ልጅዎን በቤት ስራ ማገዝ
የቤት ስራ አስፈላጊነቱ ለምንድን ነው?
የቤት ስር ተማሪዎች በክፍል ውስጥ የተማሩትን እንዲያጠናከሩና ይህም ሁኔታ የቀለም
ትምህርት ውጤታቸውን እንዲያሻሽሉ ያግዛቸዋል፡፡ በተጨማሪም የቤት ስራ ተማሪዎች
ተነሳሽነት፤ የጊዜ አጠቃቀም ክህሎትና ሀላፊነት እንዲያዳበሩ ያግዛቸዋል፡፡ይህም ሁኔታ
በትምህርት ቤትና በቤት ያለውን ግንኙነት ያጠበዋል ምክንያቱም ወላጆች ልጆቻቸው ምን
እንደተማሩ እንዲያስተውሉ ከማስቻሉም በላይ ለውጣቸውን ለመከታተል ይችላሉ፡፡
ልጆቼ በቤት ስራ ላይ ስንት ጊዜ ማጥፋት ይገባቸዋል?
ደ ብሄራዊ ፒቲኤና ብሄራዊ የትምህርት ማህበር (ኤን ኢ ኤ): የሚከተሉት የቤት ስራዎች መጠን ይደገፋሉ፤
*ከመዋለህጻናት እሰከ 3ኛ ክፍል ላሉት በቀን ከ20 ደቂቃ ያልበለጠ፡፡
*ከ 4ተኛ እስከ 6ተኛ ክፍል ላሉት በቀን ከ20 እስከ 40 ደቂቃ፡፡
*ከ 7ተኛ እስከ 12ተኛ ክፍል ላሉት የሚደገፈው የጊዜ መጠን ተማሪው እንደሚወስደው ትምህርት አይነትና የትምህርት
አይነት ብዛት ይለያያል ::
የቤትና የትምህርት ቤት ግንኙነት
የቤትና የትምህርት ቤት ግንኙነት አስፈላጊ ነው፡፡ ጥናቶች የሚያመለክቱት ወላጆች ለህጻናት አወንታዊ
አስተያየትና ድጋፍ ካሳዩዋቸው የቤት ስራቸውን ለመስራት ይነሳሳሉ፡፡ ከዚህ በታች ያሉት መንገዶች ህጻናት
የቤት ስራ ለመስራት ጥሩ ዝንባሌ እንዲያዳብሩ ይረዳል፡
* ልጅዎን ስለትምህርት ቤት ያውሩዋቸው ማለትም ከትምህርት ቤት የሚወዱትን የሚጠሉትን እናም ለምን
እንደሚጠሉት ወይም እንደሚወዱት ይጠይቁዋቸው፡፡ ልጅዎ ወደርስዎ መቸውንም ጊዜ ቢሆን ችግር
ማቅረብ እንደሚችሉ ያሳውቁዋቸው፡፡
* ከልጅዎ መምህር ጋር ውይይት ያድርጉ፡፡ ስለ ልጅዎ የትምህርት ለውጥ ለመወያየት ቢያንስ በአመት ውስጥ
ሶሰት ጊዜ ያህል ለመገናኘት ያቅዱ፡፡ አንዴ ግንኙነቱ ከተመሰረተ አስቸጋሪ ነገሮችን ቢነሱ እንኩዋን
ለመፍታት ቀላል ነው፡፡ (አንድ የሚያስተረጉም ከፈለጉ ይጠይቁ፡፡)
* በልጅዎ ትምህርት ቤት ውስጥ ያለውን ስርአተ ትምህርት ይወቁ:: በመማሪያ ክፍል ውስጥ የሚማሩትን ካወቁ
ልጅዎን የቤት ስራቸውን ለማገዝ ይችላሉ፡፡
የቤት ስራቸውን ለማገዝ አጋዥ ፍንጮች
*ልጆች ከትምህርት ቤት በተሰጠው መዝገብ ላይ የቤት ስራዎችን እንዲጽፉ ያበረታቱ
* ልጆች የቤት ስራቸውን እንዲያጠናነቅቁ ፀጥ ያለ ቦታና አስፈላጊውን ቁሳቁስ ይስጡዋቸው፡፡
* ቴሌቪዥን የሚመለከቱበትን ጊዜ ይከታተሉ እናም የተወሰነ ጊዜ ለቤት ስራ ያስቀምጡ፡፡
* የልጀዎን ጥረት ያድንቁ፡፡ ልጅዎ እርዳታ ከጠየቅዎት የሚችሉ ከሆነ ይመልከቱን መልስ ሳይሰጡ ችግሩን
ለመለየት ይሞክሩ፡፡
* እርስዎ ችግሩን መረዳት የማይችሉ ከሆነ ከመምህር እርዳታ እንዲያገኝ ያበረታቱት፡፡
* ልጅዎ ስማቸውን በቤት ስራቸው ላይ ማስቀመጣቸውን ያረጋግጡ፡፡ ብዙ ተማሪዎች የቤት ስራቸውን
ለማስረከብ ይረሳሉ በዚህም ውጤታቸው ይወርዳል፡፡
* የልጅዎ የቤት ስራ ውጤት ከተሠጠው ሲመለስ ይመልከቱት ይህም የልጅዎን ለውጥ ይከታተሉበታል፡፡
የኤፍኤሲኢ ማዕከል

703‐824‐6865
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