Namų darbai: Sarah Bonnell būdu
Tėvų/globėjų vadovas
Ugdymo tyrimai ne kartą įrodė namų darbų svarbą, kalbant apie mokinio mokymąsi:
„Aukštos kokybės namų darbų poveikis yra nuolatinis bei teigiamas, vedantis prie papildomos, vidutiniškai penkių mėnesių pažangos
per mokslo metus“ - John Hattie, Visible Learning for Teachers (2012)







Su Sarah Bonnell, mes siekiame užduoti Jūsų dukrai namų darbus, kurie:
Yra tikslingi: mokytojams ir mokiniams turi būti aišku, koks namų darbų tikslas.
Skatina mokinio savarankiškumą: atitinkamais atvejais, mokiniams siūloma pasirinkti namų darbų užduotį ar metodą.
Ugdo kompetenciją: namų darbai turėtų būti prieinami ir plėtoti visų mokinių mokymąsi.
Yra pagrįsti: tyrimais įrodyta, kad dažniau užduodamos trumpesnės užduotys turi didžiausią įtaką mokymuisi.
Sulaukia atsiliepimo: mokiniai turėtų gauti konkretų atsiliepimą apie jų namų darbus laiku.

Sarah Bonnell
siūlo trijų tipų namų darbus:

Kaip dažnai mano dukrai turėtų būti užduodami namų darbai?
Mes neturime oficialaus namų darbų tvarkaraščio, kadangi pamokų skaičius per
savaitę svyruoja, priklausomai nuo dėstomų dalykų ir amžiaus grupių. Mokytojai
turėtų užduoti namų darbus, atsižvelgdami į dalyką ar temą.

1. Pasiruošimas veiklai klasėje, pvz., temos
nagrinėjimas.

Apytikriai, galite tikėtis, kad Jūsų dukra gaus namų darbų iš kiekvienos ugdymo

2. Praktinės užduotys, pagilinti įgytoms žinioms,
pvz., praktikuoti matematikos problemas,
laikantis mokymo metodo.

srities, dviems savaitėms iš trijų.
Mano dukters dienotvarkėje, kai tikrinu, nėra jokių namų darbų – ar tai
reiškia, kad ji jų negavo?

3. Projektai užtrunka ilgiau, reikalauja platesnių
žinių, o jų metu mokiniai pritaiko įgytas
besimokant žinias arba parodo įgūdžius,
išmoktus klasėje.
Jūsų parama bei padrąsinimas gali stipriai įtakoti Jūsų dukters
norą paruošti namų darbus.
Jei įmanoma, mes norėtume paprašyti tėvų/globėjų:
 Reguliariai tikrinkite savo dukters dienotvarkę ir naudodamiesi
pastabų puslapiu, bendraukite bei spręskite iškilusias
problemas su mokystojais.
 Užtikrinkite, kad mokiniams būtų suteikta tinkama, rami vieta,
kurioje jie galėtų ruošti namų darbus bei paskatinkite juos tai
daryti.
 Peržiūrėkite pratybų sąsiuvinius/aplankus, kad suprastumėte
užduodamų namų darbų pobūdį bei kokybę.

Mokiniai turėtų užsirašyti jiems skirtus namų darbus, bei terminą jiems
atlikti į savo dienotvarkę.
Jei Jūsų dukters dienotvarkėje jų labai nedaug, paklauskite jos kas užduota
namų darbams.
Jei esate susirūpinę, ir manote, kad Jūsų dukra nenaudoja savo
dienotvarkės efektyviai, pirmiausia susisiekite su jos mokytoju.
Jei turite kokių nors klausimų apie savo dukters namų darbų rūšį ar
dažnumą, susisiekite su savo pažangos vadovu.
Ar mano dukra gali paruošti namų darbus mokykloje?
Taip! Mūsų „Learning Hub“ dirba beveik kasdien, iki 17.00 val., jei Jūsų dukra
norėtų paruošti namų darbus mokykloje.
Taip pat, E16 klasėje, pietų pertraukų metu suteikiama prieiga prie kompiuterių.

Sarah Bonnell namų darbų pažadas
Mokiniai turėtų:

Mokytojai turėtų:

 DIDŽIUOTIS: Visada paruošti namų darbus visomis

 Užtikrinti, kad namų darbai būtų prasmingi.
 Užduoti namų darbus, kurie pratęstų

savo išgalėmis bei laiku.

 IŠSIKELTI AUKŠTUS TIKSLUS: Tikėtis nelengvų
namų darbų.

 SUNKIAI DIRBTI: Užsirašyti namų darbus į
dienotvarkę.

 BŪTI MANDAGŪS: Informuoti tėvus/globėjus apie
namų darbus, juos įtraukiant, kai tai įmanoma,
tačiau neleidžiant atlikti viso darbo už juos.

 NEPRISIGALVOTI PASITEISINIMŲ: Žinoti, jog
mokytojas imsis sankcijų, jei jie neparuoš namų
darbų.

mokymosi procesą.

 Pateikti konkrečius atsiliepimus laiku.
 Tinkamai paskirstyti namų darbus.
 Užtikrinti, kad mokiniai turėtų pakankamai
laiko užsirašyti namų darbus į savo
dienotvarkę.

 Sekti neparuoštus namų darbus SB būdu.
 Palaikyti ryšį su tėvais/globėjais, kai to
reikia.

Papasakokite daugiau:
Mums svarbi Jūsų nuomonė apie
namų darbus; jei galite, skirkite
keletą minučių užpildyti tėvų
apklausą, prieinamą per šį QR kodą,
žiniatinklio nuorodą arba svetainę, o
taip pat - Sara Bonnell programėlę.
https://goo.gl/forms/fisqjwmaGkEy
QSXn2

