ኮሮናን ተከትሎ የትምህርት ክፍተቶች
ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተዛመደ ከሚያስከትላቸው መዘዞች አንዱ የመደበኛ ትምህርት ቤት እጦት ነው
፡፡ በዚህ ወቅት ልጅዎ የትምህርት ክፍተቶችን ስላጋጠሙት ምናልባት በትምህርት ቤት መማሪያ
ክፍል ለመዋሃድ አስቸጋሪ ሊሆንበት ይችላል። በሚከተሉት መንገዶች ልጅዎት ክፍቶችን እንዲቀንስ
ሊረዱት ይችላሉ።

የትምህርት ክፍተቶችን መቋቋም
በትምህርት ልምዶች ላይ የተደረጉ ለውጦች ፣ በርቀት ትምህርት እና በክፍል ውስጥ ትምህርት መካከል ያለው
ተደጋጋሚ ሽግግር እና ራስን ማግለል የመቻል እድሉ በልጆች ሥርዓተ-ትምህርት ላይ ጉዳት ያስከትላል ፡፡ በተፈጥሮ
፣ አንዳንድ ሰዎች በዚህ ወቅት በክፍል ውስጥ ትምህርታቸውን ለመከታተልና ለመሻሻል ይቸግራቸዋል ፣ እናም ጉልህ
የሆነ የትምህርት ክፍተቶች እንዳሳለፉ ይገነዘባሉ። የትምህርታዊ ልዩነቶች ወደ ትምህርት እንደገና ለመዋህድ አስቸጋሪ
ያደርጉታል እንዲሁም አስፈላጊው እንክብካቤ ሳይደረግ ከጊዜ ወደ ጊዜ ችግሮች ወደ መባባስ ያዘነብላሉ።

ችግሩን መለየት
ልጅዎ የመማር እክል ያለበት መሆኑን ለመገንዘብ በትምህርት ቤት ውስጥ በሚያሳየው እድገት ላይ ትኩረት ይስጡ ፡
፡ የመጀመሪያዎቹን የችግር ምልክቶች ለመለየት ይሞክሩ ፣ እና ችግሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሱ ወይም እየተቃለሉ
መሄዳቸውን ይመልከቱ። ስለ ትምህርት ቤቱ በመደበኛነት አነጋግሩት እና የእሱን ምላሽ መርምሩ። እሱ ለመናገር
ፈቃደኛ ካልሆነ ፣ እንቅስቃሴው የማይነቃነቅ ከሆነ ፣ ወይም ለትምህርት ቤት ባለው የአመለካከት ለውጥ ከተሰማዎት
ወደ ትምህርት መመለስ ይቸግረው ይሆናል ማለት ነው። እሱ በሚማርበት ትምህርት ላይ እንዴት እንደሚሠራ ለማየት
የቤት ሥራውን መከታተል ይችላሉ ፡፡

ከሠራተኞቹ ጋር ይነጋገሩ
በኮሮና ወቅት በተከማቸ ክፍተቶች ምክንያት ልጅዎ የመማር ችግር እያጋጠመው እንደሆነ ከተጨነቁ ልጅዎን ከክፍሉ
አስተማሪ ከሚያውቀው መምህር ጋር ውይይት መጀመር አለብዎት ፡፡ ይህንን ማድረግ እንደፈለጉ ለልጅዎ ማሳወቅ
አለብዎት ፣ ስለ ሚያሳስብዎትን ጉዳዮች ለልጆዎ ይንገሩትን እና የእሱን አቋም ያዳምጡ፡፡ በዚህ መንገድ በቤተሰብ
አንድ ላይ ተባብረው እሱን መርዳት ትችላላችሁ ፡፡
ከትምህርት ቤቱ ሰራተኞች ጋር በሚነጋገሩበት ጊዜ የልጅዎ የትምህርት ክፍተቶች ወይም ችግሮች መጠን ምን ያህል
እንደሆነ ለመገምገም ይሞክሩ ፣ እናም ትምህርት ቤቱ የልጅዎን የትምህርት ፍላጎት ለማሻሻል ምን ማድረግ እንደሚችል
ይመልከቱ። ከአስተማሪው ጋር በመተባበር ልጅዎ ትምህርቱን እንዴት ማሟላት እንደሚችል እና እንዴት ማገዝ
እንደሚችሉ ይጠይቁ::
ልጅዎ እቤት ውስጥ ሊያጠናቅቀው እንዲችል የጎደለውን የትምህርት ይዘት ይጠይቁ ፣ እና የሚፈለጉትን የጊዜ ሰሌዳዎች
በተመለከተ ግምቶችን ያቀናብሩ። ክፍተቱን ለመቀነስ ትምህርት ቤቱ የማጠናከሪያ ትምህርት ወይም ሌላ የትምህርት
ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል ፡፡ ምን ዓይነት የሚጠቅሙ አገልግሎቶች እንደሚሰጡ ለማወቅ ከትምህርት ቤቱ መምህራን ጋር
መነጋገር አስፈላጊ ነው።
አስፈላጊ ከሆነ ፣ ከትምህርት ቤት ውጭ የሚከናወኑ አገልግሎቶችን በመጠቀም ለልጅዎ የተወሰኑ ትምህርቶችን በሙያዊ
የግል አስተማሪ ወይም በክፍል ደረጃ ፍጥነት እንዲማር የሚያስችለው የቤተሰብ አባል በትምህርቱ ሊያግዘው ይችላል ፡፡

በቤት ውስጥ ምን ማድረግ ይቻላል
ልጃችሁ ወደ መደበኛ ትምህርት ቤት እንዲመለስ የወላጅ ድጋፍ በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ ለልጅዎ የተጠራቀሙ
የትምህርት ክፍተቶች እንዲቀንሱ በቤት ውስጥ ማድረግ የሚችሏቸው አንዳንድ ነገሮች የሚከተልት ናቸው -

ድጋፍ የሚያደርግ አካባቢ መሰረት አድርጉ
ለመማር እና ለትምህርቱ ዋጋ እንደሚሰጡ ለልጅዎ ያሳዩ ፡፡ ከትምህርት ቤት ሰራተኞች ጋር ሞቅ ያለ እና ቀና
ይሁኑ ግንኙነቶችን መጠበቅ ፣ ተማሪው ልጂዎች በትምህርት ጥናት ላይ ትኩረት ይስጡ፣ የቤት ስራዎቹን ይከታተሉ።
ልጅዎ እሱ የሚያከናውናቸው ስራዎቹ ጥሩ ወይም መጥፎ ውጤት ቢታይባቸውም እንኳ አወድሱት። በትምህርቱ ምን
እንደሚያስፈለገው መገንዘብ እንዲችል አበረታቱት ፣ እንዴት እርዳታ መጠየቅ እንደሚችል አስተምሩት።

ልጅዎ እንዲደራጅ ያግዙት
ልጅዎት በትምህርቱ የጎደለውን እንዲያሟል ትናንሽ እና ቀለል ያሉትን እያለያየ እንዲማር ከእሱ ጋር ቁጭ ይበሉ።
በየቀኑ አንድ ተግባር ማጠናቀቅ እንዲችል ትምህርትን እንዲከፋፍል እርዱት። ልጅዎት በትምህርቱ እንዲችሻሻል
በትምህርት ቤት ውስጥ የተለመዱ ክፍተቶችን እና የጠባብ ክፍተቶችን እንዴት ማካተት እንደሚቻል በእያንዳንዱ
ጊዜ ምን እንደሚሰራ እንዲያቅድ የሚያስችለውን ማስታወሻ ደብተር ወይም ሰሌዳ መጠቀም ይችላሉ ፡፡ እንደ የቤት
ሥራዎች የመሳሰሉትን።

ጥሩ ሁኔታ ፍጠሩ
ልጅዎ በቤት ውስጥ ለመማር የሚያስፈልጉትን ቅድመ ሁኔታዎች ለትምህርት ምቹ የሆኑ ጊዜ እና ቦታ ይምረጡ ፡፡
የሚመች ጸጥታ የሰፈነበትና መብራት ያልበትን የአስፈላጊ የሆኑትን የትምህርት መሳሪዎቹን ሁሉ የሚያስቀምጥበት ቦታ
አዘጋጁ።
ትኩረትን የሚስቡና የሚያዘናጉ ነገሮችን ከአቅራቢያው ያርቁ - ቴሌቪዥኑን ያጥፉ ፣ ወንድሞች እንዲርቁ ይጠይቁ ፡
፡ ልጆዎት ትንሽ ፈታ ዘና እንዲል ለአጭር ጊዜ አረፍ እንዲል ምክሩት። እንዳስፈላጊነቱ እሱን መረዳት እንድትችሉ
በአቅራቢያው ቆዮ። ልጃችሁ የተጠለበትን ሥራዎች ሁሉ ከፈጸመ እሱ በሚወደው የእንቅስቃሴ ዓይነት ካሱት።

