
أفضل عشرة طرق لتعليم القيم لأطفالك

الكاتب: دعوة للجميع

  

مارك براندنبورغ

  

  

في مجتمع يحركه مبدأ الاستهلاك الذى يغرس قيم قد تتعارض مع ما تؤمن به، يصعب على الآباء تعليم القيم لأطفالهم؟ فيما يلي
عشر أفكار لمساعدتك :

      

    
  احكى لهم قصص من الحياة  و قصص تعليمية من  خبراتك .  -    

  

الاطفال يحبون سماع قصص عن طفولة الوالدين . تطرق الى القيم الأخلاقية لتتحين الفرص لتعليم القيم لهم. من المؤكد أنه يجدى
تعليم أطفالك !

    
  .عش حياتك وفقا لقيم راسخة -  عش كما تؤمن  -    

  

الأطفال يتعلمون من خلال التقليد، وخاصة في سن مبكرة. انهم بارعون جدا في متابعة إذا كان ما تقوله يتوافق مع  ما  تفعله. لا
تعطيهم إشارات مربكة. اتبع القيم الخاصة بك كل لحظة.
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  عرفهم بدينك و ايمانك .  -    

  

من الهام خاصة فى يومنا هذا ان يدركوا  أنهم ليسوا وحدهم. تواجد أطفالك مع جماعة مؤمنة يعزز قيمهم ويزود الآباء ببعض
"النفوذ"

  

    
  الاهتمام بهوية الأشخاص الآخرين الذين يعلمون القيم لأطفالك  -    

  

تعرف على معلمين طفلك المدربين والأقارب...الخ  أي شخص يقضي وقتا مع أطفالك يمكن التأثير عليهم. تعرف على القيم و
المعتقدات التى يؤمنوا بها أيضا.

  

    
  أطرح على الاطفال الاسئلة التي من شأنها تحفيز الحوار حول القيم .  -    

  

ماهية القيم التي ينبغي ان يتعلموها ، كن متفاعلا دائما، خاصة مع أطفالك الأكبر سنا. اطرح عليهم اسئلة  تثير فضولهم عرفهم
لتفتح مجال للمناقشة التي من شأنها تؤدي في نهاية المطاف إلى القيم. "كيف كنت تفكر في هذا العراك ؟ " قد يكون أكثر فعالية من

" لا يجب أن تبدأ تلك المعركة!"

  

    
  التحدث معهم حول القيم بطريقة مريحة وسهلة  -    

  

لا شيء سوف يحول أولادك عن القيم أكثر من الوعظ فى غير الوقت المناسب !يجب التحدث معهم عندما يكون الجميع فى حالة
استرخاء، وسط اضاءة هادئة و بطريقة حوارية. تلك الطرق سوف تجذب انتباهم و سيستمعون لك بدلا من فرض القيم .
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  قراءة حكايات خيالية للسن الاصغر.  -    

  

سرد حكايات خيالية للاطفال ، ما شأنه ان يوصل إلى مناقشة القيم. الاطفال يتعلمون القيم عندما يكونوا متحمسون لهذا  الموضوع.

  

    
  إشراك الاطفال في الفن، الأنشطة، أو مساعدة الآخرين في الوقت الذي تحد من مشاهدة التلفزيون وألعاب الفيديو  -    

  

يتعلم الأطفال القيم عندما يختبرونها. اسمح لهم بمساعدة الآخرين ، إشركهم  في الأنشطة التي من شأنها توسيع قدراتهم الإبداعية.

  

    
  تحدث باستمرار عن ماهية القيم في منزلك  -    

  

هذا يتيح أن يعرف أطفالك  أهمية القيم وانها ليست مجرد شيء نتحدث عنه فقط عندما يخطئون.

  

    
  يجب ان يكون لديك توقعات عالية لغرس القيم فى أطفالك  -    

  

يميل الاطفال إلى الارتفاع إلى مستوى التوقعات الذى لديك عنهم . بالتالى سوف تعكس قيمهم مدى توقعاتك.
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هل أخذت فرصة للصلاة من اجل قبول المسيح و الامتلاء بالروح القدس ؟

  

  

http://www.thoughts-about-god.com/
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