مساعدة طفلك في أداء الواجب المنزلي
لماذا يعد الواجب المنزلي مھ ًما؟
يساعد الواجب المنزلي على تعزيز المھارات الجديدة التي يتعلمھا الطالب في الفصل
الدراسي وبذلك يساعد في تحسين اإلنجاز األكاديمي .إضافة إلى ذلك ،يساعد الواجب
المنزلي الطالب على تطوير روح المبادرة ومھارات إدارة الوقت والمسؤولية .كما أنه يسد
الفجوة بين المنزل والمدرسة من خالل إتاحة الفرصة لآلباء بمالحظة ما يتعلمه أطفالھم
والقدرة على رصد تقدمھم.

كم من الوقت يجب أن يمضيه طفلي في أداء الواجب المنزلي؟
وف ًقا للبيانات التي أصدرتھا الرابطة الوطنية لآلباء والمدرسين واالتحاد الوطني للتعليم ) ،(NEAينصح باستخدام المقادير
التالية في الواجبات المنزلية:
* منذ الحضانة وحتى الصف الثالث ،ما ال يزيد عن  20دقيقة يوميًا.
* من الصف الرابع وحتى السادس ،ما بين  40-20دقيقة يوميًا.
* من الصف السابع وحتى الثاني عشر ،تختلف المدد المحددة وف ًقا لنوع وعدد المواد التي يدرسھا الطالب.

العالقة بين المنزل والمدرسة
تعد العالقة بين المنزل والمدرسة ضرورية .فقد أظھرت األبحاث أن األطفال يتحفزون ألداء الواجب المنزلي عندما يتبنى
اآلباء موق ًفا إيجابيًا داعمًا .وفي ما يلي عرض لبعض الطرق التي تساعد طفلك على تبني موقف إيجابي تجاه الواجب
المنزلي:
* تحدث مع طفلك حول المدرسة وعن ما يحب وما ال يحب في المدرسة ولماذا .أ ّكد على طفلك أنه يمكنه دائمًا الرجوع
إليك للتحدث عن المشكالت.
* تواصل مع معلم طفلك بصورة منتظمة .خطط لالجتماع بالمدرس على األقل ثالث مرات بالعام لمناقشة تقدم طفلك .فور
إقامة العالقة ،يكون من األسھل التعاطي مع المشكالت العويصة إن وجدت) .اطلب مترجمًا إن كنت بحاجة إليه(.
* تعرف على المنھج الدراسي في مدرسة طفلك .فكلما عرفت المزيد حول ما يجب تعلمه في الفصل الدراسي ،كنت أكثر
قدرة على مساعدة طفلك في أداء الواجب المنزلي.

نصائح للمساعدة في أداء الواجب المنزلي
* شجع طفلك على تدوين الواجبات المنزلية في دفتر اليوميات الذي تقدمه المدرسة.
* وفر مكا ًنا ھاد ًئا للمذاكرة واألدوات الالزمة إلنھاء الواجبات المنزلية.
* افرض رقابة على مشاھدة التلفاز وحدد وق ًتا معي ًنا ألداء الواجب المنزلي.
* اثن على جھود طفلك .فإذا طلب طفلك المساعدة ،فانظر إن كان بإمكانك مساعدته في فھم المسألة دون تقديم الحل
ببساطة.
* شجع طفلك على التماس مساعدة مدرسه إذا كنت غير قادر على مساعدته في حل ھذه المسألة.
* تأكد من أن طفلك يضع اسمه على كل الواجبات وأنه يسلمھا جميعًا .فالكثير من الطالب ينسون تسليم واجباتھم وتتراجع
درجاتھم بسبب ذلك.
* اطلب االطالع على الواجب المنزلي لطفلك بعد تصحيحه وإعادته حتى يمكنك مراقبة تقدمه.
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