Pentru ca un copil să poată învăța cât
mai multe,
este important să aibă ocazia să vorbească
despre ceea ce învață.

Învață în familie
Fiecare părinte joacă un rol extrem
de important
când vine vorba de instruirea
copiilor.

Învață în familie este un proiect care vizează
consolidarea parteneriatului dintre școală și domiciliu
când vine vorba de instruirea copiilor la școală. Școala
la care învață copilul dumneavoastră participă la
proiect în anul școlar 2017/18.

Sfaturi utile despre cum părinții își pot ajuta
copiii să învețe mai mult

Copiilor le este mai ușor să învețe, să înțeleagă și să
rețină lucrurile învățate atunci când pot vorbi despre
lucrurile respective.

Așteptări ridicate, dar realiste
Arătându-i copilului că aveți așteptări ridicate, dar
realiste de la acesta, va înțelege că este bun la
învățătură

– și va învăța mai
mult!
De aceea, este important să vorbiți cu copiii
dumneavoastră despre ceea ce învață la școală.
Nu: „Ce ai învățat astăzi la școală”? Rareori veți obține un
răspuns la această întrebare.
Mai degrabă, vorbiți cu copiii astfel încât să poată
face conexiuni și să poată explica ce învață la școală.

Clădirea punților dintre casă și școală

Îi puteți adresa copilului întrebări specifice.

Pentru a putea vorbi cu copilul dumneavoastră despre ce se
întâmplă la școală, trebuie să știți ce anume se întâmplă la
școală. De aceea am planificat:

Întrebările specifice vă provoacă copilul să
explice despre ce învață și să exprime aceste lucruri
în cuvinte.
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metode pentru clădirea punților dintre casă și școală:

 Mediul de învățare din familie. Profesorii copilului vor
discuta cu dumneavoastră despre ce anume face și
învață copilul la școală și despre cele mai bune metode
de a-l susține.
 Sarcini în familie. Acestea sunt sarcini minore legate de
subiectele despre care învață copilul, iar acesta le ia
acasă o dată sau de două ori pe lună. Astfel familia
dumneavoastră beneficiază de subiecte foarte specifice
de discuție cu copilul.
 Expoziții pentru familie. O dată pe an, elevii planifică o
expoziție unde își implică familiile în ceea ce privește
subiectele învățate și metodele de învățare.

Copilul dumneavoastră poate include unele dintre
cuvintele învățate în cadrul lecțiilor, cum ar fi
trăsături personale sau sortarea deșeurilor.

Întrebările deschise vă determină copilul să
furnizeze o explicație mai detaliată, de exemplu:





Cum îți dai seama că diferă?
Ce s-ar întâmpla dacă...?
Spune-mi mai multe despre acest lucru
Sună distractiv, interesant, periculos – spune-mi
mai multe...
Sau…

 Cum le-ai explicat celorlalți elevi cum ai
ajuns la soluția respectivă?

De aceea, e recomandat să folosiți unele dintre
experiențele comune ale familiei când povestiți
cu copilul.
De exemplu:
Sună distractiv. E ca atunci când... Îți amintești când
pictam? Nu am cumpărat destulă vopsea.

Experiențele copiilor și ale familiilor
Atunci când copiii pot stabili conexiuni între ceea ce învață și
ceva ce știu deja, le este mai ușor să învețe mai mult.

Sau:
Pe când eram eu la școală nu am folosit metoda
aceea.
Pe atunci, noi...
Cum ți-a venit ideea pentru titlu? Îmi amintește
de...

