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 سخني با والدین و مربیان

از اول مهــر تــا اواســط خــرداد، کــودکان بخــش قابــل توجهــي از روز را در مدرســه مي گذراننــد. بــراي شــش تــا هفــت ســاعت 
در روز، بایــد خودشــان از پــس ِ مســائل بربیاینــد و دیگــر از آغــوش امــن و نــگاه حمایتگــر والدیــن خبــري نیســت. آن هــا بــا 
افــرادي از هــر ســن و قشــر برخــورد مي کننــد: در راه مدرســه، در کالس درس، وقــت ناهــار و در اردوهــا. کــودکان، بســیاری از 

مهارت هــاي اجتماعــي را بــا ســعي و خطــا مي آموزنــد.
بزرگســاالن نبایــد مشــكالت و دغدغه هــاي مربــوط بــه مدرســه را نادیــده بگیرنــد؛ درســت اســت که آن مســائل با مشــكالت 
خودشــان قابــل مقایســه نیســت، امــا درهرحــال بــراي کــودك مهــم و قابــل توجــه اســت. زمانــي کــه کــودك از مدرســه بــه 
خانــه مي رســد، بســیار مهــم اســت  کســي نســبت بــه او و روزي کــه پشــت ســر گذاشــته اســت، ابــراز عالقــه و توجــه کنــد.

مي توانیــد دلیــل شــروع بحــث را در کولــۀ مدرســۀ او بیابیــد: یــك دعوتنامــه بــرای والدیــن، برگــۀ امتحانــي، یــك نقاشــي یــا 
ــاي جدید.  انش

ــا حضــور  ــد همیشــه و همه ج ــا نمي توانن ــا آن ه ــا هســت، ام ــه بچه ه ــان ب ــه مســئوالن مدرســه حواس ش ــود اینك ــا وج ب
داشــته باشــند. درهرحــال مشــكالت، تمســخر، قلدربــازي و مســائلي از ایــن دســت اتفــاق مي افتنــد. کــودك را تشــویق کنیــد 
تــا دربــارۀ ایــن اتفاقــات صحبــت کنــد و راه حلــي عملــي بــراي آن جســت وجو کنیــد. اگــر فرزندتــان مورد خشــونت یــا تهدید 

قــرار گرفتــه اســت، حتمــاً مســئوالن مدرســه را در جریــان قــرار بدهیــد.
ــال، اگــر  ــاري درســت اســت. به طــور مث ــه رفت ــوان ماســت و ن ــه در ت ــدان در همــۀ لحظــات زندگــي، ن محافظــت از فرزن
هربــار کــه مشــكلي بــا هم کالســي ها پیــش مي آیــد والدیــن کارشــان را رهــا کننــد و بــه ســمت مدرســه بدونــد، کــودك 
مســئولیت پذیري و رفتــار درســت اجتماعــي را نمي آمــوزد. وظیفــۀ والدیــن ایــن اســت کــه میــان حمایتــي کــه از کــودك 

ــه خــودش واگــذار مي کننــد، تعــادل ایجــاد کننــد. مي کننــد و موضوعاتــي کــه حــل و فصــل آن هــا را ب
مــن امیــدوارم کــه ایــن کتــاب، در جهــت حــل مشــكالت احتمالــي فرزندتــان در مدرســه، بــه شــما راهكارهــاي درســت و 

قابل اعتمــادي بدهــد و باعــث شــود کودکتــان هــر روز بــا عالقــه و اشــتیاق بــه مدرســه بــرود!
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