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سه آموزش   دومین شنبه  جل سرکار خانم     05/07/99خانواده روز  ضور  ضوع   نظریبا ح سه در خانه با مو صورت   مدر به 

 مجازی در فضای اسکای روم برگزار گردید.

 

 خالصه مطالب مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل می باشد: 

 

  افزایش کیفیت حضور و باالبردن میزان یادگیری: -1

  در زمان های استتتحراحال کالا های مجازی از دانم آموزان بهواهیم که  ند حرکال ورزشتتتی انجام دهند البحه این

ها توضتتید داده شتتده استتال.این حرکات خون رستتانی به مزز را افزایم داده و تشرکز دانم موارد توستتم مدرستته هم ب ه

 آموزان بیشحر میشود. 

          ش سر هم باعث خ شال  ضعیال پ سحن در یک و ش سشی دانم        ن سالمحی ج شود، لزوم توجه به  سحهوانها می شدن ا ک 

توانید ما را ها در این مستتیر میآموزان با توجه به بودن طوالنی در خانه از قبل بیشتتحر شتتده استتال و اکنون شتتشا خانواده

 هشراهی کنید.

          ضور فرزن صب کنیم و هر از  ندگاهی ح سبی ن ضای منا شی دانم آموزان را در ف سهای  برنامه آموز دانشان را در کال

 آنالین  ک کنیم تا اینکه خود دانم آموز به یک خودنظم دهی برسد.

           شحر دانم آموز کشک ضور در کالا های آنالین به تشرکز بی سه در هنگام ح شیدن لباا فرم مدر سحن و پو ش مدل ن

 میکند.

 انحهاب مکان مناسب برای حضور در کالا آنالین 

       حقالل در به دنبال اس نشسحن بعضی از بزرگحرها در کالا آنالین امنیال این فضا را برهم می زنند در صورتیکه نوجوان

 اسال. 

 

 اضطراب های خاص فضای مجازی:های روحی درباره آسیب -2

 اینحرنال در زمان کالا و آزمون وصل خواهد بود یا خیر 

  آزمون آیا ثبال خواهد شد و برای معلم مربوطه ارسال می شود و مواردی از این قبیلدر زمان فرسحادن جواب سواالت 

 

  



 توانیم کارهای انجام بدهیم:برای کم کردن این اضطراب ها می

       شحر می سطد آموزش مجازی را بی سرعال که  سحفاده از اینحرنال های پر شدن اینحرنال را کاهم  ا کند و اححشال قطع 

 می دهد.

  .اسحفاده از تکنولوژی هایی که دارای سیسحم های محناسب با آموزش مجازی هسحند اسحفاده کنید 

 های اسحفاده از نرم افزار و آشنایی ابحدایی با کامپیوتر  که برای آموزش های مجازی دانم آموزان الزم یادگیری مهارت

 اسال.

 

 ما یاد بگیرند: اما مهمترین نکته ای که در این شرایط خوب است فرزندان

شرایم زندگی واقعی نیز این            شوم در  ضطرب  سال،م ضر برای محزیر هایی که در دسال من نی سال که اگر در حال حا این ا

اضتتطراب ها هشواره در کشین من خواهد بود،با محزیرهایی که از دستتال ما خارت هستتحند نباید میل محزیرهایی که کنحرل 

 آنها در دسال ماسال رفحار کنیم و

سال که بزرگ   ما دای سال قرار دارد و یک دایره هم دایره نگرانی ا ره نفوذ داریم که در آن دایره آن ه که در اخحیار و اراده ما

صورت منطقی          سال و به  ضطرب می کند و در اخحیار ما نی سال که ما را نگران و م سال وحیطه مواردی ا تر از دایره نفوذ ا

کند و اگر فردی خود را به خاطر این موارد    حیار و اراده او نیز توبیخ نشی هیچ جای دنیا فرد را به خاطر مواردی که در اخ      

 سرزنم کند د ار افکار غیرمنطقی شده اسال.

سحم                 سی شدن  سبک  شد به برون ریزی و  ضاوت نبا ساا که در آن ق سات بیان اح شسال های خانوادگی و جل برگزاری ن

 روانی کشک میکند.

 مهارت گوش دادن فعال را یاد بگیریم. 

 

 آموزش مهارت مدیریت زمان :

        نوشحن برنامه های روزانه در سیسحم آموزشی مدبر به نظم بیشحر دانم آموزان کشک خواهد کرد که این برنامه توسم

 مشاور پایه بررسی می شود.

 در  داده شودهایی دارند و و اگر به بهشی از این شکایال ها توسم والدین بها دانم آموزان درباره حجم تکالیف شکایال

این صورت مهارت مدیریال زمان را یاد نهواهند گرفال و از طرفی بحث علشی دانم آموزان مدرسه فرزانگان برای معلشین   

 و آموزش مدرسه مهم میباشد

 

   نکته آخر:

سالم، مدیریال زمان، تاب آوری       سال برای رشد کردن و یادگیری مهارتهایی  ون مهارت ارتباط   و......این فرصحها مجالی ا

 که از خالل هشین تجربیات و  الشها اسال که آموخحه میشود و تشرین میکنیم.

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 


