
فرزندانبا همراه 
با موفقیتهمگام 

یمهمراه موثری در مسیر یادگیری باش

دکتر لیال سلیقه دار
مشاور و جویشگر حوزه 
تعلیم و تربیت و خانواده



چقدر مستقل شدم؟



!نقش من

همراه فعال مانند یک 
روبات



چه کارهایی می توانم به تنهایی انجام دهم؟

فعالیت های مربوط به آماده سازی

فعالیت های حضور در کالس

فعالیت های مربوط به جمع آوری پایانی



قبل از کالس

چه کارهایی را قبل از 
کالس انجام دهیم؟



با این ها چه کار کنم؟

چقدر سر و 
صدا میاد

چه بوی 
خوب غذایی

همه اش 
حواسم پرت  

میشه



در کالس

هنگام برگزاری کالس چه 
کارهایی انجام دهم یا ندهم؟



چه کار کنم؟

TVدرس  مثل تماشای 

خوردن و نوشیدن در کالس



چه کارهایی انجام دهم ؟

یادداشت برداری کنم

سواالتم را بپرسم

کارهایی که از من خواسته  
میشود را انجام دهم



بعد از کالس 

چه کارهایی بعد از کالس 
انجام دهم



یک فعالیت

صبح ها چطوری از 
؟خواب بیدار میشی

ه اولین چیزهایی ک
بهت میگن چیه؟



دو یار خوب
دو کار ارزشمند

؟؟؟

؟؟؟



دو یار خوب
دو کار ارزشمند

تحرک

بطری آب



جایزه من چی میشه؟

یک معما

یک بازی

وقت معما 
و بازی



یک حبه قند در قهوه انداختمادر 
!!!اما قند خیس نشد



امتحان کن



چهار مثلث: چوب کبریتشش 



مقاصد یادگیری دوره ابتدایی

هماهنگی 

دو نیکره
مغز

تقویت تمرکز و 
دقت

یادگیری 
عمومی

پی ریزی یادگیری

ساخت  
و ساز

ارتباطات



مهارت های مهم

استقالل

مسئولیت پذیری

اعتماد به نفس



مستقل در برنامه ریزیفرزند 

بازخوردنظارتآموزش



والدین شاغل
به ویژه مادر شاغل

حضور والدین به ویژه مادر•یهاوابستگ

آموزش

در ضرورت ها چه کار کند•

یددر طول روز ارتباط داشته باش•

مدرسه را در جریان بگذارید•



:سواالتبه پاسخ 
بچه ای که در درس خوندن کوتاهی میکنه و فقط فکر 

میکنه که تکالیف رو نوشت تموم شد باید چه کنیم

ایجاد جذابیت در روند انجام کار
توجه به سقف تمرکز دانش آموز
سپردن برخی امور به مدرسه
امر و نهی نکردن بلکه واسپاری همراه با نظارت
ویزیون  اصرار نداشتن برای برنامه های آموزشی بیشتر مثل تل

!یا وویس های همه
توجه دادن به آزمایش ها و کار عملی
ظر موقع دیدن کلیپ آموزشی، توجه اش را به پرسش مورد ن

جلب کنید نه مدام یادآوری تمرکز 



عملکرد مادر توسط فرزندمقایسه 

ماندن در وضعیت درست

شرح وضعیت

مثال و نمونه•



استقالل بیشتر

تنبلی
همراهش باشید اما انجام •

ندهید

آموزش دهید•نندانست



رمز موفقیت و آرامش مادر و پدر در آموزش مجازی

برنامه داشتن ولی

 به سختی های کالس مجازی برای معلم و دانش آموزتوجه

صحه نگذاشتن بر ویژگی حساس بودن دانش آموز

 داردنتوجه به اینکه معلم و کالس تنها به یک دانش آموز تعلق



پیشنهادات آماده

جنگا

شطرنج

نقطه و خطتانگرام

درک مطلب مثل 
لذت خواندن

دومینوداستان سازی

دارت

ایفای نقش



راههای ارتباطی

لیقه دار دکتر لیال س: انتشارات مرآت نویسندگان. دوازده جلد کتاب لذت زندگی
و همکاران  

نشر . دکتر لیال سلیقه دار. کتاب چهل نکته ای خانواده و دنیای مجازی
پیشگامان پژوهش مدار

88345217تلفن دریافت کتاب 
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اینستاگرام
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