پیش نیازهای ورود به پیشدبستانی

آنچهوالدینبایددربارهویژگیهاییکپیشدبستانیخوبواصولآمادهکردنفرزندشانبرایورودبهایندورهاززندگیاشبدانند

یک شنبه

 15محرم 1441

 24شهریور 1398
 15سپتامبر 2019
شماره 20195

1418

نرگس عزیزی | کارشناس ارشد مشاوره
ایــن روزهــا والدینی که کودک
شش ساله دارند ،آرام آرام ممکن
پرونده
اســت نگرانیهایی را احساس
کنند .آ نهایی که فرزندشان را
در دوره پیشدبستانی ثبتنام کردهاند ،ممکن است
دچار تردید شوند و با خود فکر کنند که آیا فرستادن
او به پیشدبستانی ایده خوبی است؟ آیا فرزندشان
آمادگی الزم بــرای حضور در ایــن دوره را دارد و
میتواند بهرهای از آن داشته باشد؟ از طرفی ،برخی
والدین هم ممکن است تا همین روزها هنوز درگیر
اصل ماجرای فرستادن یا نفرستادن فرزندشان به
پیشدبستانی باشند .واقعیت این است که هم ه این
نگرانیها طبیعی است .به همین دلیل نیز در پرونده
امــروز ســراغ این موضوع رفته و تالش کرد هایم با
ذکر برخی نکات به کمک این گروه از والدین بیاییم.
ابتدا سه فاید های را که حضور در پیشدبستانی
میتواند برای کودکان داشته باشد ،برشمردهایم.
سپس ســراغ سه نکته در انتخاب پیشدبستانی
رفتهایم .از آن جا که تا زمان شروع سال تحصیلی
نوآموزان هنوز زمان داریــم ،نکاتی را که میتواند
کمک کند تا فرزندمان آماده رفتن به پیشدبستانی
شود مرور کرده و در نهایت چند نکته برای مدیریت
بهتر و کارآمدتر رابطه والدین با مربیها و مدیران
پیشدبستانی نیز ارائه داده ایم.

کارشناسان به دالیلی مانند کسب آمادگی برای ورود به مدرسه از ضرورت رفتن به پیشدبستانی میگویند

فرزندم را به پیشدبستانی بفرستم یا نه؟

چندسالیهستکهازاجباریشدنمقطعپیشدبستانیدرکشورما
صحبت میشود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است .با وجود این ،آیا تا به
حال به این موضوع فکر کردهاید چرا برخی از متخصصان از ضرورت
اجباری شدن آن صحبت میکنند؟
کمک برای زمان ورود به مدرسه
برای بسیاری از کودکان اولین تجربه جدا شدن از والدین همزمان
با ورود به مدرسه است .این اولین جدایی در هر سنی که روی دهد،
کودک را مضطرب میکند .از طرفی در اول دبستان ،مدارس ،ناچار از
پیگیریبرنامهآموزشیمشخصیهستندکهبهآنهااجازهنمیدهدتا
بیش از یکی دو هفته زمان ،برای تطابق پیدا کردن کودکان با شرایط
مدرسه وقت صرف کنند .بنابراین کودکانی که تجربه جدا شدن از
والدین را ندارند و اضطراب دارند ،ناچار از تحمل فشار بیشتری در
ماههای ابتدایی مدرسه هستند و گاهی خاطره تلخ آنروزها تا سالها
با کودک باقی میماند .پیشدبستانی میتواند کمک بسیار خوبی در
آماده شدن کودک برای حضور در محیط مدرسه باشد و فشار ابتدای
سال تحصیلی در پایه اول را به شدت کاهش دهد.

تیابی
تهای دوس 
پرورش مهار 
تکفرزند بــودن ،محدودیت در روابــط با دیگر کودکان و نداشتن
کودکان همسن در اقــوام از مسائلی است که بسیاری از کودکان
این روزها در حال تجربه آن هستند .در نتیجه برخی کودکان بیشتر
با بزرگ ساالن سر و کار دارند و تجربه زیادی در برقراری رابطه با
کودکان دیگر و دوســت یابی را ندارند .حضور در پیشدبستانی
میتواند به کودکان کمک کند تا در محیطی غیررسمیتر ،از حمایت

بیشتر مربی بهره ببرند و در کالسهایی با تعداد کودکان کمتر ،پیدا
کردن دوست را تجربه و در این زمینه مهارت کسب کنند .توجه کنید
که در سال اول دبستان ،اضطراب اغلب کودکان بعد از پیدا کردن
دوست کاهش پیدا می کند و محیط مدرسه به فضایی دوستداشتنی
برای آنها تبدیل میشود.
پذیرش محدودیتهای محیطهای آموزشی
چه کودکانی که سابقه مهد دارند و چه آنها که تا این سن در خانه
بود هاند با رفتن به پیشدبستانی میتوانند از این نظر نفع ببرند.
مهدهای کودک به صورت معمول آزادیهای زیادی به کودکان می
دهد و متناسب با سن آنها توقع زیادی از کودکان برای رعایت برخی
مسائل از جمله؛ محدودیت زمان خوردن خوراکی ،حضور در راس
ساعت مقرر ،همراه نبردن وسایل اضافه به مهد کودک و  ...ندارد.
با این حال و در بیشتر پیشدبستانیها به صورت پلکانی به کودکان
مسائل آموزش داده می شود و از آنها توقع میرود که بتوانند با این
محدودیتها تطابق یابند بنابراین کودکانی که تجربه پیشدبستانی
دارند با سهولت بیشتری نیز میتوانند با قوانین مدرسه کنار بیایند.

توصیههایی به والدینی که نمیدانند در بازدید از یک پیشدبستانی باید به چه نکاتی توجه کنند

آنچه والدین برای آماده کردن ورود فرزندشان به پیشدبستانی باید انجام دهند

 4ویژگی یک پیش دبستانی خوب

کودک را آماده کنید!

وقتی صحبت از فرستادن کودکان به پیشدبستانی میشود ،بسیاری از والدین با نگرانی اعالم میکنند
که انتخاب یک مرکز خوب و قابل اطمینان برای آنها دشوار است .گاهی این نگرانی آن قدر شدید است
که والدین عطای فرستادن کودک به پیشدبستانی را به لقایش می بخشند و ترجیح میدهند خود را در
موقعیت انتخاب کردن قرار ندهند! توجه به نکاتی که در ادامه مطرح میشود ،میتواند به شما کمک کند
تا راحتتر یک پیشدبستانی مناسب برای فرزندتان پیدا کنید یا اگر او را جایی ثبتنام کردهاید در صورت
دیدن این شرایط ،آسانتر به آن مرکز اعتماد کنید.

بسیاری از پیشدبستانیها به ویژه آنهایی که وابسته به مدارس هستند ،فعالیت خود را با چند
روز فاصله از اول مهر آغاز میکنند .بنابراین تا شروع سال تحصیلی ،حدود دو هفتهای فرصت
دارید تا بتوانید فرزندتان را برای حضور در پیشدبستانی آماده سازید.
برنامه خواب او را تنظیم کنید
تنظیم کردن خواب یکی از کارهایی است که بهتر است از همین روزها شروع کنید .بچهها
وقتیبهاندازهکافینخوابند،معموالصبحانههمنمیخورند.خوابآلودهوگرسنهحاضرشدن
میتواند هم خاطره بدی از فضای پیشدبستانی در ذهن آنها باقی بگذارد و هم همکاری آنها
را با شما و اولیای مرکز کاهش دهد .بهتر است تا فرصت هست ،به آرامی ساعت خواب و بیدار
شدن فرزند خودتان را تغییر دهید.
به غذا خوردن او نظم بیشتری دهید
شاید این موضوع کمتر به چشم والدین بیاید اما کودکان زمانی که در خانه هستند ،به دلیل
دسترسی داشتن به خوراکی و آب در هر زمانی که اراده کنند ،تحمل کمتری برای گرسنه
ماندن دارند .پس تا فرصت دارید در قالب بازی از فرزندتان بخواهید بعد از خوردن صبحانه ،تا
یکی دو ساعت چیزی نخورد و بعد خوراکی خود را طی  20دقیقه تمام کند و دوباره برای مدت
زمانی مشابه تمرین کند تا چیزی نخورد.
فعالیتهایی برای انجام دادن در اختیارش بگذارید
اگر فرزند شما سابقه رفتن به مهد ندارد ،بهتر است این روزها برخی فعالیتهایی را که
میدانید در پیشدبستانی انجام خواهد داد به عنوان بازی در خانه ،شبیهسازی
کنید .به عنوان مثال از او دعوت کنید پشت میز بنشیند و نقاشی بکشد ،اگر
خمیر بازی دارید ،به او برای بازی با خمیر ،زمان بدهید تا اشکال متفاوت
درست کند .برای او از روی کتاب ،داستان بخوانید و از او بخواهید
در طول زمانی که شما داستان را میخوانید حرفی نزند و در
سکوت گوش دهد.
موقعیتهایی برای دوستیابی برایش ترتیب دهید
اگر تا به امروز فرزندتان امکان دوستیابی در محیطهای
مختلف را نداشته اســت و بیشتر همباز یهایش
کودکان اقــوام یا دوستان نزدیک بــوده انــد ،شاید
بهتر باشد تا پیش از شروع دوره پیشدبستانی برای
او امکان آشنا شدن و بازی کردن با کودکان دیگر را
فراهم کنید و از این طریق به او فرصت تجربه در این
زمینه را بدهید .بردن به پارک ،مسجد محل ،کتابخانه و
تشویق او برای این که پا پیش گذارد و سراغ دیگر کودکان
بــرود ،میتواند در او این اطمینان را ایجاد کند که توان
دوست پیدا کردن دارد .اگر هم به هر دلیلی او نمیتواند پاپیش
بگذارد ،میتوانید با نقش بازی کردن به او نشان دهید که
چه چیزهایی میتواند بگوید تا سر صحبت را باز و دیگران را
دعوت به بازی کند.

دارای مجوز آموزش و پرورش باشد
اولین نکته اینکه از ثبتنام فرزندتان در
مرکزی که مجوز آموزش و پرورش ندارد،
خــودداری کنید .توجه داشته باشید که مهدهای
کودکی که از بهزیستی مجوز دارنــد ،امکان ارائه
خدمات رسمی در قالب پیشدبستانی را ندارند و تنها
زمانی که مجوز جداگانه از آموزش و پرورش دریافت
کنند ،میتوانند خدمات رسمی پیشدبستانی را بر
اساس سرفصل های تعیین شده ارائه کنند.
طبقآییننامهادارهشود
آشنایی با آییننامه آموزش و پرورش درباره
مراکز پیشدبستانی میتواند به شما کمک
کند تا هم انتخاب بهتر و هم انتظارات درستتری داشته
باشید.بهعنوانمثالدراینآییننامهآمدهاستکهمدت
زمان جلسات آموزشی برای این گروه سنی حداکثر 35
دقیقه و مدت زنگ تفریحها نیز  20دقیقه است یا اینکه
در پیشدبستانیهای وابسته به مــدارس ،زنگ تفریح
نوآموزان باید جدای از دیگر دانشآموزان باشد .قرار
گرفتنکالسنوآموزاندرطبقههمکفیااولیکیدیگراز
موضوعاتیاستکهاینمراکزبایدبهآنتوجهداشتهباشند
و در نهایت اینکه آموزش در این دوره باید فعالیتمحور و
فرایندمحور باشد و از آموزش مستقیم خودداری شود.
مطالعه این آییننامه به همه والدینی که امسال نوآموز
دارند،توصیهاکیدمیشود.
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مهارتهای کودک را تقویت کند
پــیــش از فـــرســـتـــادن فـــرزنـــدتـــان به
پیشدبستانیرویاهدافیکهازفرستادن
او به این دوره دارید ،تمرکز کنید .گاهی اوقات والدین
انتظاراتی نادرست از این دوره دارند و البته گاهی
اوقات نیز برخی مراکز با تبلیغهای اغراقآمیز
و اشتباه به این موضوع دامن میزنند .توجه
کنید که نوآموزان قرار نیست در این دوره
خواندن یا نوشتن فرابگیرند ،حفظ کردن
اشعار متعدد ،ارزشــی نــدارد ،یادگیری
زب ــان دوم نیز در ایــن زم ــان توصیه
نمیشود امــا بــه جــای آن تقویت
مهارتهای اجتماعی و ارتباطی
از موضوعاتی است که باید مورد
توجه باشد .پرورش خالقیت،
تــقــویــت اعــتــمــاد بــه نــفــس و
آشنایی با محیط مدرسه از
جمله دیگر اهدافی است
که در این دوره باید مدنظر
باشد.
فضای مناسبی
داشته باشد
در بازدید از پیشدبستانی به
سرویس بهداشتی و نظافت محیط توجه
کنید ،فضای بــازی داخــل سالن و حیاط را
ببینید که آیا ایمن هست؟ فضای کالس آیا
صمیمانه هست و نور کافی دارد؟ نمونه کارهای
هنری و کاردستی بچهها را که به دیوار زده شده
اســت ،ببینید و اینکه اگــر همه کارها شبیه
هم هستند و نکته جدیدی ندارند ،یعنی
خالقیت بچهها مورد توجه نیست.
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پاسخ به یکی از رایجترین نگرانیهای والدین بعد از فرستادن کود کشان به
پیشدبستانی

میتواند از خودش مراقبت کند یا نه؟

یکیازنگرانیهایوالدیندربارهفرزندشانایناستکهاگرمشکلیپیشبیاید،آیافرزندمتوان
بیان مشکل را دارد و میتواند موضوع را به من یا مربیاش گزارش کند تا قابل حل بشود؟ اول
اینکهیادتانباشدایننگرانیبهجاییاست،کودکاندرسنینپایین،بیانقویندارندامااین
بهآنمعنانیستکهالزماستشمادسترویدستبگذاریدوبانگرانیاوراراهیپیشدبستانی
کنید .چند نکته ای که در ادامه مطرح میشود ،به فرزند شما کمک می کند تا بتواند با کمک
گرفتنبهموقعازخودشمحافظتکند.
جزئیسوالکنید:اگرشماازیکبچهپنجیاششسالهبپرسیدکهچهخبر؟بهاحتمالزیاد
جواب واضحی دریافت نخواهید کرد .پس به جای کلی سوال کردن ،سعی کنید به صورت
جزئیتروبهشکلیبسیاردوستانهدربارهکارهاییکهطیروزکردهاست،سوالکنید.بهعنوان
مثالمیتوانیدبپرسید:خبامروزنقاشیهمکشیدید؟درحیاطبازیکردید؟امروزباکدامیک
ازدوستانتبازیکردی؟ازدستشوییهماستفادهکردی؟اینسوالوجوابهامیتواندبه
شماکمککندتاتصویرروشنتریازتجربههایفرزندتانداشتهباشیدودرجاهاییکهاحساس
میکنیداونیازبهکمکدارد،بهاوپیشنهادهاییبدهید.
بازجویی نکنید:یادتانباشداگربخواهیدپشتسرهمسوالکنید،بهاحتمالزیادبعداز
سوالسوموچهارم،آرامآرامپاسخهاکوتاهوارتباطکمخواهدشد.پسازشکلبازجوییفاصله
بگیریدوبعدازیکیدوسوال،شروعبهتعریفکردنازبرنامههایخوددرطیروزکنید.بهعنوان
مثالبرایشتعریفکنیدبعدازرفتناوچطورناهارراآمادهکردهایدیااگرسرکاربودید،یکیدو
داستان کوتاه از سر کار خود بگویید .با این کار فرزندتان به صورت عملی تشویق میشود تا با
شمابهگفتوگوبنشیندوشمانیزاگرمشکلیوجودداشتهباشد،زودترمتوجهخواهیدشد.
با پیشدبستانی تماس بگیرید:یک تماس تلفنی با پیشدبستانی در انتهای هفته اول و
صحبتبامعلممیتواندبخشزیادیازنگرانیهایشمارابرطرفکند.دراینتماستلفنیاز
وضعیتفرزندتانجویاشوید.اگرهنوزازبرنامهروزانهاواطالعدقیقیندارید،ازبرنامهسوال
کنید.اگرفرزندتانهنوزمضطرباستواینموضوعرابادلدردهایمبهمصبحگاهییااکراه
برایآمادهشدننشانمیدهد،اینموضوعرابامعلمدرمیانبگذارید.
بهمعلموفرزندتانفرصتدهید:بهمعلموفرزندتانفرصتدهیدتارابطهخودراتقویت
کنند .برای تقویت رابطه ،ممکن است به زمانی بین دو هفته تا یک ماه نیاز باشد .در عین حال
میتوانیدبادادنبرخیاطالعاتدربارهفرزندتانبهمعلماشبهتقویترابطهسرعتبخشید.به
عنوانمثالبهمعلماشبگوییدکهفعالیتموردعالقهاوچیستیااینکهچهتواناییهایخاصی
داردیااینکهچهرفتارهاییازسویدیگرانمیتواندبهناراحتییامضطربشدناومنجرشود.
بیش از حد پیگیر وضعیت فرزندتان نشوید:تماس روزانه یا حتی هفتگی در صورتی
که روند جا افتادن فرزندتان مثبت است ،بیشتر از این که نشان دهنده نیاز او باشد ،نمایانگر
اضطراب باالی شماست؛ امری که الزم است شما خودتان برای مدیریت آن اقدام کنید .در
شرایطیکهمشکلخاصیوجودندارد،بهجزجلساتمرکزپیشدبستانی،انتظارمیرودشما
حداکثرسهیاچهارباردرطولسالتحصیلیبامدیریتتماسبگیریدوازوضعیتفرزندتانجویا
شوید .البته اگر بتوانید دو نوبت قرار مالقات حضوری با مربی فرزندتان در طول سال ترتیب
دهید،بسیارعالیخواهدبود.
به شکایتهایش توجه کنید اما :...اگــر فرزندتان شکایت از گرسنگی ،تشنگی یا
ناتوانی از رفتن به دست شویی دارد ،بعد از اطمینان از اینکه فرصت کافی به او برای خوردن،
نوشیدن و رفتن به دست شویی داده میشود ،آرام آرام خودتان را از این فرایند کنار بکشید و
در برابر شکایتهای فرزندتان به او اطمینان دهید که متوجه احساس ناخوشایند او هستید
اما با وجود این مطمئن هستید که او آن قدر توانا هست که بتواند در روزهای دیگر از خودش
مراقبت کند.
و در آخر اینکه:حتی اگر فرزندتان سابقه مهد ندارد ،تک فرزند است ،هیچ وقت از شما دور
نشدهاست،بهدلیلشرایطخاصمانندتولدزودرسهمیشهخدماتویژهایازشمادریافتکرده
استو...بازهم بهیادداشتهباشیدکهکودکانپنجیاششسالهباتواناییشناختیوجسمانی
متوسط ،توان مراقبت از خود را دارند و اگر به آنها فرصت داده شود میتوانند لباسهایشان را
عوض کنند ،دست شویی بروند،
خوراکی خود را بخورند ،به وقت
نیاز آب بنوشند و  . ...تنها کافی
اســت کمی به آنهــا فضا دهید.
شاید بد نباشد بدانید در برخی
کشورهاکودکانبعدازپایانچهار
سالگی مدرسه خود را شروع می
کنند و از قضا توان مراقبت از خود
را دارند .پس به جای نگرانیهای
بیدلیل به تواناییهای فرزندتان
اطمینانکنید.

