Бұл саясат TAMOS тәсілін және өзіндік жұмыс немесе үй тапсырмасы жағдайларын анықтауға
арналған.

Балабақша және 1 сынып оқушылары

Мүмкіндігінше, ата-аналарға баласымен бірге оқу процесіне еліктеп, оған "көруге" мүмкіндік
беру ұсынылады.
Бала неғұрлым үлкен болса, одан көп оқуды күтуге болады.
Бұл жаста ата-аналар үшін балалармен ойнау немесе білім беру немесе академиялық ойындарға
қатысу өте маңызды: емле, оқу, математикалық ойындар немесе сабақтар.
Әдетте бұл жастағы балалар үйде мектеп жұмысын жасайды деп күтпейді.

2 – 9 сыныптар
Оқушылардың мақсаты:
•

Өз оқу әдеттерінде тәртіпті болатын бірбеткей және нысаналы оқушыларды дамыту.

•

Мектеп өмірінің кейбір аспектілерін үйге ендіру және бөлісуге ата-аналарға мүмкіндік
беру және өз балаларын оқуда қолдау.

TAMOS Education басқа отбасылық іс-шараларға сәйкес болу үшін үйде оқытуды үйлестіру және
жоспарлау үшін ата-аналардың қолдауын қажет етеді. Тәуелсіз жұмысты бақылау стресстік
жағдайларға әкелмеуі керек, өйткені тәуелсіз жұмыс ата-аналардың шамалы нұсқауларын талап
етуі керек немесе оларды мүлдем талап етпеуі керек. Яғни, оқушылар алаңдамауы керек, өйткені
жұмысқа қойылатын барлық талаптар оқушыларға белгілі болуы керек.
Егер сіздің балаңыз үйде өз бетінше жұмыс жасағысы келмесе немесе сіздің балаңыз белгілі бір
оқу салаларына көп уақыт жұмсаса, сынып жетекшісіне хабарлаңыз. Бұл оқу қиындықтарын
анықтауға және түзетуге алғашқы қадам. Кез-келген мәселелер туралы сынып жетекшісіне
хабарлаңыз, өйткені бізге түзету сабақтарын жоспарлау қажет болуы мүмкін.
Оқу күні ішінде сіздің балаңыз үйде оқытуды аяқтамаса, бастай алатындығын қамтамасыз етуге
болады.
Тәуелсіз жұмыс әдетте жұма күні кешке тағайындалмайды.
Бір отырыста түнде ең көп рет ұсынылатын ұсыныстар:
•

2 сынып: 10-20 минут

•

3 сынып: 10-20 минут

•

4 сынып: 20-30 минут

•

5 сынып: 20-30 минут

•

6 сынып: 30-40 минут

•

7 сынып: 30-40 минут

•

8 сынып: 40-50 минут

•

9-12 сыныптар: 60 минуттан 90 минутқа дейін

1

Өзіндік жұмыс саясаты

Бұл деңгейдегі балалар үйде ата-аналарымен бірге өту үшін үйге оқу және сөздік/танымдық
материалдарын өздерімен бірге алады.

Бұл уақыт шеңберіне баланы оқу кіреді (бөлінген уақыттың жартысы). Әр бала 24 сағаттық күн
ішінде әр түнде арнайы жұмыс жоспарлай алады (кестеден қанша орын табуға болатындығы
таңқаларлық, және бұл жолы ол келісілмейтін болып саналады).

Ас үй үстелі күннің белгілі бір уақытында жарамды болуы мүмкін. Кейбір балалар өз үстелінде
жақсы жұмыс істейді. Күн / кеш уақыты да өзгереді.
Дегенмен, күнделікті тәртіпті сақтауға тырысқан дұрыс. Үйде оқыту туралы сөйлескен кезде үйде
оқыту тәртібін жағымды тәжірибеге айналдыру үшін барлық тараптар бірлесіп жұмыс істеуі керек
екенін ұмытпаңыз.

Үй тапсырмаларының күнделігі
Ата-аналардың балаларының үй тапсырмалары жазылған күнделігін қадағалап, онда уақытылы
қол қою керектігін өтінеміз.
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Сіздің балаңыздың өз жұмысын орындау үшін орны бар, жақсы жарықтандырылған және өз
бетінше жұмыс істеуге ыңғайлы болуы өте маңызды. Ол алаңдаушылықтан жеткілікті түрде бос
болуы керек. Жақсы орындар сіздің отбасылық жағдайыңызға байланысты болады.

