நம் குழந்தைகள் அவர்களால் எவ்வளவு முடியும ா அவ்வளவு
கற்றுக் ககாள்ள மவண்டும் எனில்,
அவர்கள் கற்றுக்ககாள்ளும் விஷயங்கதளப் பற்றி மபசுவைற்கான
வாய்ப்பு அவர்களுக்கு
கிதைப்பது இன்றியத யாைைாகும்.

'உங்கள் குடும்பத்துைன் இதைந்து கற்பது' என்பது
பள்ளியில் குழந்தைகளின் கற்றல் பற்றிய, பள்ளி-வீடு
கூட்ைாண்த தய வளர்க்கும் ஒரு ைிட்ை ாகும். உங்கள்
குழந்தை படிக்கும் பள்ளி 2017/18 கல்வியாண்டில் இந்ைத்
ைிட்ைத்ைில் பங்மகற்கிறது.

உங்கள் குடும்பத்துைன் இதைந்து கற்பது
ைங்கள் குழந்தைகளின் படிப்பு விஷயத்ைில் அதனத்து
கபற்மறார்களும்

ிக முக்கிய பங்காக இருக்கிறார்கள்.

கபற்மறார்கள் எப்படி ைங்கள் பிள்தளகளுக்கு உைவ
முடியும் என்பதைப் பற்றிய நல்லகைாரு அறிவுதை

பிள்தளகள் ைாங்கள் கற்றுக் ககாள்ளும் விஷயங்கதளப்
பற்றி மபச அனு ைிக்தகயில் அவர்கள் கற்றுக்ககாள்ளும்
விஷயங்கதள
அறிந்துககாள்வைற்கும்,
புாிந்துககாள்வைற்கும்,
நிதனவில்
தவத்ைிருப்பைற்கும்
எளிைாக இருக்கிறது.

அைிக எைார்த்ை ான எைிர்பார்ப்புகள்
உங்கள் பிள்தளக்கு நீங்கள் அைிக ான எைார்த்ை ான
எைிர்பார்ப்புகதள தவத்ைிருப்பதைக் காண்பிப்பைன்
மூலம், அவர்கள் கற்றுக்ககாள்வைில் சிறப்பாக
கசயல்படுகின்றனர் என்பதை உைர்ந்துககாள்வார்கள்
– இன்னும் சிறப்பாக கசயல்படுவார்கள்!

அைனால்ைான் பள்ளியில் படிக்கும் விஷயங்கதளப் பற்றி உங்கள்
பிள்தளகளுைன் மபசுவது முக்கிய ானைாக இருக்கிறது.
இப்படி மகட்கக் கூைாது: "இன்று பள்ளியில் நீ என்ன
கற்றுக்ககாண்ைாய்"? இந்ைக் மகள்விக்கு அாிைாகத்ைான் பைில்
கிதைக்கும்.
ஆனால் உங்கள் பிள்தளகளிைம் அவர்கள் பள்ளியில்
கற்றுக்ககாள்கிறவற்தற விவாிக்கவும் விளக்கவும் உைவுகிற
வதகயில் மபச்சு ககாடுக்க மவண்டும்.

உங்கள் குழந்தையிைம் குறிப்பிட்ை மகள்விகதள
நீங்கள் மகட்கலாம்.

வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் இதைமய இதைப்பு பாலத்தை
இதைத்ைிை மவண்டும்
பள்ளியில் என்ன நைக்கிறது என்பதைப் பற்றி உங்கள்
குழந்தையுைன் மபச, உண்த யில் பள்ளியில் என்ன
நைக்கிறது என்பதை நீங்கள் கைாிந்து ககாள்ள மவண்டும்.
அைனால் ைான் நாங்கள் ைிட்ை ிட்டிருக்கிமறாம்:


அந்ைக் குறிப்பிட்ை மகள்விகளுக்கு, உங்கள் பிள்தள
ைாங்கள் கற்றவற்தற விளக்கவும், அவற்தற
வார்த்தைகளாக ாற்றும் சவாதலயும் அளிக்கும்.

ைனிப்பட்ை குைாைிசியங்கள் அல்லது
கழிவுப்கபாருட்கதள வாிதசப்படுத்துைல் மபான்ற
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பாைங்களில் அவர்கள் கற்றுக்ககாண்ை சில கசாற்கதள
உங்கள் பிள்தளகள் பயன்படுத்துவர்.
வீட்டுக்கும் பள்ளிக்கும் இதைமய இதைப்பு பாலத்தை இதைத்ைிடும் வழிகள்:






குடும்பத்ைின் கற்கும் சூழல். உங்கள் பிள்தளயின் ஆசிாியர்கள், பள்ளியில் உங்கள்
பிள்தள என்ன கசய்கிறது, என்ன கற்றுக்ககாள்கிறது, அவருக்கு எப்படி சிறந்ை
ஆைைதவ ைருவது என்பதைப் பற்றி மபசுவார்கள்.
குடும்ப பைிகள். இதவ உங்கள் குழந்தை கற்கும் விஷயங்கதளக் குறிக்கும் சிறிய
பைிகள், இதவ ஒரு ாைத்துக்கு ஓாீரு முதற உங்கள் குழந்தையுைன் வீட்டுக்கு
அனுப்பி தவக்கப்படும். இது உங்கள் குடும்பத்துக்கு உங்கள் பிள்தளயிைம்
மபசுவைற்கு ிகவும் முக்கிய ான ஒன்தற ககாடுக்கிறது.
குடும்ப கண்காட்சிகள். ஒரு வருைத்ைிற்கு ஒருமுதற, ாைவர்கள் அவர்கள்
கற்றுக்ககாண்ைவற்றில் ைங்கள் குடும்பங்கதள ஈடுபடுத்ைிக் ககாள்ளவும் அதை
எப்படி கற்றார்கள் என்பதைப் பற்றி ைங்கள் குடும்பங்களுக்கு கைாியப்படுத்தும்
விைத்ைிலான கண்காட்சிதய ைிட்ை ிடுவர்.

கவளிப்பதையான மகள்விகள் உங்கள் பிள்தளக்கு நன்கு
விளக்க ளிக்கும் சவாதலக் ககாடுக்கும். உ-ம்.:


அதவ வித்ைியாச ானதவ என எப்படி எப்படி
கூறமுடியும்?



இதவ நைந்ைால் என்ன ஆகும்...?



அதைப் பற்றி ம லும் கசால்லுங்கள்



அது மவடிக்தகயாக இருக்கிறது, அற்புை ான
உள்ளது, ஆபத்ைானது - அதைப் பற்றி ம லும்
கசால்லுங்கள்...
அல்லது…



நீங்கள் எப்படி மவதல கசய்ைீர்கள் என்று
ாைவர்களுக்கு எப்படி விளக்கினீர்கள்?

ற்ற

அைனால்ைான் உங்கள் குழந்தை உைனான
உதையாைல்களில் நீங்கள் குடும்பத்துைன்
பகிர்ந்துககாண்ை அனுபவங்கள் சிலவற்தற உங்கள்
குழந்தையுைன் பகிர்ந்துககாள்வது நல்லது.
உைாைை ாக:
அது மவடிக்தகயாக இருக்கிறது. அது எப்மபாது…....
நாம் எப்மபாது ஓவியம் வதைந்மைாம் என்பது நிதனவில்
இருக்கிறைா? நாம் மபாது ான கபயிண்தை
வாங்கவில்தல.

குழந்தைகள் ற்றும் அவர்களது குடும்பங்களின் அனுபவங்கள்
குழந்தைகள் ைாங்கள் ஏற்கனமவ அறிந்ைிருக்கும்
விஷயங்களுைன் ைாங்கள் கற்கும் விஷயங்கதள இதைக்க
முடிந்ைால், அதைப்பற்றி ம லும் அறிந்துககாள்ள
அவர்களுக்கு எளிைாகிறது.

அல்லது:
நான் பள்ளியில் இருந்ைமபாது அந்ை முதறதய
நாங்கள் பயன்படுத்ைவில்தல.
அந்ை நாட்களில் நாங்கள்...
அந்ைத் ைதலப்தப எப்படி கண்ைறிந்ைீர்கள்? இது
எனக்கு பதழயதை நிதனவூட்டுகிறது...

