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چیستی آموزش در خانه



دریچه ای به مباحث این فصل24
۱. آموزش در خانه به چه معناست؟

۲. ویژگی هــای آمــوزش در خانــه به عنــوان بديلــی بــرای 
آموزش رســمی چیســت؟

۳. وجــوه تمایــز آمــوزش در خانــه از آمــوزش رســمی و 
ســنتی کدام انــد؟

۴. آموزش در خانه چه الزاماتی به همراه دارد؟
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آموزش در خانه در گذر زمان



دریچه ای به مباحث این فصل42
۱. آمــوزش در خانــه به عنــوان پديــده ای نوظهــور، چــه 

پیشــینه ای دارد؟
آمريــکا چــه  آمــوزش در خانــه در کشــور  ۲. جنبــش 
تحوالتــی را پشــت ســر گذاشــت تــا بــه مرحلــۀ تثبیــت 

رســید؟
آمــوزش در خانــه در  از لحــاظ قانونــی، وضعیــت   .۳

اســت؟ چگونــه  گوناگــون  کشــورهای 
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انگیزه ها و دالیل انتخاب آموزش در خانه



دریچه ای به مباحث این فصل66
۱. دالیــل و انگیزه هــای خانواده هــا بــرای روی آوردن بــه 

آمــوزش در خانه چیســت؟
۲. ديــدگاه کل گرايانــه چــه تحلیلــی را از آمــوزش در خانه 

ارائــه می دهــد؟
۳. مــادران چــه نقشــی در گرايــش بــه آمــوزش در خانــه 

و موفقیــت آن ايفــا می کننــد؟ 
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رویکردها و روش های آموزش در خانه



دریچه ای به مباحث این فصل84
کــدام  خانــه  در  کــودکان  آمــوزش  بــرای  والدیــن   .۱
می برنــد؟ کار  بــه  را  يادگیــری  و  ياددهــی  روش هــای 
روش هــای  از  هريــک  محدوديت هــای  و  مزايــا   .۲

چیســت؟ خانــه  در  آمــوزش 
ــر اســاس چــه مالک هایــی می تواننــد  ۳. خانواده هــا ب
بهتریــن رويکــرد و روش آمــوزش در خانــه را برای فرزند 

خــود برگزينند؟
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فصل پنجم
مزایا و معایب آموزش در خانه



124
دریچه ای به مباحث این فصل

۱. از ديــدگاه صاحب نظــران، مزايــای آمــوزش در خانــه 
چیســت؟

۲. والدينــی کــه رويکــرد آمــوزش در خانــه را برگزيده انــد، 
بــر کــدام مزايــای آن بیشــتر تأکیــد داشــته اند؟

۳. آمــوزش در خانــه از ديــدگاه منتقــدان، دارای چــه 
معايــب و کاســتی هایی اســت؟
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فصل ششم
 کارکردهای ویژۀ آموزش در خانه



148
دریچه ای به مباحث این فصل

۱. آمــوزش در خانــه بــرای کــودکان ناتــوان چــه مزايایــی 
نســبت بــه مــدارس دارد؟

۲. چــرا آمــوزش در خانــه بــرای کــودکان تیزهــوش گزينۀ 
مناســبی است؟

۳. حضــور کــودکان دارای نیازهــای ویــژه در مــدارس، 
ممکــن اســت بــا چــه آســیب هایی همــراه باشــد؟
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 آموزش در خانه در ایران
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دریچه ای به مباحث این فصل

۱. آموزش در خانه در ایران چه وضعیتی دارد؟
انتخــاب  بــرای  داليلــی  چــه  ایرانــی  خانواده هــای   .۲

کرده انــد؟ ذکــر  خانــه  در  آمــوزش 
ایــران  در  خانــه  در  آمــوزش  قانونــی  چالش هــای   .۳

؟ چیســت
روش هایــی  چــه  از   

ً
معمــوال ایرانــی  خانواده هــای   .۴

آمــوزش در خانــه اســتفاده می کننــد؟ بــرای 


