
هپروند

دوره ي دبستان از نظر تعليم وتربيت بهترين دوران آموزش است، زيرا كودك 
از ابعاد گوناگون آمادگي و پذيرش الزم براي كسب دانش و مهارت و نگرش هاي 
مورد نياز خود را دارد. بنابراين، نبايد اين فرصت را به سادگي از دست داد. بايد 
تمهيدات الزم را از جهات گوناگون فراهم كرد. آموزگار آگاه و دلسوز و متعهد، 
مدير، مدبر و مطلع و فضاي آموزش زيبا و بانشاط و متناسب و تجهيزات مورد 
نياز و برنامه ي درسي متناسب با ابعاد رشد كودكان، در ارتقاي كيفيت آموزش و 

عالقه مند كردن به درس و مدرسه نقش مهمي را ايفا مي كنند.
همه  ســاله با شــروع ماه مهر كوچه ها و خيابان ها رنگ و بوي ديگري پيدا 
مي كنند. با شروع سال تحصيلي، ميليون ها دانش آموز روانه ي مدرسه مي شوند 
و شــور و شوق آنان جلوه ي زيبايي به شهر مي دهد. روزهاي آغازين مدرسه از 
چنــد نظر اهميت دارد. ايجاد نگرش مثبــت در دانش آموزان، تقويت انگيزه و 
تالش و تحقيق، كاهش دلهره و اضطراب و زدودن هرگونه آثار بدبيني نسبت به 
درس و مدرســه و كالس و معلم مي تواند در روزهاي اول مدرسه صورت گيرد. 
بي ترديد دلهره و اضطراب كودكي كه قرار اســت براي اولين بار از آغوش گرم 
خانواده جدا شود و پا به دنيايي ناشناخته بگذارد، بيشتر است. برخي از كودكان 
تجربه ي زندگي جمعي در مهدكودك و كودكستان را نداشته اند و اگر داشته اند، 
حضور مسئوالنه و مكلف به انجام مشق و درس نداشته اند و اين خود عاملي براي 
ايجاد ترس و نگراني در آنان است، ترس از نتوانستن و موفق نشدن. لذا آموزگار 
كالس اول، عالوه بر داشتن دانش و مهارت كافي حرفه اي بايد از معلمان ساير 
پايه ها صبورتر و پرحوصله تر و مهربان تر باشد. دنياي كودك كالس اولي را خوب 
بشناسد و از خصوصيات آن ها و شرايط خانواده شان آگاهي الزم را داشته باشد. 
ســال هاي آغازين تحصيل دوران بسيار حساسي است. در اين دوران، روابط در 
خانه فردي تر است. كودك ميل شديدي به رفاقت با هم ساالن خود دارد و اين 
كار در خانواده هاي امروزي، به دليل تغييراتي كه در شــيوه ي زندگي مردم به 
وقوع پيوسته است، امكان پذير نيست. هم چنان كه اگر امكانات خانواده به گونه اي 
باشد كه كودك خود را در منزل آموزش دهد، باز كودك از حضور در مدرسه، 

به دليل برقراري ارتباط با كودكان ديگر بي نياز نيست. 
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دوره ي دبستان از نظر تعليم وتربيت بهترين دوران آموزش است، زيرا كودك 
از ابعاد گوناگون آمادگي و پذيرش الزم براي كسب دانش و مهارت و نگرش هاي 
مورد نياز خود را دارد. بنابراين، نبايد اين فرصت را به سادگي از دست داد. بايد 
تمهيدات الزم را از جهات گوناگون فراهم كرد. آموزگار آگاه و دلسوز و متعهد، 
مدير، مدبر و مطلع و فضاي آموزش زيبا و بانشاط و متناسب و تجهيزات مورد 
نياز و برنامه ي درسي متناسب با ابعاد رشد كودكان، در ارتقاي كيفيت آموزش و 

عالقه مند كردن به درس و مدرسه نقش مهمي را ايفا مي كنند.
همه  ســاله با شــروع ماه مهر كوچه ها و خيابان ها رنگ و بوي ديگري پيدا 
مي كنند. با شروع سال تحصيلي، ميليون ها دانش آموز روانه ي مدرسه مي شوند 
و شــور و شوق آنان جلوه ي زيبايي به شهر مي دهد. روزهاي آغازين مدرسه از 
چنــد نظر اهميت دارد. ايجاد نگرش مثبــت در دانش آموزان، تقويت انگيزه و 
تالش و تحقيق، كاهش دلهره و اضطراب و زدودن هرگونه آثار بدبيني نسبت به 
درس و مدرســه و كالس و معلم مي تواند در روزهاي اول مدرسه صورت گيرد. 
بي ترديد دلهره و اضطراب كودكي كه قرار اســت براي اولين بار از آغوش گرم 
خانواده جدا شود و پا به دنيايي ناشناخته بگذارد، بيشتر است. برخي از كودكان 
تجربه ي زندگي جمعي در مهدكودك و كودكستان را نداشته اند و اگر داشته اند، 
حضور مسئوالنه و مكلف به انجام مشق و درس نداشته اند و اين خود عاملي براي 
ايجاد ترس و نگراني در آنان است، ترس از نتوانستن و موفق نشدن. لذا آموزگار 
كالس اول، عالوه بر داشتن دانش و مهارت كافي حرفه اي بايد از معلمان ساير 
پايه ها صبورتر و پرحوصله تر و مهربان تر باشد. دنياي كودك كالس اولي را خوب 
بشناسد و از خصوصيات آن ها و شرايط خانواده شان آگاهي الزم را داشته باشد. 
ســال هاي آغازين تحصيل دوران بسيار حساسي است. در اين دوران، روابط در 
خانه فردي تر است. كودك ميل شديدي به رفاقت با هم ساالن خود دارد و اين 
كار در خانواده هاي امروزي، به دليل تغييراتي كه در شــيوه ي زندگي مردم به 
وقوع پيوسته است، امكان پذير نيست. هم چنان كه اگر امكانات خانواده به گونه اي 
باشد كه كودك خود را در منزل آموزش دهد، باز كودك از حضور در مدرسه، 

به دليل برقراري ارتباط با كودكان ديگر بي نياز نيست. 
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