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  آمادگي براي ورود به دبستان
  

  هايي نياز دارند؟ فرزندان ما براي ورود به دبستان به چه آمادگي -

 قدرت تمركز و پيگيري كودكان دبستاني چه اندازه است؟ -

 توان پيگيري و تمركز را در فرزندان تقويت كنيم؟ چگونه مي -

 اجتماعي و –هاي ذهني  نظر توانايي توان فهميد كودكان ما از چگونه مي -

 عاطفي براي رفتن به دبستان آماده هستند؟

 

 بـه ايـن      بـه ايـن      بـه ايـن      بـه ايـن     “چگونه فرزنـد خـود را بـراي سـال اول دبـستان آمـاده كنـيم                چگونه فرزنـد خـود را بـراي سـال اول دبـستان آمـاده كنـيم                چگونه فرزنـد خـود را بـراي سـال اول دبـستان آمـاده كنـيم                چگونه فرزنـد خـود را بـراي سـال اول دبـستان آمـاده كنـيم                ”كتابكتابكتابكتاب

 ....دهددهددهددهد    هاي شما درباره فرزند دبستاني پاسخ ميهاي شما درباره فرزند دبستاني پاسخ ميهاي شما درباره فرزند دبستاني پاسخ ميهاي شما درباره فرزند دبستاني پاسخ مي    ها و ساير پرسشها و ساير پرسشها و ساير پرسشها و ساير پرسش    پرسشپرسشپرسشپرسش

  

  

 با ياد دوست

  كه مدارا و مهر مادري
  اوست اي از كان مهر و مداراي ذره
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  هاي خارج از موسسه برنامه �
   مهدهاي كودك•

 با كارشناسـي   تشويق و تنبيه     سخنراني با موضوع     برگزاري •
  مهدكودك رنگارنگفاطمه صهبا در خانم 

بـا   ضرورت آموزش خـانواده  برگزاري سخنراني با موضوع  •
  كرمي در مهدكودك فريد كارشناسي خانم مرضيه شاه

با كارشناسي خانم مرضيه     ورود به دبستان   برگزاري كارگاه    •
  ها كرمي در مهدكودك باغ ستاره شاه

  ها مدرسه• 
خواندن  عوامل موثر بر درس   برگزاري سخنراني با موضوع      •

 سـهراب   ي  با كارشناسي خانم سهيال طاهري در دبستان پسرانه       
  ) 3 ي منطقه(سپهري 

با كارشناسي خانم فرحنـاز   مديريت برخشمبرگزاري كارگاه   •
 بـراي   )7 ي  منطقـه ( مقدم سامان    ي  مددي در هنرستان دخترانه   

  كادر آموزشي و اداري هنرستان

دك و  تربيـت جنـسي كـو      بـا موضـوع      سخنراني برگزاري •
 ي  با كارشناسي خانم شيوا موفقيان در دبستان پـسرانه         نوجوان
  )8 ي منطقه(آزادگان  ي دبستان دخترانهو  )5 ي منطقه(سما 

 ارتبـاط كالمـي بـا كـودك       سخنراني با موضـوع     برگزاري   •
 ي   با كارشناسي خانم فاطمه صهبا در دبستان پـسرانه         دبستاني
  )5 ي منطقه(سما 

بـا  ضرورت آموزش خـانواده     موضوع  سخنراني با   برگزاري   •
عالمه  ي  كرمي در دبيرستان پسرانه     كارشناسي خانم مرضيه شاه   

  )11 ي منطقه(استعدادهاي درخشان  -حلي 

با كارشناسي خانم بلوغ پسران   سخنراني با موضوع    برگزاري   •
  )5 ي منطقه(شيوا موفقيان در دبستان پسرانه سما 

 كيميـاي علـم     ي  رانه دخت ي  در مدرسه  جشن بازي  برگزاري •
 ) 3 ي  منطقه(

   ساير مراكز•
ـ    مديريت بر خـشم      گامنوبت   3 برگزاري •  -ا  در شـركت مپن

   با كارشناسي خانم فرحناز مدديتوگا

 بـا كارشناسـي     شركت مپنا  درارتباط كالمي   گام   2برگزاري   •
   فاطمه صهبا خانم

 بـا    توگـا  -مپنـا   در شركت   مديريت بر خشم    گام  برگزاري   •

  نژاد اسي خانم ماريا ساسانكارشن

در  شنبه و جمعـه  در دو نوبت پنج ارتباط همسران   گام  برگزاري  •
ها مريم احمدي و فاطمـه         با كارشناسي خانم    توگا -مپنا  شركت  
  صهبا

ها بـه   كودك دبستاني و عالقمند كردن بچه  گامبرگزاري   •
با كارشناسـي خـانم    ) س(خيريه فاطمه زهرا    در موسسه   درس  
   هريسهيال طا

 )س(خيريه فاطمه زهرا موسسه  در ارتباط كالميگام   برگزاري   •
  كرمي  مرضيه شاهخانم با كارشناسي 

با موضوع  روزجهاني خانوادهسخنراني به مناسبت    برگزاري   •

ي كتابدار كودك و نوجـوان و         در خانه نقش اگاهي در تربيت     
  كرمي ترويج خواندن با كارشناسي خانم مرضيه شاه

ي مهر    در انجمن حمايتي خانه   رفتار با كودك     گام   برگزاري •

  زاده كودكان با كارشناسي خانم افسانه حسن

  

  هاي راه دور تهران  گروه•
 كـار بـه  هـم   بهـار  در ها گروه اين   ،  هاي قبلي     به دنبال فعاليت  

  .خود ادامه دادند
  

  ها  شهرستان•
و  ضرورت آمـوزش در خـانواده   سخنراني با موضـوع      ●

ــا معرفــي گــروه را ــاد ب ه دور در مهــدكودك پوپــك در گناب

 آباديان كارشناسي خانم مريم ملك

 در  محيط مناسـب بـراي رشـد      سخنراني با موضـوع      ●

 مهدكودك پوپك در گناباد با كارشناسي خانم نسرين بينا

  
  ها  ارتباطات و همكاري�
هايي با موضوع برگزاري روزجهاني خـانواده و          بهار نشست  در •

 و ي كــودك آشــيانهرهنگــي هنــري  في موســسه بــا همكــاري

، انجمن پژوهشي آموزشي پويا ، انجمن اوليـا و مربيـان            نوجوان
كودكان نوجوانان و جوانان استثنايي ، انجمن جهانديدگان شاد ،          

 ، انجمـن    هـا و اسـتعدادهاي كودكـان        ي مهـارت    انجمن توسعه 

خواهان ديرآموز، شـوراي كتـاب كـودك ،          حمايت از حقوق توان   
، كانون توسعه فرهنگـي     شي تاريخ ادبيات كودكان   موسسه پژوه 

كودكان، خانه كتابدار كودك و نوجوان و ترويج خواندن برگـزار            
   .گرديد

  )PIC(المللي پرشيا  ارتباط با شركت تجارت بين•
  

 و   هـا   هـا ، نمايـشگاه      ها ، همـايش     برخي ازكارگاه �
  :ايم هاي ساير مراكز كه در آن شركت كرده نشست

  
انجمن جهانديدگان   سالگرد تاسيس مراسم   در   شركت •

 )زاده خانم افسانه حسن( شاد

بـه   همايش ساالنه دنياي بهتر براي كودكان        شركت در    •

  )پور  صادقخانم فرخنده ( وهشي كودكان دنيا دعوت موسسه پژ

،  نشر مادران امـروز    (نشست ناشران خانواده  شركت در    •

نجمـن  بـه دعـوت ا     )نـو انـديش     نـشر نـسل   نشر قطره ،    

  )خانم مريم احمدي(پويا ي آموزشهاي  پژوهش

  المللي كتاب نمايشگاه بين شركت در •

روز جهـاني   و  بزرگداشت روز جهاني خانواده      شركت در    •

هـا و اسـتعدادهاي       ي مهـارت    انجمـن توسـعه    به دعوت  كودك

  )خانم مريم احمدي(اتم  - كودكان

  

  

  
  
  

  تسليت�

مـريم احمـدي ، فـرنگيس فـصيح و          ها  به دوستان عزيز خانم   

  گذشته عزيزي  بهاردر  كه   اي سيامك جواليي  نيلوفر بديع و آق   

  .گوييم اند، صميمانه تسليت مي دادهرا از دست 
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   ماهارديبهشت  ي سخنراني خالصه

سوري بـر تربيـت       هاي ماريا مونته    بيق تجربه تط:  موضوع

  مستقل كودكان

  فريده ميالنيخانم دكتر  : كارشناس

  خانم ماندانا آجوداني : نويسي  و خالصهبرگردان از نوار
  :خانم دكتر ميالني سخنان خود را چنين آغاز كردند

 ميالدي اولين پزشـك زن اسـت كـه    1870ماريا مونته سوري متولد    

ر مورد رفتارهاي غيرعادي را مورد مطالعه قـرار داده          نظريات فرويد د  

سـالي    ها در بزرگ    كه انسان   اختالالتي "براساس نظريه فرويد    . است

سـوري    كـار مونتـه  ".كنند متعلق به دوران كودكيشان اسـت    پيدا مي 

وي همچنـين معتقـد بـر فـراهم كـردن        . ني بر پيـشگيري اسـت     تمب

  .كان استمحيطي مناسب و متناسب با نيازهاي كود

يكـي از نيازهـاي      نيازهاي كـودك در محـيطش چيـست ؟        

 از آزادي در    هـا   بعـضي مفهـوم آزادي بـا آنچـه        . كودكان آزادي است  

ــد متفــاوت اســت  ــه. ذهنــشان دارن ــز كــودك را آزاد  مونت ســوري ني

هـاي كـوچكي      وي قانون . كرد    گذاشت ولي بدون قوانين رها نمي       مي

ــي ــرر م ــوان  مق ــارچوب آن ق ــپس در چ ــرد، س ــان را آزاد ك ين كودك

  .گذاشت مي

. كنـد   خانم ميالنـي زنـدگي كـودك را شـبيه بـه دوران رحمـي مـي                

طور كه يك جنين بدون بكن و نكـن بـا داشـتن آب و غـذا و                    همين

آيـد بـدون    كند؛ وقتـي هـم كـه بـه دنيـا مـي          رشد مي مكان مناسب   

اش ادامـه داده و       هاي عجيب و غريب ما بايد به رشـد درونـي            دخالت

  .طي شود

سوري، تاكيد وي بر آشنايي كودكـان بـا محـيط تـا سـه                مونته ي  در نظريه 

كمـك بـه   . زدن ، نشان دادن در حـد كـودك اسـت         سالگي از طريق حرف   

هـاي    ي بـازي    نه بـه وسـيله    ... كودك براي تقويت حس المسه ، بينايي و         

...  و   هاي مختلـف    شانه ، قاشق ، ظرف    اي مثل     پيچيده بلكه با اشياي ساده    

وسـيله حـس      كـه بـدين   . ورزي و هماهنگي دست و چـشم        ظور دست به من 

كند و حس داشتن ابزارهاي بسيار تبديل         ها نيز فروكش مي     مالكيت در بچه  

  .شود به تفكر و خالقيت مي
سـالي    حل پيدا كردن در كودكان منجر به فكر كردن در بزرگ            عادت به راه  

تـوانيم مـا     مـي آن را. كار ديگر ايجـاد پـشتكار و ممارسـت اسـت    . شود  مي

بـا نشـستن    .  در كودك ايجاد كنيم     ، اين حس را    ي وابستگي به كار     بوسيله

تـرين كـار كـودك        مهـم ). همراهي كردن ( كنار كودك تا پايان انجام كار       

هاي بـالقوه     سپس بايد به اين فكر كنيم كه چگونه توانايي        . شروع كار است  

رون كـودك را بـه      هـاي د    يعنـي قابليـت   . كودك را تبديل به بالفعل كنـيم      

.  داشـته باشـيم    "كودك نرمـال  " سوري    فعاليت وا داريم و به گفته مونته      

نرمال بودن از نظر ايشان بـسيار مهـم اسـت يعنـي كـودك متعـادل        

داشتن ؛ تا بتواند به انساني مفيد در جامعه تبديل شـود كـه از سـنين       

  .شود كم شروع مي

هـايي    انـسان كودكـان     : سالگي 5نيازهاي كودكان از تولد تا      

. گـذاريم   هستند كه تمايل به همكاري دارند و اين ما هستيم كه نمي 

گيريم و اين  ميي رشد استقالل در كودك را  و با اين جلوگيري اجازه    

كنيم كه كار تو قابل قبول نيست و ديگران           حس را به كودك القا مي     

ـ                  ا بايد برايت كارها را انجام دهنـد و در نهايـت كودكـاني منفعـل ، ب

تواننـد روي پـاي خـود     اعتماد به نفس پايين و نيازمند كمك كه نمي  

  .آوريم بايستند، بار مي

 نظم و انضباط نيز دارند و ما محـيط را بايـد             كودكان نياز به يادگيري   

مادري كـه بـه   " مثال. طوري بسازيم كه كودك در اين فضا رشد كند     

كـودك  نـد كـه    بايد بدا  " ! بيا اتاقت را جمع كن     " :گويد  كودكش مي 

 ": آموزش بايد گام به گام داده شـود  . داند مفهوم مرتب كردن را نمي  

  ". ها را مرتب كنيم يا وسايل را سرجايشان بگذاريم  بيا دو تايي لباس

او معتقد بـه منحـصر   . سوري رقابت رد شده است خانم مونته  در روش 

 بودن هر كودك است و از نظر او هر كودك توانايي خاص خـودش را  

.  روش يادگيري در هر انساني با انـساني ديگـر متفـاوت اسـت            ودارد  

براي پيـشرفت كـار     . بنابراين نبايد كودكان را تشويق به مسابقه كنيم       

ــريح  ــازي ، تف ــا ب ــد ب ــاد  باي ــن حــس را ايج ــحالي اي ــيم  و خوش كن

ترهايي  كودكان نياز به بزرگ. افتد صورت يادگيري اتفاق نمي درغيراين

 آنان را بشناسند دارند تا آمـوزش را مرحلـه بـه             ي  و روحيه كه ويژگي   

محيطي نيز بايد براي كودكانمان فراهم كنيم كـه         . پيش ببرند مرحله  

هاي كودك نرمـال از نظـر         ويژگي. كودك نرمال تحويل جامعه دهيم    

  .سوري خالق بودن ، بيان احساس كردن و شاد بودن است مونته

انگيزه نيز از ديگر نيازهاي كودكان است كه درون همه وجـود دارد و              

انگيـزه درون   . كنـد   ها را ضـعيف مـي       محيط نامناسب است كه انگيزه    

برانگيختگـي نيـز در درون كـار        . ماست و ما بايد آن را پرورش دهيم       

ــي اســت   ــان برانگيختگ ــار هم ــايي انجــام ك ــود در . اســت، توان وج

گي ندنات زياد در اطراف ما دليل بر پرانگيز       اختيارداشتن وسايل و امكا   

كنـد چـرا كـه فـرد فكـر       امكانات زياد انگيزه را ضعيف مـي    . شود  نمي

ترهـا    كند همه چيز در اطرافم هست براي چه تالش كنم ؛ بـزرگ              مي

امروزه . دهند  اختيار همه چيز را در اختيار كودك قرار مي          هستند كه بي  

ط تنگـاتنگي بـا مـشكالت       تحقيق شده كه پيشرفت تحـصيلي ارتبـا       

بودن مهـارت عـاطفي، اجتمـاعي،         در اثر ضعيف  . عاطفي كودكان دارد  

با امكانات زيـاد يـا      . پيشرفت تحصيلي مناسبي هم انجام نخواهد شد      

كنيم كه احـساس      قدر محروم مي   آنكنيم و يا      كودكان را بلندپرواز مي   

  .آوريم وجود مي هجا زدن را در كودك بحقارت و عدم پشتكار و دايم 

 سال بـه طـور      5/2 ي آموزشي خود حدود     ها در كل دوره     بچه" اصوال

گيرند و مابقي اين مدت را در خانه          مستقيم در محيط آموزش قرار مي     

نقش خانواده بودن  گذرانند به همين دليل است كه تاكيد ما بر مهم  مي

توانيم جامعه را اصالح      در تربيت كودك است و به گفته ايشان ما نمي         

روي هـم   چنـين     ايـن توانيم، جامعه و خانواده       نيم ولي خانواده را مي    ك

  .گذارند تاثير مي

خـانم  . سـاخت ها را بايد با واقعيت آشـنا          سوري معتقد است بچه     مونته

هـاي خـود اشـاره بـه مـضر بـودن        ميالني در اين قسمت از صـحبت  

شـدن كـودك بـه     كنند كه به علـت خيـره      تلويزيون تا سه سالگي مي    

بايد به ديدن تلويزيون ، شود ضعيف ميهاي كودك   ديگر حستصوير،

 گـرفتن  ، استفاده زياد از تلويزيـون ي   نتيجه .حداقل زمان در روز برسد    

 بردن كـودك    ،بهترين روش تقويت خالقيت   . خالقيت از كودك است   

  .به طبيعت است

وي در بخش پاياني سخنان خود به اين مسئله اشاره كردند كه اگر ما       

يعنـي مـا    . كنـيم   كودكان را بشناسيم ؛ خودمان را كنترل مي       نيازهاي  

بايد استانداردهاي تربيت و پرورش در فرزندپروري را بـشناسيم بطـور    

كودك بايد تحمل ناكامي را داشته باشـد يعنـي مـزه تحمـل و               : مثال

مگر . آموزد  و اين يادگيري را از طريق بازي مي  بچشدانتظار و صبر را     

 زنـدگي برنـده باشـيم ؟ سـوختن و بـاختن نـه               شود ما هميشه در     مي

ما در جامعه نيز بـا ناكـامي   . گرفته شودهرحال بايد ياد    هميشه ولي به  

   . كنيم شويم ولي خودمان را حفظ مي مواجه مي
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   ماهخرداد  ي سخنراني خالصه
  ي امتحانات پرسش و پاسخ درباره: موضوع 

  مريم احمديخانم  :كارشناس 

 يهـا    خرداد وپاسـخ   ي  مربوط به جلسه ماهانه    يها  پرسش ندنمونه از چ
  :كيمربوط به هر 

 شب ي امتحانات نگرانند و حتي از حد براشي كه بيآموزان  با دانش  -1
   ؟مي ، چه كنخوانند ي و درس مخوابند يها نم
ـ  ي امتحان دادن تا حـد     اصوال ـ و   دارد بـه   ي نگران  كـه   يطي در شـرا   ژهي
ـ  او بـا نمـره اعتبـار پ        تي وجود و شخص   ي آموز فكر كند همه     دانش  داي
 ري و با سـا ردي قرار بگي و سطح  دي شد يها   رقابت ري تحت تاث  اي كند يم

 فكر كنـد كـه بـا نمـره          اي.  شود   سهي مقا شيها يدوستان و هم كالس   
ـ  بـرود  ي بهتـر  ي  تواند به مدرسـه    ي م شتريب  ي  در رشـته توانـد  ي مـ اي

  .دلخواهش قبول شود 
 شـود  ي مـ  ليها تحم    به بچه  ونري از ب  ي تا حد  طي شرا ني ا ي  همه چون

 يها  روشاي معلمان اي چه مدرسه مي باشني ما والدروني ب نيحاال چه ا  
ـ  معلوم شود كه علت ايقي ، پس بهتر است ابتدا به طور دق  يآموزش  ني
   .ستيخواندن چ  درسي برادني خواندن و نخواباديز

ـ  تماليـ  كه فرزند ما به دل   مي علت معلوم شود و مطمئن شو      چنانچه  لي
 ي شخـص  اي مشاور   كي با كمك    ستي ، بد ن   كند ي كار را م   نيخودش ا 

 كـه   دي كن شيي فرزند شما به او اعتماد دارد ، راهنما        يكه از نظر آموزش   
 درس بخواند كـه هـم موفـق شـود هـم             يا   و با چه برنامه    يچه طور 

   .فتديسالمتش به خطر ن
 ابتـدا    ، زنـد  ي م ي كار ني دست به چن   يروني عوامل ب  ري اگر تحت تاث   اما

 كه او تا چه     ديني بب يعني دي معلوم كن  يروني عوامل ب  نيسهم خود را از ا    
 سـطح   ديـ  كن ي وسـع  كنـد  ي م ي كار ني شما چن  تياندازه به خاطر رضا   
 و نـه تنهـا در حـرف بلكـه در            دياوري ب نيي پا نانهيب  توقعات خود را واقع   
   .ستي كه انتظار شما از درس خواندن او چدي كنيعمل هم به او حال

،  مدرسه بودطي در مدرسه و انتظارات معلمان و شراي علت اصل  نانچهچ
 يمـسئله را تـا حـد       –در صـورت امكـان       – مدرسه   ي با همفكر  ديبا
 مشاور كي بد نباشد كه با كمك  دي صورت شا  ني ا ريدر غ .  كرد   ليتعد

   .ديري مدرسه بگريي به تغميآگاه تصم
ـ  فكـر     كه در موقع امتحانات ، بـه       يآموزان    با دانش   -2  ي  برنامـه  كي

 ريـ  غ يهـا    و وقت خـود را بـا كـار         ستندي درس خواندن ن   يمناسب برا 
   كرد ؟ دي ، چه باكنند ي تلف ميدرس
 ي كـار  يگاه.  دارد   يجي چه و چه نتا    يعنيكردن     وقت تلف  ميني بب ديبا

 ي ، به نظر ما وقت تلف كردن است در حال       دهد يكه فرزندمان انجام م   
   .زند ي او نمخواندن  به درسيا كه لطمه

 آن را چگونه    ي جهي و نت  ستيكردن چ    منظورشما ازوقت تلف   ي راست به
   ؟ ديكن ي ميابيارز

 امتحاناتش اثـر  ي جهي فرزندتان در نتيحي و تفر  ي ذوق يها   كار چنانچه
 ،  ستي ن ي نادرست يها  ها هم از نظر شما كار        كار ني ندارد و خود ا    يمنف

 دهد هم از پس امتحانـاتش بـر   ها را انجام  دارد كه هم آن    يچه اشكال 
   ؟ديايب
 درسش  ي كار رو  ني است كه به شما ثابت شود كه ا        ي اشكال موقع  اما

 يهـا  كـردن او از انجـام كـار        صورت هم با منع    نيدر ا .  دارد   ياثر منف 
ـ توان يدلخواهش نم  ـ  كـه او بـدون ا   دي مطمـئن باشـ    دي ـ  كـه از ا ني  ني

پـس بـد    . د خواند    درس خواه  يشدن ناراحت باشد ، به نحو درست        منع
ـ  دني درست به فكر تعادل بخش     يزير   كه با برنامه   ستين  ي كارهـا  ني ب

 و  دي امتحانـات باشـ    ي  مناسـب در دوره    يبنـد   مختلف و توجه به زمان    
   .دي كنقي كار تشونيفرزند خود را هم به ا

 و آن هـا     گذارد يها اثر م       بچه ي هي تغذ ي گاه اضطراب امتحانات رو    -3
 و ي با خوردن غذا احساس دل به هم خـوردگ   ي حت دكن  يخوراك م   را بد 
   ؟ مي حالت فرزندمان چه كننيبا ا . كنند يتهوع م
ـ  پرسش مربوط به تغذ    ني از پاسخ به ا    ي بخش هرچند  و تخـصص در     هي

در  . ميپـرداز  ي بـه آن مـ     ي اما ما فعال از بعد روانشناخت      شود ي م باره  نيا
 امتحانـات و  ي  در باره اني خود و اطراف   يها   اوال به رفتار   يطي شرا نيچن

 بـا آرامـش     ديـ كن ي سع دوي امتحانات توجه كن   ي جهيانتظارات خود از نت   
 دكـه ي بـه فرزنـدتان نـشان ده       ميرمستقيبه طورغ  تر   كم توقعات شترويب

 كـه  دي باشـ ني به فكر استيدر ضمن بد ن   . مهم تالش اوست نه نمره      
 و در   ديهم كن  او فرا  ي برا دي حال مف  ني مورد عالقه و در ع     يها يخوراك

ـ  دي و انتظار نداشته باشدي به او بده يهر نوبت مقدار كم     دفعـه بـه   كي
شما بهتر است   .  ، بخورد    خورده ي وعده ، م   كيشه در   ي كه هم  يا  اندازه

ـ  اما به مدي او باشي گوناگون و الزم برا  يي منابع غذا  نيبه فكر تام    زاني
 زانيـ م . دي باشـ   وعده بخورد اصرار نداشـته     كي در   دي كه با  يا  و اندازه 
.  شـود    مي تقـس  يشتري ب يها   در تعداد وعده   تواند ي او م  ازي مورد ن  يغذا
 توجه شتريها ب  فرزندتان به آني  عالقهزانيم  ، تنوع وها  غذاتيفيبه ك
   .ديكن
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