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ከርቀት ትምህርት ጠቃሚ ምክሮች ለወላጆች። 
 

● የቀለም ትምህርትን ብቻ ሳይሆን፣ የቀለም ትምህርትን፣ መዝናኛን፣ እና ልዩ እንቅስቃሴዎችን በማጣመር 
ይጠቀሙ። የቀለም ትምህርቱን ጥንካሬ በመማሪያ ክፍሉ ከሚካሄደው የትምህርት አሰጣጥ እርምጃ 
ወይም ፍጥነት ጋር ለማጣጣም ሲሉ ጫና ወይም ግፊት አይሰማዎት። በቤት ውስጥ የመማር ሁኔታ 
የመማሪያ ክፍል ባህልን በቀጥታ እንዲመሳሰል ማድረግ አያስፈልገውም። 

 

● የልጅዎን ተሳትፎን ለማዳበር እና ሂደቱንም እንዲቀበለው የጊዜ ሰሌዳውን አብሮ እንዲያዘጋጅ ልጅዎን 
ያበረታቱ። በጊዜ ሰሌዳው ውስጥ የዕረፍት ጊዜያት በየመሀሉ መኖራቸውን ያረጋግጡ! የወጥ ቤት ሰዓት 
ቆጣሪ ወይም የስልክ ማንቂያ ደወል የትምህርት ቤት ደወልን ስሜት ሊሰጥ ይቻላል። 

 
 

● ቀኑን በሥርዓት ማዋቀርዎን ያረጋግጡ። ምግብ አንድ ላይ ተመገቡ። ይህ ቅርጽን ለመጠበቅ እና የርስ 
በርስ መግባባትን ለማረታታት ምርጥ ዘዴ ነው። 
 

● ለተለያዩ ተግባራት በቤት ውስጥ ይዘዋወሩ። አንድ ቦታ ለሒሳብ ትምህርት፣ አንድ ሌላ ቦታ ደግሞ 
ለንባብ፣ ወዘተ ይመድቡ።  

 
 

● ዕረፍት ለመውሰድ የሚቀርቡልዎትን ጥያቄዎችን ያክብሩ፣ ጥያቄዎች ሲጠየቁም መልስ ይስጡ። ይህ 
አዎንታዊ ተግባቦትን እና ራስን ችሎ የመቆምን ክኅሎቶች ያዳብራል።  
 

● በጊዜ ሰሌዳው ውስጥ የአካል ብቃት እንቅስቅሴዎችን ያጠናክሩዋቸው! ለዚህ ደግሞ፣ እንደ gonoodle 
እና mindyeti ያሉ መተግበሪያዎች በጣም ጥሩዎች ናቸው። የአካል ብቃት እቅስቃሴ ለአእምሮም ሆነ 
ለሰውነት ጤንነት አስፈላጊ ነው። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት፣ የልጆችን ስሜታዊ መነቃቃት ከፍ 
የሚያደርገው ኢንዶርፊን (endorphins) የተባለው የውስጠ ሰውነት ኬሚካል እንዲመነጭ ያደርጋል። 

 
 

● በትምህርት ቀኑ ውስጥ ያሉትን እሴቶች ያዳብሩዋቸው! የልጅዎ እጅግ በጣም አስፈላጊው አስተማሪ 
እርስዎ ነዎት። 
 

● የመገናኛ ብዙኃንን አጠቃቀም ይገድቡ። ከዚህ ቀደም በቴሌቪዥን እና ሞባይል ስልክ መሰል መሣሪያዎች 
ላይ የሚጠፋው ጊዜ ገደብን ማስከበር አስቸጋሪ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ከእነዚህ ነገሮች ነጻ የሆነ ጊዜ 
በቀን ውስጥ ሊኖር መቻሉን ግን ያረጋግጡ።  

 
 

● ምስጉን ባሕሪያትን ሲያከናውኑ አመስግኑዋቸው፥፤ ልዩ አበረታች ቃላትን በመጠቀም ያወድሷቸው 
(“ቁጭ ብለህ ለሥራ ዝግጁ ሆነሃል፣ ደስ ይላል።” “የዕረፍት ጊዜው እንዳበቃ፣ ወደ የሚቀጥለው ሥራ 
ራስህ አስበህ ቀጥለሃል፣ ደስ ይላል”)። 
 

● ተቀባይነት የሌለው ሥነምግባርን፣ የልጁ ሁኔታ እየተባባሰ ባለበት ወቅት ሳይሆን፣ ከመባባሱ በፊት 
አለዚያም መባባሱ ከሰከነ በኋላ ያርሙ።  

 
 

● በእያንዳንዱ አሉታዊ አስተያየትዎ አንጻር አምስት አዎንታዊ አስተያየቶችን ለመስጠት የተቻልዎትን ጥረት 
ያድርጉ።  
 

● ተገቢውን ባሕሪ ባለማሳየቱ ልዩ መብቶች ከመከልከል ይልቅ፣ ለመማር/ተገቢውን ምስጉን ባህሪ 
ማሳየትን ለማበረታታት ሽልማቶችን ወይም ማበረታቻዎችን ይስጡ። 

 


