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بوي مهر
است. و باز هم مدارس چشم به در دوخته اند با پایان یافتن فصل تابستان بوي مهر در شهرها و کوچه هاي کشورمان پیچیدهبازهم

مهر، میلیون ها دانش تحصیلی جدید را همراه با دانش آموزان آغاز کنند. با آغاز سال تحصیلی در اولو به انتظار نشسته اند تا سال
با شروع ماه مهر کوچه ها و خیابان ها رنگ و بوي دیگري پیدا می کنند و آموز به شوق آموختن، روانه مدرسه می شوند. همه ساله

.شوق دانش آموزان جلوه زیبایی به جامعه می بخشدشور و

اهمیت روزهاي آغازین
در دانش آموزان، تقویت انگیزه تالش و ست. ایجاد نگرش هاي مثبت و پویاآغازین مدرسه از جهات مختلف داراي اهمیت اروزهاي

آشنایی زدودن هرگونه آثار بدبینی نسبت به درس و مدرسه و کالس و معلم، و سرانجامتحصیل، کاهش دغدغه، اضطراب و تردید و
.صورت پذیردبا شخصیت و دیدگاه هاي دانش آموزان می تواند در روزهاي اول مدرسه

وران طالیی تعلیم و تربیتد
هاي روانی و آمادگی کاملی براي تربیت پذیري دبستان از جهت تعلیم و تربیت، بهترین دوران است. در این دوره، کودك ویژگیدوره

و فرصت براي تعلیمکودك از این مرحله آغاز می شود. بنابراین این دوران طالیی را که بهترینو ادب آموزي دارد. آموزش رسمی
.تربیت کودك است، نباید به سادگی از کف داد

محیط آموزشی مناسب
محیط دارد؛ به عبارتی، وجود فضا و زمان مناسب گفته کارشناسان، کیفیت نظام آموزشی، ارتباط مستقیمی با امکانات مدارس وبه

امروزي است. سرمایه پیشرفت در جوامعیادگیري است. نظام آموزش و پرورش مناسب، یکی از پایه هاي و کافی، اولین نیاز در
بازده فوري ندارد، ام ا قدم اول براي تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جامعهگذاري در جهت ارتقاي سطح کم ی و کیفی آموزش، هرچند

.استمحیط آموزشی مناسب در مدارس کشور است. بنابراین یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن پرداخته شود ایجاد

دوست یابی و استقالل
کار در خانواده امکان پذیر نیست. هم چنان سال هاي نخست تحصیل، کودك میل شدیدي به رفاقت با هم ساالن خود دارد و ایندر

د خانه فراهم باشمحیط خانه معموال  مقدور نمی باشد حتی اگر امکانات الزم براي آموزش کودك درکه یادگیري و علم آموزي نیز در
حضور در مدرسه بی نیاز نیست؛ زیرا زندگی با هم ساالن و تن دادن به و مادري بتواند کودك خود را آموزش دهد، باز هم کودك از

.قادر به ایجاد آن نیستجمعی با تمام خصوصیات، آثار و نتایج مربوط به آن چیزي است که هرگز خانوادهزندگی

کتاب، یار و همراه دانش آموزان
هایی در انتظارند تا سال تحصیلی را به با نزدیک شدن سال تحصیلی جدید؛ در بیشتر فروشگاه هاي لوازم التحریر، کتابهرسال

بچه ها رشد .هایی که از آغاز سال تحصیلی تا پایان آن پابه پاي دانش آموزان پیش می روندهمراه دانش آموزان آغاز کنند؛ کتاب
هرآنچه در دلشان نهفته است، بی هیچ چشم داشتی تقدیم س هاي باالتر می روند و کتاب هامی کنند، بزرگ می شوند و به کال
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شوند تا آنها را به سوي رشد و هرساله با بازگشایی مدارس میلیون ها کتاب با دانش آموزان هم دل و همراه می.بچه هاي می کنند
.آگاهی رهنمون شوند

مهربانی با کتاب ها
تألیف، چاپ و آماده توزیع می شوند. براي آماده کنون به این فکر نکرده باشند که کتاب هاي درسی آنها چگونهدانش آموزان تاشاید

کار می کنند تا وقفه اي صورت می گیرد. مسئوالن  تألیف، چاپ و توزیع این کتاب ها شبانه روزشدن این کتاب ها تالش هاي بی
وجود دارد تا این کتاب ها براي توزیع آماده شوند، از جمله: تألیف آنها را به موقع به دست دانش آموزان برسانند. مراحل مختلفی

آرایی. پس از این مراحل و در خالل آنها نویس، بررسی مطالب، ویرایش، حروف چینی، تصویرسازي، رسم نمودارها و صفحهدست
روزي در پس از اصالح نهایی براي چاپ سفارش داده می شوند. حاصل این تالش هاي شبانهچندبار نمونه خوانی شده،هم کتاب ها

هایشان را ورق بزنند؛ چرا که براي هر کلمه این کتاب ها دست موعد مقر ر به دست بچه ها می رسد. کاش آنها کمی آرام تر کتاب
.مهربانی زحمت کشیده اندها و دل هاي

تقویت حس اعتماد به نفس
اولی ها قبل از شروع سال تحصیلی است. از کارهاي خوب آموزش و پرورش در سال هاي اخیر بازگشایی مدارس براي کالسیکی

آغاز سال اعتماد به نفس کودکان و هم چنین کاهش دلهره دارد. بازدید از مدرسه پیش ازاین کار آثار مفیدي در تقویت حس
و خود را با آن وفق دهد. بیشتر مدارس ابتدایی در ك کمک می کند که در محیط جدید اعتمادبه نفس پیدا کندتحصیلی به کود

آموزان می توانند از براي بازگشایی اختصاص می دهند که طی آن پدران و مادران و مخصوصا خود دانشپایان تابستان روزي را
.مدرسه و کالس هاي درسی بازدید کنند

کمک والدین
گذرانده ممکن است خسته کننده باشد. به همین در روزهاي اول براي کودکی که تمام وقت خود را به بازي و استراحت میمدرسه

وقتی به به وضعیت جدید خو بگیرد. شاید به علت همین خستگی باشد که بعضی دانش آموزاندلیل چند هفته طول می کشد تا او
مهربانانه والدین می تواند کمک فراوانی در سازش دادن کودك اري انجام می دهند. برخورد آرام وخانه می آیند کارهاي دور از انتظ

.داشته باشدبا وضعیت جدید

مشارکت خانواده ها در تعلیم و تربیت
نجام داده اند و و تربیتی خود را نسبت به وي اخانواده ها می پندارند که اگر فرزند خود را روانه مدرسه کنند وظیفه تعلیمیغالبا

مشارکت آنها با اولیاي آنها نیست. حال آن که هم در زمینه آموزش و هم از جنبه تربیت نیاز جدي بهدیگر نیاز به مشارکت جد ي
آموزش و پرورش دانش آموزان برآید و همه کمبودها را جبران نماید. مدرسه هست. مدرسه هرگز به تنهایی نمی تواند از عهده

سنگین تعلیم و تربیت را تنها بر دوش معلمان ی توان از خانواده و واحدهاي دیگر غیر از مدرسه سلب مسئولیت کرد و بارنمبنابراین
.و اولیاي مدرسه نهاد


