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بگذاريم بچه ها در تعطيالت تابستاني نفسي تازه كنند 

3+ 9 ماه تحصيلي!

سبك برنامه ريزي سبك فراغت

نقطه تعادل درس و استراحت بچه ها در تابستان كجاست؟

دانش آموزاني محروم از تعطيالت تابستاني

 بي انگيزگي در سال تحصيلي جديد پس از 
سه ماه درس خواندن

در گفت وگو با چند دانش آموز متوجه شدم آنهايي 
كه تابس��تان را به درس خواندن مشغول بودند با 
شروع سال تحصيلي عالقه چنداني براي شركت 
در كالِس درس تك��راري نداش��ته اند يا در طول 
برگزاري كالس توجه چنداني به مطالب درسي از 
خود نشان نداده اند، چون بر اين باور بوده اند كه درس را ياد 
گرفته اند و مطل��ب جديد ديگري ب��راي يادگيري وجود 
ندارد. درواقع در آنهايي كه س��ه ماه تابس��تان را به جاي 
استراحت و تفريح، يكسره و حتي ش��ايد بيشتر از دوران 
مدرسه درس خوانده اند، در س��ال تحصيلي جديد نوعي 
بي انگيزگي براي درس خواندن به وج��ود مي آيد. با اين 
تفاس��ير برنامه ريزي والدين در تمام موارد درست از آب 
درنمي آيد و همين قضيه باعث ك��م كاري دانش آموز در 
طول سال تحصيلي و حصول نتيجه عكس مي شود. پس 

چه بايد كرد؟!

 نس�خه اي ويژه ب�راي ه�ر دانش آموز در 
تابستان

در اينكه بهره هوشي تمام افراد يكسان نيست 
و بعضي بيشتر از سايرين به تمرين و تكرار نياز 
دارند شكي نيس��ت. از طرفي برخي مقاطع 
تحصيلي از ساير مقاطع از حساسيت بيشتري 
برخوردارند و اكثر دانش آموزان در بدو ورود به 
اين مقاطع دچار افت تحصيلي مي شوند. پس نياز به مرور 
و تكرار درس اضافه بر زمان سال تحصيلي ديده مي شود. 
حضور يك مشاور تحصيلي و استفاده از راهكار هاي او در 
اين زمينه خالي از لطف نيس��ت. درواقع بايد يك ش��يوه 
متعادل متناسب با نياز دانش آموز در نظر گرفت و زير نظر 
متخصص)يا همان مشاور( نسخه هاي خاص براي تابستان 

دانش آموز پيچيد. 

 يادگيري بهانه اي براي درس خواندن باشد، 
نه برعكس

مغز انسان هم مثل ساير ماهيچه هاي بدن 
انس��ان با ورزش و ورز ديدن بر كارايي اش 
افزوده و با استراحت طوالني دچار تنبلي و 
ضعف مي شود. پس مرور مطالب براي مغز 
ي��ك ني��از انكارناپذير اس��ت ت��ا در طول 
تعطيالت طوالني دچار تنبلي نشود، ولي بايد فضايي براي 
اين يادگيري مهيا شود كه به دور از فضاي خشك و منضبط 
مدرس��ه باش��د تا اين يادگيري بر حس��ب عالقه و ميل 
دانش آموز ص��ورت بگيرد و ن��ه با برنامه هاي س��نگين و 

فشرده. 
البته اين ش��يوه در طول س��ال تحصيلي ه��م بايد مورد 
اس��تفاده قرار بگيرد. هدف اصلي آم��وزش بايد يادگيري 
دانش آموز در بستري مناسب باشد، نه صرفاً حفظ مطالب 
با تكرار بس��يار كه اين بس��تر تنها با درگيري دانش آموز 
به صورت داوطلبانه و از روي ميل شخصي صورت مي گيرد. 
وظيفه سيستم آموزشي و مدرسه ايجاد چنين بستر امني 
است كه نه تنها باعث فش��ار رواني روي دانش آموز نشود، 
بلكه محركي براي يادگيري خودجوش دانش آموز باشد. 
به عبارتي درس خواندن بهانه اي براي يادگيري نباشد بلكه 
يادگيري بهانه اي براي درس خواندن باش��د. البته چنين 
سيس��تمي در مدارس ما كمتر مشاهده مي شود و بعضي 
اس��اتيد هنوز بر اين باورند كه با 20 بار رونويس��ي از يك 
مسئله رياضي، مسئله س��ريع تر در ذهن دانش آموز حك 
مي شود. در صورتي كه ش��ايد با ايجاد يك فضاي رقابتي 
سالم و تش��ويق دانش آموزان به كنفرانس دادن مطلب و 
ايفاي نقش معلمان، اين اتفاق سريع تر براي دانش آموزان 

رخ دهد. 

با ايجاد فضايي خالقانه و به دور از محدوديت و سختگيري 
و اضطراب براي دانش آموز نه تنها سرعت يادگيري افزايش 
پيدا كرده بلكه تصور ذهني دانش آموز نس��بت به مدرسه 
تغيير پي��دا مي كند و چه بس��ا ديگر نياز ب��ه كالس هاي 
فوق العاده نداشته باشد يا طي يادگيري خودجوش، مرور 

درس حتي در زمان تعطيالت برايش لذت بخش باشد.
 

 پانسيون مطالعه و فراغت، نمونه اي موفق 
يكي از نمونه هاي جالب براي تأمين اوقات 
فراغتي مفيد در تابستان كه هم آموزش، هم 
تفري��ح و اس��تراحت را همراه خ��ود دارد، 
تشكيل پانسيون هاي مطالعاتي و فراغتي 
است. نمونه اي از اين پانسيون ها چند سالي 
اس��ت در كتابخانه ه��اي منتخب زير نظر فرهنگس��راي 
خاتم)ص( و مديريت فرهنگي هنري منطقه 18 فعاليت 

مي كند. 
پرسش بسياري از كساني كه قصد استفاده از اين طرح را 
دارند در ابتدا اين است كه پانس��يون مطالعه چه فرقي با 
سالن مطالعه كتابخانه دارد و اساساً آيا تبديل يك كتابخانه 
به آموزشگاه حس��ي متفات از مدرس��ه به دانش آموزان 
مي ده��د؟ در گفت وگو با تع��دادي از افرادي ك��ه از اين 
پانس��يون ها در كتابخانه 15 خ��رداد و كتابخانه اس��تاد 
حكيمي منطقه 18 تهران استفاده كرده اند به اين پاسخ ها 
رسيدم: پانس��يون مطالعه هرچند از خدمات و تسهيالت 
كتابخانه اي اس��تفاده مي كن��د، اما درواق��ع محلي براي 
مطالع��ه و درس خوان��دن و در عين ح��ال بهره مندي از 
خدمات متنوع فرهنگي است. در پانسيون دانش آموزان 
مي توانند از خدمات مورد نياز خ��ود ازجمله راهنمايي و 
مشاوره و همچنين از جلسات رفع اشكال درسي استفاده 
نمايند. در پانس��يون دانش آموزان تحت نظارت مش��اور 
يا پش��تيبانان درس��ي قرار گرفته و روند آموزش��ي آنان 
كنترل مي شود. در پانسيون از دانش آموزان در وعده هاي 
صبحانه يا ناهار يا ميان وعده پذيرايي مي شود با اين نيت 
كه دانش آموزان دغدغه اي از نظر خورد و خوراك نداشته 
باش��ند و با طيب خاطر به مطالعه بپردازند. در پانسيون، 
نيروهاي آموزش ديده نظم و س��كوت را كنترل مي كنند 
تا دانش آموزان بيش��ترين بهره را از زمان هاي در اختيار 

ببرند. 
در قالب اين طرح كتابخانه هاي منتخب در قالب پانسيون 
مطالعه ميزبان عالقه مندان هس��تند و ارائه فضايي آرام و 
بدون استرس براي مطالعه، برنامه تغذيه، مشاوره تحصيلي 
و مسابقات فرهنگي ازجمله برنامه هاي اين اردوي تحصيلي 
است. همچنين سالن مجهز مطالعه، كالس هاي آموزشي، 

نمازخانه، محل اس��تراحت و ميان وعده غذايي در اختيار 
ش��ركت كنندگان قرار مي گيرد. درواق��ع كتابخانه هاي 
منتخب براي اجراي طرح پانس��يون مطالع��ه به گونه اي 
آماده سازي شده اند كه آس��ايش خانه و آرامش كتابخانه 
را توأمان داش��ته و در عين ح��ال ويژگي هاي يك اردوي 

فرهنگي را دارند. 

 ترازوي�ي براي تعادل بخش�ي ب�ه درس و 
استراحت در تابستان 

در اين ميان تأثير مثبت تعطيالت و استراحت 
را ب��ر افزايش بازدهي ذهن��ي دانش آموزان 
نبايد نادي��ده گرفت. همچني��ن ايجاد يك 
ترازوي تعادل بين مطالعه دروس و استراحت 
ضروري اس��ت. بدون ش��ك در اين زمينه 
والدين در برنامه ري��زي صحيح براي گ��ذران تعطيالت 
تابستاني فرزندانشان نقش بسزايي را ايفا مي كنند و به ويژه 
ترغيب و تشويق بچه ها به ياد گيري حداقل يك مهارت به 
غي��ر از درس خواندن در طول تعطيالت تابس��تاني جزو 

ضروريات بايد تلقي شود. 
كسب مهارت هاي هنري، ورزش��ي و يادگيري زبان دوم 
در تعطيالت تابستانه سبب مي ش��ود فرزند شما عاليق و 
استعدادهايش را بشناسد. چه بسا روزي همين مهارت ها 
تعيين كننده مسير زندگي اش شود و منبع كسب درآمد 
فرزندت��ان باش��د و چه بهتر اس��ت انتخ��اب كالس هاي 
فوق برنامه با مشورت كامل فرزند شما و با توجه به توانايي ها 

و عاليق شخصي خودش باشد. 
در نظر گرفت��ن زماني ب��راي اس��تراحت فرزندمان و 
پرداختن به عاليق شخصي اش در تابستان راهي است 
تا با انرژي و انگيزه هرچه بيشتر سال تحصيلي را شروع 
كند. قطعاً يك دانش آموز چند مهارتي از اعتمادبه نفس 
و خالقيت بيشتري برخوردار است و اين عامل در عين 
حال مي تواند گامي مؤث��ر در جهت موفقيت تحصيلي 

او باشد. 

 تعطيالتي مفيد براي تجديد قوا
 اولين گزينه اي كه هر سال بعد از اتمام سال 
تحصيلي به ذهن والدين مي رسد، فرستادن 
بچه ها به كالس هاي آموزشي است. اما سؤال 
مهم اين است كه چه كالسي و با چه هدفي؟ 
اگر فقط مي خواهيد بچه ها را چند ساعتي از 
خانه دور كنيد تا نفس راحتي بكشيد و به كارهاي خودتان 
برسيد كالس و هدف آن براي شما مهم نخواهد بود، اما اگر 
دوست داريد فرزندتان آموخته هاي بيشتري براي ساختن 
زندگي آينده خود داشته باش��د براي خودتان و او هدفي 

تعريف كنيد. 
اگر مي خواهيد از كالس هاي آموزش زبان بهره ببريد قطعاً 
با يك ترم تابستاني و بعد هم رها كردن آن تا تابستان سال 
بعد چيزي عايدتان نمي كند، پس اگر مي خواهيد از كالس 
زبان استفاده كنيد بايد مصمم شويد تا در ترم هاي بعد نيز 

آن كالس را ادامه دهيد. 
در اين زمين��ه بايد مالحظاتي را در نظ��ر بگيريد؛ مثاًل به 
سن و سال و ش��رايط رفت وآمدتان توجه كنيد و ببينيد 
آيا مي توانيد چن��د روز در هفته در طول س��ال تحصيلي 
فرزندتان را به كالس آموزش زبان برسانيد؟ اگر نمي توانيد 
يك ترم تابستان نشستن سر اين كالس ها وقتي است كه 
مي تواند در جاي ديگري براي فرزند شما هزينه شود كه 
مفيد تر است. درواقع فرزند شما با يك ترم تابستاني فقط 

زمان خود را سپري مي كند. 
براي آموزش بعضي از مهارت ه��ا مانند مكانيكي و تعمير 
وس��ايل برقي، حتي ياد گرفتن فروش��ندگي، دوره هاي 
خياطي و آرايشگري، آشپزي و خيلي از مهارت هاي ديگر 
شما مي توانيد از بعضي افراد فاميل كمك بگيريد تا با توجه 
به ش��غلش به فرزند ش��ما مهارتي بياموزد. اين امر سبب 
مي شود فرزند شما عاليق و استعدادهايش را بشناسد و در 
صورتي كه متوجه عالقه و استعداد خود شود مي تواند با 

انگيزه بيشتر و به صورت هدفمند آن را ادامه دهد. 
اگر نمي توانيد هزين��ه زيادي براي خري��د كتاب بكنيد، 
عضوي��ت در ي��ك كتابخان��ه و امانت گرفت��ن و خواندن 
كتاب هاي مختلف مي تواند قوه تخيل فرزندتان را تقويت، 
دايره لغاتش را وس��يع و براي نويس��ندگي در آينده به او 
كمك كند؛ همچنين سبب مي شود اطالعاتش افزايش يابد 
و سرانه مطالعه نيز باال برود! فقط بايد سعي كنيد خودتان 

هم با او كتاب بخوانيد. 
تابس��تان بهترين فرصتي اس��ت كه مي توانيد بچه ها را به 
س��فر ببريد، هرچند كوتاه و نزديك به محل زندگي. به آنها 
اجازه بدهيد براي چند روزي به ط��ور كامل از اتاق مطالعه، 
درس و مشق دور باشند و حتي به آن فكر هم نكنند. قطعاً به 
شما از اينكه در تعطيالت خانوادگي رئيستان مدام به تلفن 
همراهتان زنگ بزند و سفارش كار دهد احساس خوبي دست 

نمي دهد. براي فرزندان ما هم اين وضع صادق است. 
نه تنها در تعطيالت تابستان بلكه در تعطيالت تحصيلي هم 
بايد دقت شود كه دانش آموز هم مانند دبير به استراحت 
نياز دارد. پس همانطور كه دبيران عزيز در روز هاي تعطيل 
استرس درس دادن به دانش آموزان را ندارند نبايد با حجم 
غيرمتعارف درسي براي دانش آموز در روز تعطيل نگراني 
و استرس ايجاد كنند. تعطيالت صرفاً بري بازيابي انرژي و 

شروع هرچه پر انرژي تر هفته آموزشي است. 
نوجوان��ان معموالً از كاره��اي گروهي ل��ذت مي برند، به 
همين دليل ثبت ن��ام آنها در كانون ه��اي فرهنگي فعال 
در س��راهاي محله، خانه هاي فرهنگ و فرهنگسراها كه 
خدماتي همچون مسابقات ورزشي و فرهنگي، بازي هاي 
سنتي، اردوهاي طبيعت گردي و... ارائه مي دهند و فضايي 
را براي تعامل و همكاري و هم صحبتي گروه هاي همساالن 
فراهم مي كنند براي دانش آموزان بسيار مفيد و لذت بخش 

خواهد بود.

بايد يك ش�يوه متعادل متناسب با نياز 
دانش آم�وز در نظ�ر گرف�ت و زير نظر 
متخصص)يا همان مش�اور( نسخه هاي 
خاص براي تابستان دانش آموز پيچيد

   تابستان را سه ماه تحصيلي نكنيم
بس��ياري از والدين تصور مي كنند كه تابس��تان 
بهترين فرصت براي آموزش دروس سال آينده 
اس��ت. درواقع به پيشواز س��ال جديد تحصيلي 
مي روند. حتي اگر فرزندمان در درس��ي ضعيف 
است و نياز به كالس تقويتي دارد در تابستان اين 
ظلم را در حق فرزندانمان نكنيم. تابستان زمان 
استراحت اس��ت. وقتي ما با كالس هاي آموزش 
دروس، اوقات تابس��تان فرزندمان را پر مي كنيم 
قطعاً فرزند با تن و روحي خس��ته سال تحصيلي 
جديد خود را آغاز مي كند. با برنامه ريزي اشتباه 
خود روال طبيعي زندگي بچه ها را مختل نكنيم. 
آموزش هاي دروس ب��راي همان 9 ماه تحصيلي 
اس��ت و چنانچه دانش آموزي در شرايط خاص 
نياز به م��رور دروس دارد تا با ذهن��ي خالي وارد 
سال تحصيلي جديد نشود مي توان براي او يك 
برنامه درسي سبك تعريف كرد. اصوالً چه دليلي 
دارد فرزند ما درس هاي سال بعد خود را زودتر از 
ساير بچه هاي كالس ياد بگيرد. اين رفتار مي تواند 
انگيزه او ب��ه فراگيري و ميزان دق��ت به مفاهيم 
درسي را تا حد زيادي كاهش دهد. ضمن اينكه 
آموختن موضوعات درسي جلوتر از برنامه نظام 
آموزشي موجب مي شود تا اين مفاهيم به گوش 
وي آشنا بوده و با دقت الزم به آنچه معلم براي وي 
توضيح مي دهد گوش نكند. اينجاست كه نه تنها 
ما نتوانسته ايم برنامه ريزي مناسبي براي فرزندمان 
داشته باشيم بلكه موجب شده ايم تا هم خستگي 
به تن وي باقي بماند هم يكسري مفاهيم درسي را 
به نحو طوطي وار بياموزد. وقتي فرزندمان به اجبار 
ما در تابستان درس بخواند، چون در كنار درس 
هيچ كالس و برنامه تفريحي نداشته كه موجب 
تحرك و نشاط او شده باشد، قطعاً سال تحصيلي 
جديد خود را با روحيه خسته و كسل و در مواردي 
دلزده از مدرسه شروع مي كند. قرار است اين همه 
شتاب و عجله فرزند ما را به كجا برساند؟! ما بايد با 
برنامه ريزي صحيح در جهت رشد فكري و جسمي 
فرزندانمان به آنها كمك كنيم تا مسير طبيعي و 

درست زندگي خود را طي كنند. 
   كالس هاي تابستاني با چه هدفي؟

قبل از هر نوع برنامه ريزي براي فرزندانمان با 
خود خلوت كرده و دليل هر برنامه و كالسي كه 
قرار است براي فرزندمان در نظر بگيريم را يك 
بار براي خود مرور كنيم. از خودمان بپرسيم كه 
ما فرزندمان را به كالس هاي ورزشي، هنري، 
فرهنگي و غيره مي فرستيم تا به رشد جسمي 
و ذهني او كمك كند، يا نه، چشم فاميل را از 
تعدد كالس هاي تابستاني كه براي فرزندمان 
در نظر گرفته ايم از حدقه درآوريم؟ واقعاً قرار 
است ما و فرزندمان از حضور در اين برنامه هاي 
تابستاني چه نتيجه و چه دستاوردهايي داشته 
باش��يم؟ دغدغه والدين براي پر كردن اوقات 
فراغ��ت فرزندانش��ان به يك��ي از موضوعات 
مهم خانواده ها تبديل ش��ده اس��ت، زيرا اين 

پر كردن اوقات فراغت هزينه هاي بسياري را 
بر دوش خانواده ها مي گذارد. مثاًل يك كالس 
ورزش��ي براي سه ماه تابس��تان كمتر از يك 
ميليون نيست و با اين اوضاع اقتصادي حاكم 
بر جامعه و شرايط سخت خانواده ها، اگر پاي 
چشم وهمچشمي هم در ميان باشد كه شرايط 
بسيار س��خت تر مي شود. س��وا از هزينه هاي 
سنگين اين كالس ها كه كمر خانواده ها را خم 
مي كند، خود بچه ها را هم عصبي و خسته و 

كالفه مي كند. 
   بگذاريم بچه ها نفس تازه كنند

با يكي از دوستان درباره برنامه تابستاني فرزندمان 
صحب��ت مي كرديم. وقت��ي او از كالس هايي كه 
براي فرزندش در نظر گرفته و ثبت نام هم كرده 
بود صحبت مي كرد، متوجه شدم هيچ روز خالي 
براي اين بچه بي گناه باقي نگذاش��ته است. تازه 
در كنار اين برنامه ها، يك كالس رياضي با معلم 
خصوصي هم در نظر گرفته بود و قرار بود يك روز 
در هفته معلم خصوصي به فرزندش رياضي سال 
بعد را تدريس كند. با تعج��ب از اين همه برنامه 
فشرده به او گفتم: »جاي نفس كشيدن هم براي 
اين بچه مي گذاشتي! اين چه تابستاني است كه 
براي او در نظر گرفتي؟ اي��ن بچه گناه دارد! بچه 
بايد در تابستان نفس تازه كند.« گفت: »خيلي هم 
برنامه ريزي خوب و مفيدي است. تمام دوستانش 
در تابس��تان همين برنامه ها را دارند. چه دليلي 
دارد بچه من اين كالس ها را نرود. در ضمن بيكار 
توي خانه بنشيند كه چه بشود؟ اينطوري سرگرم 
هم هس��ت.« با ناراحتي و در عين حال عصباني 
به دوستم گفتم: »تو فقط به خاطر اينكه از بقيه 
مادرها عقب نماني تابس��تان بچ��ه ات را خراب 
مي كني! هي��چ بچه اي از نظر جس��مي و روحي 
شبيه دوستان و همكالسي هاي خودش نيست. 
شايد يك بچه توانايي و انرژي زيادي داشته باشد 
كه والدينش براي خالي ش��دن اين همه انرژي، 
برنامه هاي فشرده اي برايش در نظر بگيرند. چه 
دليل دارد فرزند خودت را با بچه هاي ديگر مقايسه 
كني و هر كاري آنها انجام مي دهند تو هم انجام 
دهي؟ با اين برنامه اي كه تو براي فرزندت در نظر 

گرفته اي قطعاً او را خسته مي كني.«
   ببينيم بچه ها چه چيزي دوست دارند

برنامه ريزي براي تابس��تان بچه ه��ا قطعاً الزم و 
ضروري است، ولي نه يك دنيا كالس و آموزش كه 
از صبح تا شب بچه ها را درگير  كند كه حتي وقت 
استراحت و تفريح هم نداشته باشند. كالس هايي 
را برايشان در نظر بگيريم كه با ميل و درخواست 
خود آنها باش��د. اگر دوست دارند كالس ورزشي 
بروند همان ورزشي كه دوست دارند ثبت نامشان 
كنيم. اگر كالس هنري دوست دارند همان هنري 
كه دوست دارند ثبت نامشان كنيم، نه اينكه هر 
آنچه بچه هاي فاميل و دوس��ت و آشنا مي روند 

فرزند ما هم برود. 
در اكثر ش��هرها و به ويژه در ته��ران در مناطق و 
محله ها فرهنگسراها، سراهاي محله و خانه هاي 
فرهنگ وجود دارد كه براي اهالي همان منطقه 
برنامه هاي جالبي دارند. ثبت ن��ام در اين مراكز 
فرهنگ��ي و هن��ري هم از لح��اظ هزين��ه براي 
خانواده ها صرف��ه اقتص��ادي دارد و هم از لحاظ 
مسافت براي خانواده به صرفه تر است. بد نيست 
ما والدين به همراه فرزندمان سري به اين مراكز 
بزنيم و از نزديك از برنامه هاي متنوع تابستاني كه 
دارند باخبر شويم و فرزندمان را با توجه به عالقه 

او ثبت نام كنيم.

برنامه ريزي براي تابس�تان بچه ها 
قطع�ًا الزم و ضروري اس�ت، ولي 
نه يك دني�ا كالس و آموزش كه از 
صبح تا ش�ب بچه ها را درگير  كند

در آنهايي كه سه ماه تابس�تان را به جاي 
استراحت و تفريح، يكس�ره و حتي شايد 
بيشتر از دوران مدرسه درس خوانده اند، 
در سال تحصيلي جديد نوعي بي انگيزگي 
براي درس خواندن به وجود مي آيد. با اين 
تفاسير برنامه ريزي والدين در تمام موارد 
درس�ت از آب درنمي آي�د و همين قضيه 
باعث ك�م كاري دانش آموز در طول س�ال 
تحصيلي و حصول نتيجه عكس مي شود

   مريم ترابي
با تمام شدن امتحان مدارس، فصل تعطيالت و تابستان شروع مي شود؛ فصلي كه در 
روزهاي گرم و بلندش فرصت خوبي براي استراحت و تفريح براي همه بچه ها است. 
اما با اين تعطيلي، دغدغه والدي�ن براي اوقات فراغت فرزندانش�ان و اينكه چگونه 
تابستانش�ان را بگذرانند هم ش�روع مي ش�ود. برخي از والدين با برنامه ريزي هاي 
فشرده اجازه نفس كشيدن به فرزندانشان را هم نمي دهند، درحاليكه تابستان فصل 
استراحت و تفريح است و بهتر است اجازه دهيم فرزندانمان بعد از يك دوره 9 ماهه 
تحصيلي، در كنار كالس ها و برنامه هاي آموزش�ي كمي استراحت كرده و با آرامش و 
انرژي سال جديد تحصيلي ديگري را ش�روع كنند. اما در اين ميان برخي از والدين 
هم هستند كه بدون هيچ برنامه ريزي خاصي براي فرزندانشان اجازه مي دهند آنان 
روزهاي تابستان خود را به بطالت و بيهودگي بگذرانند. نه به شوري آن دسته از والدين 
كه با برنامه هاي فشرده اجازه نفس كشيدن به فرزندانشان نمي دهند نه به بي نمكي 
اين گروه از والدي�ن كه بي اهميت از كن�ار فرصت خوبي كه اين روزه�اي تعطيل در 
اختيار بچه ها براي يادگيري و تجربه كردن هر كار و نكته  تازه قرار مي دهد، مي گذرند. 
بهتر است تعادل را رعايت كرده و از يك ور بام نيفتيم. روزهاي داغ تابستان فرصت 
خوبي براي يادگيري تجربه هاي جديد و همچنين تخليه انرژي براي بچه ها اس�ت. با 

برنامه ريزي صحيح بهترين استفاده و بهره را از آن ببريم. 

   مليكا گل محمدي
تابستاني ديگر از راه مي رسد و والدين دوباره در برابر اين دوراهي 
قرار گرفته اند كه فرزند دانش آموز خود را سه ماه راحت بگذارند تا 
فارغ از درس سپري كند، يا نه، نبايد اين ايام را به بطالت بگذراند. 
ديدگاه والدي�ن و دانش آموزان در رابطه ب�ا گذراندن كالس هاي 
فوق برنامه يا همان آمادگي قبل از سال تحصيلي متفاوت است. از 
ديد والديني كه نگران تحصيل و پيشرفت دانش آموز خود هستند 

گذراندن برخي از دروس و مطالعه شان قبل از شروع سال تحصيلي 
براي فرزند مفيد بوده و عالوه بر جلوگيري از افت تحصيلي سبب 
پيشرفت دانش آموز نسبت به هم مقطي هايش مي شود يا با توجه 
به توانايي هاي دانش آموز س�بب جلوگيري از افت تحصيلي او در 

بدو ورود به مقطع تحصيلي جديد مي شود. 
اما اگر با اين ديد به موضوع بنگريم پس تمام دانش آموزان بايد يك 
ماه قبل از آغاز سال تحصيلي در كالس هاي كمك آموزشي ثبت نام 

كنند تا مبادا از بقيه جا بمانند و با اين تفاسير اصاًل چه كاري است؟! 
خب مدارس را يك ماه زود تر شروع مي كنيم!

در اين مي�ان نبايد برقراري تع�ادل بين تفري�ح و درس خواندن 
دانش آموزان فراموش شود چون س�ختگيري و اجبار دانش آموز 
ب�ه درس خواندن م�ازاد ممكن اس�ت ن�ه تنها باعث پيش�رفت 
تحصيلي اش نش�ود بلكه س�بب زدگي او از درس و مدرس�ه نيز 

بشود. 


