمع.

كيف يستخدم هذا امللصق؟

•ضع امللصق عىل الحائط الخاص بك حيث يستطيع كل فرد من العائلة رؤيته .ميكن أن تطلب من الطالب املساعدة يف تحديد مكان وضعه
•انظر إىل امللصق يف أي وقت.
•فكِّر وتأمل يف الصور .ما هي الصور التي ترغب يف النظر إليها أكرث من غريها؟
•ماذا ترى؟ ما الذي يحدث يف الصور برأيك؟

يحدث التعلم يف كل مرة نخرتع فيها وننشئ شي ًئا جديدا يف أي مكان ...

•استخدم أي عنارص موجودة يف املكان ،مثل الزجاجات والحزم والعيص والطني القدمية ،لعمل أشياء مختلفة .ميكن استخدام أي يشء ملساعدتك عىل التعلم.

•ما هي األفكار التي تساعدك عىل التعلم يف املنزل؟
•ال توجد إجابات صحيحة او خاطئة.

•استخدم خيالك واألجسام التي تعرث عليها لتؤلف القصص .قد تكون هذه القصص « ؟» أو «خيالية».
•قم بتخيل قصص من وحي الخيال .شارك ما أنتجته مع اآلخرين .أخربهم واحك لهم قصة!
•قم بقص بعض األحرف من أوعية قدمية وشكل جمل وكلامت.

يحدث التعلم يف كل مرة نشعر فيها باألمان وأحببنا من يعلمنا حتى عندما نواجه صعوبات...
•إن الشعور باألمان والحب هو األساس الذي يقوم عليه التعلم والتنمية .من دون الشعور باألمان و املحبة  ،قد يكون من الصعب للغاية عىل أي شخص أن يتعلم.
•العناية باآلخرين ومساعدتهم  .كن عىل طيبة معهم ،خاصة يف األوقات الصعبة.
•الرعاية تحدث بني الجميع .البالغون يهتمون باألطفال ،كام يرعى األطفال البالغني ،يرعى كذلك الكبار األطفال.
•يتعلم الجميع و يقلدون سلوك األشخاص من حولهم .وضح السلوك الذي ترغب يف رؤيته.
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