
76



77

پودمان چهارم: توسعۀ ارتباط و مشارکت مربی با والدین

پودمان 4

توسعه ارتباط و مشارکت مربی با والدین 

ارتباط سازندۀ مربی با خانواده، حلقه های تعلیم و تربیت کودکان 
را تکمیل می کند.

زمان: 60 ساعت نظری )24 ساعت + عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد 
توسعۀ ارتباط و مشارکت مربي با والـدین از طریق افزایش شناخت شیوه های برقـراری ارتباط و مشارکت 
با والدین و روش هـای برگـزاری آموزش خانـواده براساس منابع علمي معتبـر، استانـداردهاي بین المللي، 

دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگی های فنی مورد انتظار در این واحد یادگیری

1  برقراری ارتباط مؤثر با والدین 

2  توسعۀ مشارکت با والدین 

3  توسعۀ شناخت روش های آموزش خانواده 

 شایستگی های غیرفنی مورد انتظار در این واحد یادگیری

1  یادگیری

2  شرکت در اجتماعات و فعالیت ها

واحد یادگیری 4

توسعۀ ارتباط و مشارکت مربی با والدین
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هدف توانمند سازی1ـ4: برقراری ارتباط مربی با والدین را توضیح دهد.

خانواده
»یکی از نشانه های قدرت خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسری آفرید تا وسیلۀ آرامش 

شما باشد و در میان شما دوستی و رحمت قرار داده است.«١ 
به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.           

شکل1ـ خانواده

گفت      و  گو 
فعالیت 1: در گروه های کالسی با توجه به شکل١، در مورد خانواده گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس کنید

ارائه دهید.

 تعریف خانواده 
خانواده مرکب از پدر، مادر، فرزند یا فرزندان، پدربزرگ، و مادربزرگ است که با ازدواج آغاز می شود، اما در عصر    حاضر 
تغییرات زیادی کرده و کوچک تر شده است. خانواده اولین، کوچک ترین، و اساسی ترین واحد اجتماعی است. طبق 
تعریف سازمان ملل خانواده به گروه دو یا چند نفره ای اطالق می گردد که با هم زندگی می کنند، درآمد مشترک 

برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق ازدواج، خون و یا فرزندخواندگی با هم نسبت دارند.
خانواده ها از جنبه های مختلف با یکدیگر متفاوت اند :

1  ساختاری: بسیاری از کودکان با پدر و مادر زندگی می کنند. برخی کودکان با تک والد بزرگ می شوند یا 

پدر بزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان از آنها نگهداری می کنند.
2  اقتصادی: خانواده ها از نظر درآمد و وضعیت اقتصادی متفاوت اند. برخی از خانواده ها با توجه به شغل والدین، 

١ـ سورۀ روم، آیه 2١
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از رفاه اقتصادی باالتری نسبت به سایر خانواده ها برخوردارند و نیازهای اقتصادی آنها راحت تر برآورده می شود. 
3  اجتماعی: برخی از خانواده ها ارتباطات بسیار گسترده ای دارند که به آنها امکان می دهد با افراد، گروه ها 

و خانواده های متعددی ارتباط داشته باشند و برخی دیگر دارای ارتباطات محدودی هستند و با عده  کمی  از 
افراد، گروه ها و خانواده ها در ارتباط هستند.

4  فرهنگی: فرهنگ به عنوان مجموعه باورها، افکار، عقاید، آداب و رسوم تعریف می شود. هر خانواده نیز 

ازنظر فرهنگی با دیگر خانواده ها تفاوت دارد.
٥  تربیتی: برخی خانواده ها در تربیت فرزندان، سخت گیر هستند و از روش های تنبیهی بیشتر استفاده 

می کنند. در مقابل برخی دیگر از خانواده ها سهل گیر هستند و آزادی عمل بیش از اندازه به فرزندان خود 
می دهند. اما بین این دو گروه، خانواده هایی هستند که محترمانه، مقتدرانه، و محبت آمیز با فرزندان خود 

رفتار می کنند.

گفت      و  گو 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و کنید فعالیت 2: در گروه های کالسی، در مورد نقش ویژگی های ساختاری، 

تربیتی خانواده بر چگونگی برقراری ارتباط آنان با مراکز آموزشی گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه 
دهید.

ارتباط مؤثر با والدین در مرکز پیش از دبستان 
خانه و مرکز پیش از دبستان، دو دنیای بسیار مهم برای کودک محسوب می شوند. اگر این دو، به شیوه های 
مثبت و قابل قبول با هم ارتباط داشته باشند،کودکان احساس امنّیت خواهند کرد. والدین کودکان خود را به 
مربیان می سپارند و به برنامه های آموزشی آنها اعتماد می کنند. هر تماسی که مربیان با والدین دارند، از اهمیت 
خاصی برخوردار است. الزم است مربیان و والدین احساسات یکدیگر را پاسخ دهند؛ به طوری که والدین احساس 
کنند مربیان و کارکنان مرکز پیش از دبستان به همان اندازه که خودشان به کودکانشان عالقه دارند، آنها نیز 

عالقمند هستند.
اولیـن بـازدیـدهای والـدین از مـرکـز 
پیش از دبستان بعد از ثبت نام کودک، 
برای تنظیم وضعیت ارتباط های بعدی 
بسیار اهمیت دارد. اکثر مراکز پیش از 
دبستان برای آشنایی بیشتر با والدین 
جشن عمـومی  بـرگـزار می کنند. ایـن 
جشن اغـلب قبـل از شروع فـعـالیت 
مرکز است و به والدین و کارکنان این 
فرصت را می دهد تا با یکدیگر و اهداف 

آموزشی آشنا شوند. )شکل2(  

شکل 2ـ ارتباط مرکز پیش از دبستان با والدین
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ضرورت و اهمیت ارتباط مربی با والدین
همکاری والدین و مربیان برای تربیت و آموزش کودکان باعث شده است تا بپذیرند که باید با هم ارتباط و 
مشارکت داشته باشند. همچنین مراکز پیش از دبستان برای برنامه ریزی آموزش و مراقبت مناسب از کودک، 

به کسب اطالعات از سوی والدین نیاز دارند. 
بنابراین به دالیل زیر الزم است که مربیان با خانواده های کودکان ارتباط داشته باشند: 

1 تغییرات اجتماعی باعث شده است که در نقش والدین نیز تغییراتی رخ دهد. دیگر تنها والدین مسئول 

تربیت کودک نیستند بلکه مربیان و مراقبان نیز در انجام این تکلیف سهیم  هستند. 
2 از مربیان انتظار می رود که برای پرورش رشد همه جانبه کودکان، با والدین همکاری کنند. 

3 والدین زمانی به نحو مطلوبی قادر به مشارکت با مرکز خواهند بود که از وضعیت آموزشی و تربیتی کودکان 

خود اطالع کافی داشته باشند و با مراکز پیش از دبستان ارتباط صحیح برقرار کنند.

شکل3ـ ارتباط مربی با والدین

فعالیت 3: در بازدید از یک مرکز پیش دبستان با مربیان در مورد تأثیر ارتباط با والدین در بهبود کیفیت 
آموزش مصاحبه و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

تمرین     کنید

هدف توانمند سازی2ـ4: گزارشی از شیوه های ارتباط مربی با والدین ارائه  دهد.

انواع ارتباط مربی با والدین 
برای برقراری ارتباط مربی با خانواده ها نمی توان از شیوه واحدی استفاده کرد بلکه باید روش های مختلفی 
را برای ارتباط با آنها به کار بست. ارتباط مراکز پیش از دبستان با والدین به طورکلی به دو صورت رسمی   و 

غیررسمی صورت می گیرد:

 الف( ارتباط رسمی 
بخشی از ارتباطات بین مرکز پیش از دبستان 
می گیرد.  انجام  رسمی  به صورت  ن  والدی با 
برای نمونه، کلیه جلساتی که در مورد رعایت 
کودکان،  تغذیه  ایمنی،  و  اشتی  بهد نکات 
گردش های  منظور  به  کودکان  ی  جابه جای
علمی ـ تفریحی، بیماری کودکان و مواردی 
از  شکل هایی  می شود،  برگزار  نها  ای مانند 
ارتباطات رسمی بین مرکز پیش از دبستان 

با والدین محسوب می شود )شکل ٣ (.
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 ب( ارتباط غیررسمی 
دنیای ارتباطی کودکان، مستلزم انعطاف پذیری است و فضاهای کاماًل رسمی نمی تواند کافی باشد؛ لذا ارتباطات 
غیررسمی در مراکز پیش از دبستان نیز نقش دارد. بازدید والدین از فعالیت های کودکان در مرکز پیش از 
دبستان، دیدار کودکان در فضای خانوادگی توسط مدیر و مربیان، درصورت ضرورت تماس های تلفنی، ارسال 
یادداشت به والدین و ارتباطات مجازی از قبیل رایانامه١، شکل هایی از ارتباطات غیررسمی بین مرکز پیش از 

دبستان با والدین محسوب می شوند.  
شیوه های ارتباط مربی با خانواده: شیوه های برقراری ارتباط مربی با خانواده در نمودار )١( نشان داده شده 

است.    

نمودار1ـ شیوه های ارتباط مربی با والدین )رسمی ـ غیر رسمی(

برنامه ریزی 
بازدید از مرکز 

 بازدید از منزل 
کودک 

شیوه های ارتباط 
مربی با خانواده

شبکه های 
اجتماعی خبرنامه و 

تابلوی اعالنات

تشکر و 
قدردانی

 وب سایت 
کالسی

گزارش های 
روزانه یا هفتگی

برنامه های 
آموزش ماهانه  

گردش های 
علمی ـ تفریحی

برگزاری 
جلسه

ارتباط 
تلفنی

شیوه های ارتباط مربی با والدین )رسمی ـ غیررسمی(:
1 گزارش های روزانه یا هفتگی : تهیۀ گزارش مختصر از آنچه هر روز یا هر هفته در مرکز پیش از دبستان 

اتفاق می افتد، می تواند یکی از راه های تداوم ارتباط با خانواده ها باشد.
تواند در  این جلسات می  با مربیان مؤثر است.  والدین  برای حفظ روابط  این روش  برگزاری جلسات :   2

خصوص توانایی و پیشرفت کودکان و یا در مورد مشکل خاصی باشد. 
در هنگام برگزاری جلسه، توصیه های زیر ممکن است کمک کننده باشد:

   محتوای جلسه را قبل از زمان مورد نظر آماده کنید. برای ارائه اطالعات در مورد پیشرفت  کودک و توصیف 
رویدادهایی که آن اطالعات را توضیح می دهد، آماده باشید.

mail ـ E ـ١
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   اگر مواردی وجود دارد که کودک به کمک نیاز دارد، اقدامات الزم را انجام دهید.
   به خاطر داشته باشید که والدین عالقۀ زیادی به کودکشان دارند؛ بنابراین با آنها در مورد نگرانی هایشان 
همدلی کنید. برای مثال، ممکن است بگویید: »درک می کنم، زمانی که آن اتفاق روی می دهد، شما چقدر 

ناراحت می شوید«.
این جمله که »کودک شما  به جای گفتن  اجتناب کنید.  یا قضاوت های کلی  به کودک     از برچسب زدن 
مسئله ساز است«، به والدین بگویید »هنگام قصه گویی مربی، کودکی را که کنارش نشسته است، هل می دهد«.

   به والدین اجازه دهید در مورد رفتار کودکشان، سؤاالتی بپرسند یا آن رفتار را توصیف کنند.
   به خاطر داشته باشید گاهی والدین حالت تدافعی به خود می گیرند یا عصبانی می شوند. آنها ممکن است 
وجود مسئله را انکار کنند و بگویند »ما هرگز این رفتار را در خانه نمی بینیم«. آنها ممکن است با یک نگرش 
به کودک من  زیرا مربی نمی داند چگونه  بیان کنند »مشکل مهدکودک است،  و  پاسخ دهند  نیز  فرافکنی 
رسیدگی کند«. در این گونه موارد آرامش خود را حفظ کنید و سعی کنید با همدلی مشکل موجود را حل 

کنید و توضیحات الزم را با موقعیت سنجی برای والدین ارائه دهید. 
   برای هر مشکل، وجود یک راه حل را انتظار نداشته باشید. گاهی تنها گذر از یک مرحلۀ رشدی به مرحلۀ 

دیگر یا پیدا کردن روش خاص برای کودک، رفتار مشکل ساز قبلی را نیز تغییر خواهد داد.
   مطالب جلسه را مستندسازی کنید و آن را در پرونده کودک قرار دهید. 

3 ارتباط تلفنی: مکالمۀ تلفنی با والدین فرصتی برای مبادلۀ اطالعات در مورد کودک است. این مکالمات 

از سوی والدین یا یکی از مربیان برای گزارش تغییرات در کودک یا برای درک بهتر وضعیت او انجام می شود. 
اغلب والدین راحت تر هستند که با تلفن صحبت کنند. بنابراین بهتر است برنامه ای تنظیم گردد که مربی 
مطابق با آن هرماه با خانواده تماس تلفنی داشته باشد و نکات مثبتی را دربارۀ پیشرفت فرزندانشان ارائه دهد.

4 بازدید از منزل کودک : بازدید از منزل کودک، یکی از مؤثرترین روش ها برای آشنایی با کودک و خانوادۀ 

وی، به ویژه قبل از ورود به مهد کودک است. این  روش بهترین راه برقراری و پل ارتباطی بین خانه و مهدکودک 
است. بازدید دو فایده دارد: 

الف( برای مربی فرصتی فراهم می شود تا در مورد محیطی که کودک در آن زندگی می کند، اطالعات بیشتری 
به دست آورد. این اطالعات برای درک کودک و خانواده او بسیار مهم است. 

 ب( والدین می توانند یاد بگیرند چگونه از موادی که به آسانی در دسترس است، استفاده کنند و برای کودکان خود 
تجربیات یادگیری فراهم نمایند. بازدید از منزل کودک در موارد زیر و با همکاری مدیر و والدین انجام می شود:

   بیماری طوالنی کودک
   مشکالت خانوادگی

فعالیت4: تصور کنید مربی مهد کودک هستید و در اجرای فعالیت های آموزشی، با رفتارهای نامناسب 
با  با هماهنگی مدیر مرکز،جلسه ای  برهم زدن کالس مواجه هستید.  نظیر پرخاشگری،  یک کودک، 
حضور والدین کودک ترتیب می دهید. به نظر شما چه کارهایی را باید برای برگزاری جلسه انجام دهید؟ 

در گروه های کالسی در مورد آن گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

گفت      و  گو 
کنید
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   غیبت مکرر کودک
   تمایل خانواده برای بازدید

٥ شبکه های اجتماعی: بسیاری از خانواده ها و مهد های کودک به شبکه های اجتماعی دسترسی دارند. 

ارسال نامه از طریق رایانامه یا یک شبکه اجتماعی دیگر، از روش های برقراری ارتباط مربی با والدین کودک 
است.

6 وب سایت کالس: مربی و همکاران وی می توانند برای کالس خود، وب سایت داشته باشند. با داشتن 

دوربین دیجیتال یا اسکنر می توان عکس های کودکان و کارهای آنان را در وب سایت قرار داد. وب سایت روش 
خوبی برای ارتباط است که خانواده ها را از برنامه ها و وقایع کالس با خبر می کند.

7 تشکر و قدردانی: هرهفته با ارسال یادداشت تشکر در موارد ضروری از خانواده ها، قدرشناسی خود را از 

انجام دادن کارهایی که به وضعیت کودک در کالس کمک کرده است،اعالم می کنند.
8 تابلوی اعالنات: تابلو های اعالنات می توانند والدین را درمورد اتفاقات مرکز مطلع سازند و آگاهی آنها را 

در زمینۀ رشد کودک افزایش دهند. تابلو هایی که به شکل جذابی طراحی شده باشند، می توانند نزدیک در 
ورودی یا خروجی، نظرها را به خود جلب کنند. تابلوی اعالنات باید مرتب و به روز باشد.

فعالیت ٥: برای ارتباط با والدین کودک، یک تابلوی اعالنات با مشخصات زیر طراحی کنید و در کالس 
ارائه دهید.

  نام کالس
  برنامۀ آموزشی 

  برنامۀ غذایی
  تازه هایی دربارۀ رشد همه جانبۀ کودک

  معرفی بازی های خالق )پازل ها، وسایل ساختمان سازی و غیره(
  معرفی فعالیت های هنری کودکان

تمرین     کنید

برای سایر مراجعانی که  بازدید کنند.  از مرکز  بتوانند  باید  والدین  بازدید از مرکز پیش از دبستان:   9

می خواهند از مرکز بازدید کنند، باید زمان های خاصی تعیین شود. برای مثال، می توان یک یا دو روز از هفته 
را برای بازدید والدین جدید، یا دانشجویان برنامه ریزی کرد. والدین باید دور از مرکز فعالیت کودکان بنشینند 

و حداکثر سی دقیقه در مرکز بمانند. 
10 گردش های علمی ـ تفریحی: همراهی والدین در بازدید کودکان از مکان هایی مانند پارک ها، آتش نشانی، 

موزه ها و نمایشگاه هایی مانند اسباب بازی، کتاب، عروسک و غیره، زمینه ارتباط آنها با مربیان را فراهم می کنند.
11 برنامه های آموزشی ماهانه: مدیر مرکز می تواند با دعوت از متخصصان روان شناسی، جلسات آموزشی 

ماهانه برگزار کند. والدین با شرکت در این برنامه های آموزشی ضمن باال بردن آگاهی و رفع مشکالت تربیتی، 
ارتباط خود را با کارکنان مرکز افزایش می دهند.
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فعالیت6: با توجه به شیوه های ارتباط با خانواده جدول زیر را کامل کنید. تمرین     کنید

نقطۀ ضعف نقطۀ قوت موارد استفادهشیوه های ارتباط با خانواده

برگزاری جلسه 

یادداشت های تشکر

وب سایت کالسی

شبکه های اجتماعی

گزارش روزانه و هفتگی

ارتباط تلفنی

بازدید از منزل کودک

تابلوی اعالنات

برنامه ریزی بازدید از مرکز

فعالیت 7: داستانی در مورد کودک پنج ساله ای که به دلیل عمل جراحی، مّدتی طوالنی به مرکز نیامده 
است، طراحی کنید و در آن نحوۀ هماهنگی با والدین برای مالقات کودک در منزل را بیان کنید و آن 

را در کالس اجرا کنید.

تمرین     کنید

مشکالت ارتباط با خانواده

گفت      و  گو 
فعالیت 8: تصور کنید مربی مهد کودک هستید، و دربارۀ اهمیت ارتباط و مشارکت والدین آگاهی دارید. کنید

نامه ای برای دعوت از والدین برای شرکت در جشن کالس به منزل می فرستید. تعداد والدینی که به 
دعوت شما پاسخ می دهند، بسیار اندک است. به نظر شما چه مشکالتی می تواند باعث استقبال نکردن 
از دعوت شده باشد؟ در گروه های کالسی در خصوص دالیل آن گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس 

ارائه دهید.

مشکالت ارتباط با خانواده شامل موارد زیر است:
1  استرس شغلی مربیان یکی از موانع ارتباطی بین مربیان و والدین است. ویژگی برنامه های دوران اولیۀ 

کودکی به گونه ای است که احتمال فرسودگی شغلی همکاران را ایجاد می کند. 
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گفت      و  گو 
فعالیت 10: در گروه های کالسی در مورد تأثیر مشارکت والدین با مربیان در اجرای برنامه های آموزشی کنید

کودکان در مراکز پیش از دبستان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

فعالیت 9: بازدید از یک مرکز پیش از  دبستان: 
الف( گزارشی از شیوه های ارتباط مرکز با والدین تهیه کنید.

ب( گزارشی از مشکالت ارتباط مرکز با والدین ارائه دهید.

هدف توانمند سازی3ـ4: مشارکت والدین در برنامه های مراکز پیش از دبستان  
را توضیح دهد.

ضرورت مشارکت والدین در برنامه های آموزشی مراکز پیش از دبستان

والدین شما چگونه در دوران تحصیل در فعالیت های مدرسه مشارکت دارند؟ آیا مشارکت داشتن یا نداشتن 
آنها در طی دوران تحصیل، در پیشرفت شما مؤثر بوده است؟

دهند.  می  نشان  بیشتری  تعهد  داشته اند،  مشارکت  آن  تصمیم  گیری  ر  د که  هایی  برنامه  به  نسبت  افراد 
پژوهش ها نشان می دهد که مشارکت والدین هم برای خودشان و هم برای کودکان مفید است. والدین 
احساس می کنند  که بخشی از فرایند آموزش کودک خود هستند. افزایش مهارت تصمیم گیری و مهارت های 
دیگر به سایر جنبه های زندگی والدین نیز کمک خواهد کرد و موجب رشد فردی و مشارکت بیشتر آنها 
در بیرون از مراکز پیش از دبستان می شوند. بنابراین مشارکت والدین در برنامه های آموزشی مراکز پیش از 

تمرین     کنید

١ـ برای کسب اطالعات بیشتر به همراه هنرجو پایه دهم مراجعه کنید.

2  تصور نادرست والدین مبنی بر اینکه مربی مهدکودک را به عنوان »مراقب« کودک خود بدانند، در 

ارتباط بین مربیان و والدین تأثیر می گذارد.
3  جا به جایی مکرر مربیان و استخدام مربیان جدید باعث بروز مشکل ارتباطی در روابط مربی ـ مربی و 

مربی ـ والدین می شود.
4  نسبت باالی کودک به مربی، برقراری ارتباط با والدین را با مشکل روبه رو می کند.١

٥  تعدد مربیان مانند مربی موسیقی، زبان، نقاشی، ورزش و نظیر آنها که ناشی از ناکافی بودن مهارت های 

مربی برای انجام آن فعالیت است.
6  اختالف نظر والدین و مراکز دربارۀ روش های آموزشی و پرورشی می تواند مشکالت ارتباطی را بین آنها 

ایجاد کند.
7  شاغل بودن والدین، شاغل بودن پدر و مادر به خصوص در مواردی که کار حساسی داشته باشند و 

مرخصی گرفتن برایشان مشکل باشد.
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مراکز آموزشی  که خانواده مشارکت بیشتری در آنها دارند، مراکز مشارکت محور هستند و ویژگی های زیر 
را دارند: 

1  با فراهم کردن فرصت برای ارائه نظرات کاربردی خانواده ها، توانمندی های آنها را تقویت می کند. 

2  آموزش و کارآموزی های الزم را برای کارکنان و خانواده فراهم می کنند.

3  در برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها از نظرات والدین و مشارکت آنها استفاده می کنند. 

4  والدین به عنوان همکار در برنامه های مراقبت و آموزش کودکان سهیم می شوند.

٥  زمانی که کیفیت برنامه ها ارزیابی می شود، دیدگاه های والدین و روابط آنها با همکاران درنظر گرفته 

می شود.
6  با اجرای برنامه های مشارکتی، پیوندهای بین کودکان و خانواده ها را ارتقا می بخشند.

7  همه اعضای خانواده مورد احترام قرار می گیرند و از آنها به گرمی  استقبال می شود. 

نکته

دبستان به دالیل زیر اهمیت دارد: 
1  فراهم شدن زمینۀ رشد همه جانبۀ کودکان؛ 

2  احساس رضایت مندی در والدین و کودکان؛ 

3  افزایش روابط مؤثر بین والدین، مربیان و کودک؛ 

4  افزایش اعتماد، همدلی، هم اندیشی و صمیمیت میان والدین، مربیان و کودک؛ 

٥  افزایش آگاهی والدین و مربیان از تعلیم و تربیت. 

گفت      و  گو 
فعالیت 12: در هفته پیوند خانه و مدرسه، از والدین شما دعوت می شود تا در جلسه ای که به همین کنید

مناسبت با حضور مدیر و هنرآموزان تشکیل خواهد شد شرکت کنند. در روز برگزاری جلسه تعدادی از 
والدین شرکت نکرده اند. در گروه های کالسی در مورد دالیل شرکت نکردن آنها گفت و گو کنید و نتیجه را 

در کالس ارائه دهید.

فعالیت 11: در مورد فعالیت های مراکز آموزشی مشارکت محور از منابع علمی جست و جو کنید و نتیجه 
را به صورت کارت تصویری در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

 دالیل مشارکت نکردن والدین در مراکز آموزشی 
والدین ممکن است به دالیل زیر با مراکز آموزشی مشارکت نداشته باشند و یا اینکه مشارکت آنها ضعیف باشد:

1  آگاهی کم والدین از مزایای مشارکت آنها در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی مرکز؛

2  ترس از درخواست کمک مالی از سوی مسئوالن مراکز آموزشی؛

3  نداشتن فرصت مشارکت به دلیل مشغله های کاری؛

4  آگاهی کم والدین نسبت به چگونگی مشارکت با مراکز آموزشی؛
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٥  آگاهی کم والدین نسبت به حقوق خود در قبال مراکز آموزشی؛

6  ترس از موضع گیری نامناسب مسئوالن مراکز به دلیل مشکالت احتمالی رفتاری و آموزشی فرزندان؛

7  بی توجهی والدین به تربیت فرزندان. 

 ترغیب مشارکت 
زمانی که نخستین ارتباط با والدین برقرار می شود، وظیفۀ تشویق آنان به مشارکت نیز، آغاز می گردد. در این 

مورد، مربی با همکاری مدیر مرکز الزم است وظایف زیر را انجام دهد:
1  مدیر باید محیطی را ایجاد کند که کارکنان بتوانند به راحتی کار کنند. زمانی که کارکنان احساس امنیت 

کنند، نسبت به والدین و کودکان نیز احساس مثبتی خواهند داشت. 
2  مربیان برای جلب مشارکت والدین در فعالیت های کالس ممکن است به تشویق نیاز داشته باشند.

3  مدیر می تواند با شناسایی استعدادها و مهارت های والدین، روش هایی را پیشنهاد کند که از آنها به عنوان 

دستیار یا در نقش های حمایتی استفاده شود. 
4 مربیان گاهی ممکن است برای تنظیم زمان و موارد الزم دیگر به منظور جذب مشارکت والدین به هماهنگی 

مدیر نیاز داشته باشند. این کار برای والدینی که مشارکت می کنند، تقویت کننده خواهد بود.

فعالیت 13: تصور کنید مربی گروه سنی ٣تا 4 سال هستید و از اهمیت مشارکت والدین آگاهی دارید. 
نامه ای برای دعوت از والدین برای کمک در برنامه های کالس به منزل می فرستید. تعداد والدینی که به 
دعوت شما پاسخ می دهند اندک است. چگونه می توانید والدین را برای شرکت در آموزش کودکانشان 

ترغیب کنید؟ در گروه های کالسی فهرستی از این روش های ترغیبی را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

 فواید تداوم مشارکت والدین با مراکز پیش از دبستان 
فواید تداوم مشارکت والدین به شرح زیر است:

در  کودکشان  می خواهند  والدین  است.  آنها  کودکان  موفقیت  والدین  فایده مشارکت  1  مهم ترین 

مرکز پیش از دبستان موفق شونـد، پس ارائه بازخـورد به آنها در مـورد پیشرفت کودک در مرکز پیش از 
دبستان کمک کننده خواهد بود. آنها می خواهند بدانند چگونه می توانند والدین بهتری شوند. مرکز پیش از 
دبستان می تواند از این نیازها به عنوان مشوق هایی برای مشارکت والدین استفاده کند. اگر والدین باور کنند 
که مشارکت آنها با مرکز پیش از دبستان به کودکشان کمک خواهد کرد، در آن صورت آزادانه با مرکز پیش 

از دبستان همکاری خواهند کرد.
2  ارتقای رشد فـردی، عالیق اجتماعی والـدین را افزایش می دهـد. گاه ارتباط با مرکز پیش از 

دبستان، اولین و تنها فعالیتی است که توسط والدین در بیرون از خانه یا محل کار انجام می شود. اگر والدین 
در این زمینه احساس موفقیت کنند، حس ارزشمندی آنها افزایش می یابد و این موفقیت ممکن است اولین 

گام برای شروع فعالیت های اجتماعی وسیع تر باشد.
3  روابط اجتماعی ایجاد شده از طریق مشارکت والدین، در تداوم عالقه آنها نیز اهمیت دارد. 

فعالیت های اجتماعی مشارکت محور مانند نمایش های عروسکی، بازدید از موزه و نظیر آنها نیز به والدین 
فرصت می دهد تا همدیگر را بشناسند و ارتباط دوستانه و مداومی باهم برقرار کنند. 
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 ثبت مشارکت والدین 
مربی باید بر اساس دورۀ زمانی، مثاًل هر ماه یا هر سه ماه یکبار، گزارشی از مشارکت والدین با مرکز در اجرای 

برنامه ها و فعالیت های آموزشی و پرورشی ارائه دهد.

هدف عمدۀ مشارکت والدین، عبور از موانع و ارائه آموزش برتر به کودکان است. مربی، مدیر، والدین و 
جامعه باید به عنوان یک واحد درنظر گرفته شوند؛ چرا که بدون این اتحاد، در آموزش و تحول کودک 

شکاف های زیادی رخ خواهد داد.

نکته

 موانع و مشکالت مشارکت والدین با مربیان مراکز پیش از دبستان 
والدین ممکن است مربی را به عنوان متخصصی ببینند که از آنها انتقاد می کند؛ درنتیجه از ارتباط با مراکز 
اجتناب می کنند. مربیان نیز ممکن است فکر کنند والدین انتظارات غیر واقع بینانه ای از مرکز دارند و زمانی که 
این انتظارات برآورده نشود، سرزنش خواهند شد؛ بنابراین از میزان مشارکت دوطرفه کاسته می شود. مربیان 
کم تجربه گاهی احساس می کنند به قدر کافی تجربه دارند و بنابراین نگرانی والدین را تحمل نمی کنند. 

برخی از آنها ممکن است تالش کنند تا مشارکت والدین را جلب کنند اما موفق نمی شوند. ) جدول١(.

جدول 1ـ موانع مشارکت والدین در مراکز پیش از دبستان

موانع مشارکت مربوط به والدینموانع مشارکت مربوط به مراکز پیش از دبستان

ناآگاهی والدین از مزایای مشارکتنگاه غیر مشارکتی مدیر و مربی به ادارۀ مرکز پیش از دبستان

ناآگاهی از حقوق خویش در قبال مرکز پیش از دبستانآشنا نبودن مربی به مزایای مشارکت والدین

احساس نـاتوانی در هـدایت والـدین به سمت فعـالیت هـای 
آموزشی و پرورشی

مرکز  آمیز مسئوالن  از موضع گیری خشونت  ترس 
نظریات  و  عقاید  ارائه  قبال  در  دبستان  از  پیش 

آموزشی و پرورشی

نداشتن فرصت مشارکتترس از مداخله بی مورد والدین در امور مرکز پیش از دبستان

نگاه منفی مدیر و مربی به حضور والدین در مرکز پیش از 
دبستان

و  کودکان  خانه  به  دبستان  از  پیش  مرکز  دوری 
مشکل تردد

ناآگاهی نسبت به چگونگی مشارکتترس از کم شدن قدرت مدیر و مربی 

از  پیش  مرکز  مربیان  و  اولیا  انجمن  به  غیرمشارکتی  نگاه 
دبستان

آنها  نظریات  و  عقاید  به  نسبت  بی توجهی  احساس 
توسط مسئوالن مرکز پیش از دبستان

بی انگیزگی مدیر و مربی در جلب مشارکت والدین

از  والدین در مرکز پیش  برای حضور  فقدان مکان مناسب 
دبستان
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هدف توانمند سازی4ـ4: گزارشی از شیوه های مشارکت والدین در برنامه های 
مراکز پیش از دبستان ارائه دهد.

شیو ه های مشارکت والدین 

پوستر
فعالیت14: در گروه های کالسی در مورد »موانع مشارکت والدین در برنامه های مراکز پیش از دبستان«  تهیه کنید

از منابع علمی جست و جو کنید و نتیجه را به صورت یک پوستر در کالس ارائه دهید. 

گفت      و  گو 
فعالیت1٥ : در گروه های کالسی در مورد موقعیت زیرگفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید:کنید

خانم احمدی که مربی گروه سنی2 تا ٣ سال است، تصمیم می گیرد از والدین دعوت کند تا در یک برنامه 
داوطلبانه شرکت کنند. او ابتدا رضایت مدیر را به دست می آورد و سپس ترتیبی می دهد که چندتن از 
والدین داستان بخوانند و یا در برنامه های آموزشی کمک کنند. مادر مریم، دو هفته قبل در برنامه، مشارکت 
داشته است. او بیشتر زمانش را با دخترش صرف کرده است و اغلب با سایر کارکنان مهد کودک صحبت 

می کند و حواس آنها را پرت می کند. یکی از مربیان، از رفتار مادر مریم به خانم مدیر شکایت می کند.
1  مدیر با کدام روش می تواند مادر مریم را به ادامه مشارکت داوطلبانه هدایت کند؟

2  اگر جای خانم احمدی بودید، چگونه این موقعیت مادر مریم را حل می کردید؟ 

3  مدیر با کدام روش والدین را به ادامه مشارکت داوطلبانه هدایت کند؟

گفت      و  گو 
فعالیت 16: در گروه های کالسی در مورد شیوه های جلب مشارکت والدین در هنرستان خود توسط کنید

مدیر، گفت و گو کنید و بهترین شیوه ها را در کالس ارائه دهید.

مشارکت های والدین در آموزش و پرورش، شیوه هایی است که به وسیله آنها مردم با استفاده از توانایی های خود، 
خدمات کمی و کیفی به آموزش و پرورش ارائه می دهند. والدین به شکل های مختلف می توانند در مهد کودک 

مشارکت داشته باشند:
1  ساختن وسایل کمک آموزشی: والدین می توانند وسایلی را در خانه تهیه کنند که در مهد کودک برای 

آموزش کودکان کاربرد دارد؛ از جمله می توان به گردآوری دورریزها مانند خرده پارچه، روبان، کاموا، گوش 
ماهی، کلیدها، و فعالیت هایی مانند دوخت پرده و لباس عروسک اشاره کرد. 

2  همکاری در ترویج میراث فرهنگی: درصورت تمایل، خانواده ها می توانند برای غنی سازی برنامه ها، 

زمینه هایی از میراث فرهنگی خویش را ارائه دهند. پختن غذا های سنتی با کودکان، قصه گویی به کودکان 
و نشان دادن صنایع دستی آن منطقه نیز از فعالیت هایی است که والدین می توانند در آن مشارکت کنند.

3  همکاری در معرفی مشاغل: برای معرفی مشاغل خانواده ها، می توان از والدین دعوت کرد. تا تجربه ها 

و دانش خود را برای کودکان تعریف کنند. )شکل4(
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شکل4ـ مشارکت والدین در معرفی مشاغل

نیز  والدین  پیشنهادی  مطالب  از  توان  می  ها،  برنامه  از  برخی  در  برنامه ریزی آموزشی:  4  مشارکت در 

تا در طول سال این کمیته ها  از والدین عالقه مند دعوت کنید  استفاده کرد.با تشکیل کمیته های آموزشی 
تشکیل شود و در مورد آموزش کودکان و مربیان و پیشرفت دادن برنامه گفت و گو و تبادل نظر گردد.

٥  اجرای برنامه و فعالیت های آموزشی: والدین ممکن است در کالس نقش هایی مانند خواندن داستان برای 

کودکان، کمک در تزیین اتاق، درست کردن میان وعده، برگزاری مراسم و جشن ها، گردش های علمی ـ تفریحی 
و نظارت بر کودکان در فضای درونی و بیرونی مرکز ایفا کنند. این وظایف برای کمک به تکمیل کارکردهای 

آموزشی طراحی می شوند.
6  همکاری در حفظ محیط زیست: در برنامه هایی که مربی برای کودکان با هدف حفظ و احترام به محیط زیست 

تدارک می بیند، والدین می توانند به طور مستقیم )حافظ محیط زیست( یا غیر مستقیم مشارکت داشته باشند 
)شکل5(. 

شکل٥    ـ همکاری در حفظ محیط زیست
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هدف توانمند سازی٥ـ4: مشارکت مربی در برنامۀ آموزش خانواده مرکز پیش از  دبستان 
را توضیح دهد. 

آموزش والدین

هدف واقعی که در همراهی والدین در اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی دنبال می شود، برآوردن 
یک نیاز دو جانبه است. به عبارت دیگر، مرکز پیش از دبستان و والدین هر دو بهترین آموزش ها را برای 
کودکان می خواهند و مرکز ممکن است به بعضی از خدماتی که والدین می توانند ارائه کنند، به شدت 

نیاز داشته باشد. 

نکته

فعالیت 17: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، یکی از شیوه های مشارکت والدین در برنامه های 
خارج از مراکز پیش از دبستان را به صورت کارت های تصویری ارائه دهید.

فعالیت18 : در گروه های کالسی، داستانی در مورد شیوه های مشارکت والدین طراحی کنید و نتیجه 
را به صورت کارت چرخان١ در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

١ـ برای تهیۀ کارت چرخان می توانید به کتاب دانش فنی پایۀ دهم مراجعه کنید.

گفت      و  گو 
فعالیت19: در گروه های کالسی در مورد تأثیر و اهمیت آموزش خانواده بر رشد همه جانبۀ کودک کنید

گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

از دبستان و کسب  از کودک در مرکز پیش  برای مراقبت  آنها  والدین، همکاری  از مشارکت  با آنکه هدف 
اطالعات علمی در مورد کودک و فرزندپروری است، مدیر مسئول تدوین برنامۀ آموزش والدین است. مربیان 

برای جلب مشارکت والدین باید همکاری الزم را داشته باشند. 

 اهمیت آموزش والدین 
والدین براساس درکي که از نقش خود دارند، با توجه به میزان مهارت، دانش، تجارب و انگیزه هایشان مي توانند 

تأثیري سازنده و یا نامطلوب بر زندگي فرزندانشان داشته باشند. 
1  والد بودن در عین حالي که از مهم ترین وظایف افراد است، ولي یک مهارت ذاتي نیست و بر عهده گرفتن 

آن، به حمایت و آموزش نیاز دارد. هرقدر والدین داناتر و آگاه تر باشند، با مشکالت کمتري روبه رو مي شوند.
2  خانواده هایي که نسبت به نقش ها، وظایف و مسئولیت هاي خود بیشتر آگاهي دارند، بهتر مي توانند با 

تمرین     کنید
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فرزندانشان رابطه برقرار کنند و آنان را در این دورۀ حساس و پرانرژي به طریق مطلوب هدایت نمایند.
3  آموزش والدین در زمینۀ ایجاد جو مطلوب در خانه، از طریق رفتارهاي سنجیده، استفاده از کتب و سایر 

منابع فرهنگي و آموزش آنها میسر است.
4  آماده ساختن والدین براي فراهم کردن پایه هاي آموزش در کودکان، به ویژه در دوران پیش از دبستان، 

تأثیری مهم بر رشد اخالقی، ذهني و عاطفي فرزندان خواهد گذاشت.

 اهداف آموزش والدین 
آموزش والدین اهدافی را دنبال می کند که اساس برنامه ریزی فعالیت های آموزشی آنان را شکل می دهد. در 
برنامه ریزی ها، می توان روی چندین هدف به طور هم زمان کارکرد یا روی یک هدف در یک زمان، متمرکز 

شد. این اهداف به شرح زیر است:
1  یاری دادن خانواده ها در جهت آموزش و مراقبت از کودکان: مربی باید نگرش همکاری را به والدین 

منتقل کند. ایجاد این نگرش از زمانی که والدین برای اولین بار وارد مرکز می شوند و با مدیر مالقات می کنند، 
شروع می شود. 

2  کمک به والدین برای شناختن و پرورش توانایی های خود: با اینکه بیشتر والدین وظیفۀ پرورش 

کودکانشان را به خوبی انجام می دهند، اما چه بسا ناآگاهی آنها بر روند آموزش و پرورش مؤثر باشد و آنها را 
نگران کند. بخش مهمی از آموزش والدین،کمک به آنها در جهت شناسایی توانمندی هایشان است.

3  ارائه اطالعات الزم به والدین در زمینۀ رشد کودک: بسیاری از والدین به دلیل کم تجربگی احساس 

می کنند بعضی از کارهای کودکان نادرست است. آگاهی از فرایند طبیعی رشد کودکان به آنها کمک خواهد 
کرد تا رفتار کودکان را به عنوان ویژگی هایی از مراحل رشد در نظر بگیرند.

4  آگاهی از اهداف برنامه ها و فعالیت های برنامه ریزی شده مرکز پیش از دبستان: والدین باید بدانند 

چرا مرکز، فعالیت ها و مواد آموزشی معینی را ارائه می کند و چرا مربیان مفهومی  را به روش خاصی مانند توجه 
به بازی ها و مشارکت های گروهی، آموزش می دهند.

٥  کمک به والدین در به کارگیری تجربیات خود درآموزش : آموزش به خانواده ها کمک می کند تا از 

موادی که به راحتی در دسترس است، برای یادگیری کودکان استفاده کنند. آنها ممکن است در مورد منابع 
و ارزش اسباب بازی ها، کتاب ها، وسایل کاغذی، پازل ها و سایر وسایل کمک آموزشی به راهنمایی نیاز داشته 

باشند. استفاده از مواد آموزشی متناسب با سطح سنی کودکان موجب رشد خالقیت و شکوفایی او می شود.

فعالیت20: در گروه های کالسی با مدیر هنرستان خود در مورد اهمیت و اهداف آموزش خانواده برای 
والدین گفت و گو کنید و گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

نیاز سنجی از خانواده برای برنامه ریزی آموزش خانواده

گفت      و  گو 
فعالیت 21: در گروه های کالسی درمورد تأثیر شناسایی نیازهای والدین در طراحی آموزش خانواده کنید

گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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و تالش در جهت همسویي  زمینۀ همکاري  مهم ترین  دبستان،  از  پیش  مراکز  در  آموزش خانواده  جلسات 
میان این مراکز و خانواده ها است. آموزش والدین مي تواند نقش مهمي در تسهیل دستیابي آنها به اطالعات 
و مهارت هایي که نیاز دارند، ایفا کند. از سوي دیگر باید توجه داشت که نیاز مخاطبان و آموزش پذیران، 
اصلي ترین منبع و معیار براي تعیین محتواي آموزش است. براي جذب بهتر و بیشتر والدین به کالس هاي 
آموزش خانواده، در ابتدا باید نیازهاي آنان را شناخت و به آن توجه کرد. در میان نیازهاي گوناگون والدین، 
امر آموزش خانواده، کم ثمر می ماند و  نیازهاي آموزشي جایگاه خاصي دارد که بدون توجه به آن، مسلماً 
به درستي محقق نخواهد شد. نکاتی برای تعیین برنامه ریزی آموزش خانواده وجود دارد که به مهم ترین آنها 

در زیر اشاره شده است: 
1  سطح تحصیالت والدین

2  خواست و نیاز والدین

3  سن والدین 

4  اهداف آموزش والدین

٥  رشته های تحصیلی

6  کاربردی بودن محتواها

7  نوع خانواده )جدول2( 

فعالیت22: در گروه های کالسی، از خانواده هایی که می شناسید بخواهید در مورد پرسش نامه نیاز سنجی 
برنامه های آموزش خانواده نظر دهند و نتیجه را در کالس ارائه دهید )جدول 2( .

فعالیت23: در گروه های کالسی در مورد دالیل استقبال نکردن والدین از برنامه های آموزش خانواده 
گفت و گو کنید و جدول زیر را کامل کنید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

دالیل استقبال نکردن والدین از برنامه آموزش خانواده

5 ـ١ـ کاربردی نبودن محتوا و برنامه های آموزشی 

6 ـ2ـ

7ـ٣ـ

8 ـ4ـ
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جدول 2ـ نمونه پرسش نامه نیازسنجی والدین

والدین گرامی، آموزش خانواده یکی از ارکان مهم مراکز آموزشی محسوب می شود. لطفاً برای غنی تر شدن آموزش خانواده با پاسخ به پرسش های 
زیر و انتخاب گزینه مورد نظر، ما را در زمینۀ شناخت نیازهای خود و در نهایت تدوین برنامه های متناسب برای همۀ خانواده ها یاری کنید.

سطح تحصیالت: سن: نام و نام خانوادگی: 

شغل: تعداد دختر: تعداد پسر:رشته تحصیلی: 

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبهروزهای فراغت

ساعات فراغت

تعداد شرکت کنندگان

١20 دقیقه و بیشتر  90 دقیقه      60 دقیقه      ٣0 دقیقه    مدت زمان برگزاری هر جلسه آموزش خانواده

اردوپارک      سالن اجتماعاتمرکز آموزشی   مکان مورد عالقه شما برای برگزاری آموزش خانواده

هر فصل یک بارهر دو ماه یک بار        هر ماه دو بار      هر ماه یک بار    تعداد جلسات

مالحظاتکامالً مخالفممخالفمموافقمکامالً موافقممحتوای جلسه

شناخت ویژگی ها و ابعاد رشد کودک

آشنایی با نیازهای همه جانبۀ کودک

روش های انگیزشی مؤثر برای فعال کردن 
والدین

راه های ارتباط مؤثر با کودک

شیوه های فرزندپروری مثبت و اثربخش

آشنایی با بازی های کودکان

شیوه های برقراری ارتباط مؤثر والدین با کودک

روش های انگیزشی مؤثر برای فعال کردن کودکان

مدیریت روابط برادران و خواهران

شناخت تفاوت های فردی کودکان

تأثیر رفتار همساالن بر کودکان

فراهم سازی محیط حمایتی به منظور افزایش 
خالقیت و اکتشاف در کودکان

تربیت متناسب با جنسیت کودک

شناخت و اصالح مشکالت رفتاری کودکی

آشنایی کودک با آموزه های دینی و مذهبی 

سایر موضوعات پیشنهادی



96

تأثیرات آموزش خانواده 
مهم ترین تأثیرات برنامۀ آموزش خانواده بر والدین در شکل زیر نشان داده شده است:

نمودار2ـ تأثیرات آموزش خانواده بر والدین

یادگیری روش های 
صحیح تر تربیت مطابق با 
اصول و معیارهای علمی

پیشگیری از 
مشکالت کودکان 

 ایجاد و افزایش 
اعتمادبه نفس در 

خود و فرزندان

شناسایی 
استعدادهای کودکان 

و بارور کردن آنها

گرم تر شدن 
کانون خانواده

حل مشکالت 
رفتاری فرزندان

 تأثیرات آموزش 
خانواده بر والدین   

با  با به کارگیری مطالب کالس های آموزش خانواده، می توانند  : والدین  1  گرم تر شدن کانون خانواده 

اعضای خانواده خود ارتباط مناسب تری برقرار کنند و کانون خانواده را گرم تر کنند.
2  ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در خود و فرزندان : والدین با شرکت درکالس های آموزش خانواده به 

آگاهی ها و اطالعات خود در زمینه های علمی  و روان شناختی می افزایند و در نتیجه می توانند عالوه برافزایش 
اعتماد به نفس در خود، این خصیصه را در فرزندان بپرورانند.

3  یادگیری روش های صحیح در تربیت مطابق با اصول و معیارهای علمی : والدین شرکت کننده در 

کالس های آموزش خانواده با روش های صحیح تربیتی مبتنی بر اصول علمی آشنا می گردند، متوجه خطاهای 
تربیتی موجود می شوند و از آن پس، کودکان خود را آگاهانه تربیت می کنند.

4  شناسایی استعداد های کودکان و بارور کردن آنها :اولیای کودکان با شرکت در کالس های آموزش 

خانواده با عالئم و نشانه های استعداد خاص فرزندان خود آشنا می شوند و نیز روش های بارور شدن این استعدادها 
را می آموزند.

٥  پیشگیری از مشکالت کودکان: والدین شرکت کننده در کالس های آموزش خانواده، با یادگیری روش های 

صحیح و علمی  رفتار با کودک و نوجوان و کاربرد و اجرای آنها می توانند از ایجاد مشکالت مختلف عاطفی و 
تحصیل فرزندان، همچون ترس، اضطراب و غیره، پیشگیری کنند.

6  حل مشکالت رفتاری  فرزندان : والدینی که در کالس های آموزش خانواده شرکت می کنند، روش 

صحیح روبه رو شدن با مشکالت عاطفی و رفتاری فرزندان را می آموزند و درصورت نیاز به متخصصان مشاوره 
معرفی می شوند.
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فعالیت 24: با والدینی که کودک پیش از دبستان دارند در مورد تأثیرات آموزش خانواده بر پرورش 
رشد همه جانبۀ کودک گفت و گو کنید و موارد زیر را انجام دهید. 

1  نتیجه گفت و گو را به صورت گزارش در کالس ارائه دهید. 

2  نتیجه را با موارد باال )تأثیرات آموزش خانواده( مقایسه کنید.

3  فهرستی از تأثیرات آموزش خانواده بر رشد همه جانبه کودک را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

 محتوای آموزش خانواده 
محتوای آموزش خانواده الزم است به گونه ای تدوین شود که موجب افزایش نگرش های مثبت والدین نسبت 
به کودکان، مربیان و مراکز آموزشی شود. عالوه بر آن، نه تنها باید دانش الزم را به والدین منتقل نماید، بلکه 
در نهایت باعث کسب مهارت های مربوط به تعلیم و تربیت کودکان در والدین شود. برای دستیابی به این 

اهداف، موارد زیر پیشنهاد می گردد:

محتوای آموزش خانواده

9ـ روش های انگیزشی مؤثر برای فعال کردن والدین ١ـ ضرورت و اهمیت آموزش خانواده               

 ١0ـ مدیریت روابط برادران و خواهران 2ـ شیوه های برقراری ارتباط مؤثر والدین با کودک

 ١١ـ شیوه های فرزندپروری مثبت و اثربخش ٣ـ شناخت ویژگی ها و ابعاد رشد کودک و چگونگی پرورش آنها

 ١2ـ فراهم سازی محیط حمایتی به منظور افزایش خالقیت  4ـ روش های انگیزشی مؤثر برای فعال کردن کودکان

 ١٣ـ آشنایی با بازی های کودکان 5ـ آشنایی با نیازهای جامع کودک

 ١4ـ شناخت و اصالح مشکالت رفتاری کودکی 6ـ شناخت و پذیرش تفاوت های فردی کودکان

١5ـ آشنایی کودک با آموزه های دینی و مذهبی 7ـ تربیت متناسب با جنسیت کودک

١6ـ سایر موضوعات پیشنهادی 8ـ تأثیر رفتار همساالن بر کودکان

هدف توانمندسازی6ـ4: گزارشی از روش هـای آموزش خـانواده در مراکـز 
پیش از دبستان را ارائه دهد.

روش های آموزش خانواده در مراکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
فعالیت 2٥: در گروه های کالسی در مورد روش های برگزاری آموزش خانواده در هنرستان خود گفت و گو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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برنامه آموزش والدین روش های متنوعی را شامل می شود که والدین از طریق آن، می توانند یاد بگیرند. بعضی 
از این فعالیت ها، برنامه ریزی شده هستند و بعضی به طور خودجوش رخ می دهند. در یک برنامه مؤثر ممکن 

است از روش های زیر استفاده شود )نمودار ٣(:

جلسات آشنایی 
با مرکز 

رسانه های 
جمعی

تماس های 
اتفاقی

کارگاه های 
آموزشی 

 سخنرانی ها

مشاهده برنامه ها 
و فعالیت ها

بحث های 
گروهی

مشارکت در 
برنامه کالسی روش های 

آموزش خانواده

نمودار3ـ روش های آموزش خانواده در مراکز پیش از دبستان

1  جلسات آشنایی با مرکز: این جلسات از اولین فرصت های یادگیری برای والدین است که ممکن است 

در شروع سال تحصیلی یا در زمان های مختلف سال، زمانی که والدین ثبت نام می کنند، برگزار شود. این 
جلسه فرصتی برای انتقال اطالعات عمومی در مورد مرکز پیش از دبستان و پاسخ به سؤاالت والدین است. 
برگزاری جلسۀ عصرانه برای والدینی که شاغل هستند، بهتر است. اگر مرکز پیش از دبستان در زمینه مراقبت 

از کودک در این زمان برنامه ریزی مؤثری داشته باشد، والدین بیشتری می توانند در جلسه حاضر شوند. 
مدیر مرکز پیش از دبستان برای برگزاری جلسۀ آشنایی، باید موارد زیر را رعایت کنند:

 مدت جلسه را برای یک ساعت یا یک ساعت و نیم برنامه ریزی کند. 
 دعوت نامه های مکتوب با تعیین هدف، زمان و مدت جلسه، برای والدین کودکی که تازه ثبت نام کرده 

است، ارسال کند.
 اگر برای دعوت نامه، پاسخ درنظر گرفته شده است، پیگیری فردی که به دعوت نامه پاسخ نداده است، 

اهمیت دارد.
 جلسه را به موقع و با خوشامدگویی به والدین شروع کند.

 نمونه ای از اهداف مرکز پیش دبستانی را توصیف کند.
 همکاران را معرفی و وظایف آنها را مشخص کند.

 قوانین مرکز )مانند لباس کودکان، آوردن اسباب بازی یا میان وعده هایی که باید از خانه آورده شود( را 
توضیح دهد.

 روش های معرفی کودکان به کالس هایشان و مدیریت فرایند جدایی از والدین را توصیف کند.
 زمانی را برای پاسخ به سؤاالت والدین اختصاص دهد.

 با روشی دوستانه از والدین دعوت کند تا در مراقبت و آموزش کودکان خود مشارکت نمایند.
 پذیرایی های ساده ای را قبل از شروع یا پایان جلسه ترتیب دهد. 
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فعالیت26: تصور کنید مسئولیت برگزاری جلسه آشنایی با مرکز پیش دبستانی به شما واگذار شده 
است. برای دعوت از والدین به منظور شرکت در این برنامه یک کارت دعوت١ طراحی کنید.

تمرین     کنید

2  مشاهدۀ برنامه ها و فعالیت ها : والدین می توانند نحوۀ عملکرد مرکز پیش از دبستان و تعامل بین مربیان 

و کودکان را از نزدیک مشاهده نمایند. هر زمانی که والدین در کالس حضور یابند، فرصتی برای مشاهده است و 
چنانچه در مرکز پیش از دبستان آینه های یک طرفه در کالس وجود داشته باشد، والدین می توانند بدون حضور 
در کالس، کودکان را مشاهده کنند. مشاهده فعالیت های کودکان به سمت فعالیت های خاص و رفتارهای مورد 

انتظار هدایت می شود و به تعامل مفید ارتباط آنها با کودکانشان کمک خواهد کرد.
3  بحث های گروهی: این روش ابزار ارزشمندی برای آموزش والدین، به ویژه در زمانی  است که توسط 

یکی از همکاران با تجربه هدایت شود. گروه ها می توانند بر یک موضوع خاص تمرکز کنند، یا عالیق گروه، 
موضوع را تعیین نماید و مشکالت خود را از طریق پرسش و پاسخ مطرح نمایند. در نتیجۀ بحث های گروهی، 
والدین یاد می گیرند که کودکشان تفاوت زیادی با سایر کودکان ندارد و تنها آنها نیستند که با فرزند خود 
مسئله دارند. همچنین این بحث های گروهی می تواند زمینۀ تداوم گفت و گو بین والدین را در خارج از فضای 

گروه فراهم کند.
4  سخنرانی ها: می توان از متخصصان رشته های مختلف برای صحبت در جلسات والدین دعوت کرد. سخنران 

باید عالقمند و مطلع باشد. یک سخنرانی طوالنی و خسته کننده به ویژه اگر بعد از ساعت های کاری والدین 
باشد، جلسه آموزش والدین را بی نتیجه خواهد کرد. موضوعات سخنرانی باید با احتیاط انتخاب شود. بعضی از 
موضوعات به جای افزایش دانش، موجب افزودن اضطراب والدین می شود. موضوعات بحث برانگیز، جذاب هستند 

اما باید به طور ماهرانه هدایت شوند و موافقان و مخالفان آن موضوع،در جلسه حضور داشته باشند.

١ـ برای درست کردن این کارت دعوت به کتاب دانش فنی پایۀ دهم مراجعه کنید.

فعالیت27 : مدیر یک مهد کودک تصمیم دارد در ماه آذر یک جلسه آموزشی برای والدین برگزار 
کند. دو موضوع سخنرانی را با همفکری مربیان و نیازسنجی از والدین تعیین می کند به نظر شما چه 

موضوعات دیگری به این فهرست می توان اضافه کرد.
1  انتخاب اسباب بازی مناسب کودکان

..............................................................................................................................  2

 ..............................................................................................................................  3

تمرین     کنید

٥  رسانه های جمعی: این رسانه ها وسیله ای برای مشارکت والدین هستند و به تقویت حس جمعی آنها کمک 

می کنند. والدین می توانند از طریق شبکه های اجتماعی با یکدیگر و با کارکنان مرکز ارتباط داشته باشند. والدین 
و همکاران به راحتی می توانند اطالعات و اخبار مرتبط با کودکان را با یکدیگر مبادله کنند. این کار منجر به حس 

جمعی قوی تر )در یک محیط واقعی( و پاسخگویی به برنامه می شود.
6  کارگاه های آموزشی: والدین ممکن است در فعالیت هایی مشابه با فعالیت های کودکانشان مشارکت 

کنند. آنها ممکن است همانند کودکان خود با انگشت نقاشی کنند، با چوب یا بلوک کار کنند. این کار، به 
آنها احساس نشاط را منتقل خواهد کرد. همچنین والدین مواد آموزشی بسازند و در خانه با کودکشان از آن 



١00

استفاده کنند. این مواد آموزشی می تواند یک وسیلۀ بازی، یک ابزار یا یک جعبه ابزار یادگیری باشد.برگزاری 
کارگاه های آموزشی در این زمینه بسیار سودمند است.

تهیۀ  یا  قصه گویی  مانند  تخصص هایی  یا  مهارت ها  والدین  از  بسیاری  در کالس:  والدین  مشارکت    7

کاردستی دارند که برای مشارکت کوتاه مدت آنها در کالس مفید خواهد بود و می توانند با این کار تغییر 
خوشایندی در کالس ایجادکنند. والدین داوطلب همکاری با مرکز، باید اهداف خاص مرکز پیش از دبستان را 
درک کنند و مقدمات تعامل با کودکان خردسال در یک گروه را بدانند و کارشان را تحت نظارت مربی دائمی 

شروع  کنند تا برای کار با افراد یا گروه های خیلی کوچک آماده شوند. 
8  تماس های اتفاقی: این تماس ها معموالً هنگام ورود کودک به مرکز و خروج او از مرکز یا با تماس های 

تلفنی والدین اتفاق می افتد.این تماس ها باید با هدف مبادلۀ اطالعات، جواب به سؤاالت یا بحث در مورد برنامه 
صورت گیرد. در این شرایط نباید در مورد یک مسئله، به سرعت بحث و نتیجه گیری شود ؛ زیرا احتمال زیادی 
دارد که برداشت نادرستی شکل گیرد. مربی که در پایان روز در مرکز حضور دارد، باید اطالعات مهم مرتبط 
با آن روز کودک را داشته باشد و درصورت لزوم تمام اطالعات مهم و الزم را به آنها منتقل  کند. اگر نگرانی 

خاصی از طرف مربی یا والدین بیان شود، برگزاری همایش حضوری الزم به نظر می رسد.

هر نوع ارتباط با والدین، اثر آموزشی دارد.
نکته

فعالیت 28: با توجه به روش های آموزش خانواده جدول زیر را کامل کنید. تمرین     کنید

اولویت بندی بر روش های آموزش خانواده
نقطه ضعف این روشنقطه قوت این روشاساس نظر خود

جلسات آشنایی با مهدکودک
بحث های گروهی
مشاهده برنامه ها

مشارکت در برنامه های کالسی
سخنرانی ها

تماس های اتفاقی
کارگاه های آموزشی

رسانه های جمعی

جست و جو 
فعالیت29: با جست و جو در منابع علمی فهرستی از روش های آموزش خانواده در یک مرکز پیش از کنید

دبستان ارائه دهید.
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بروشور 
فعالیت30: با توجه به آنچه در زمینه آموزش خانواده یاد گرفته اید، هر گروه یکی از روش های آموزش تهیه کنید

خانواده را با ایفای نقش در کالس نمایش دهید.

تمرین کنید
1  گزارشی از شیوه های ارتباط مربی با والدین در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.

2 در موقعیت شبیه سازی شده با استفاده از روش ارتباط تلفنی، والدین را برای بازدید از نمایشگاه کاردستی های 

کودکان دعوت کنید. 
3  برای تشکر از والدینی که با شما در اجرای گردش علمی ـ تفریحی همکاری داشته اند کارت تصویری تهیه 

کنید.
4  گزارشی از شیوه های مشارکت مربی با والدین در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.

٥  برای اجرای فعالیت آموزشی در مورد گیاهان در کالس خود چگونه همکاری و مشارکت والدین را در 

اجرای این فعالیت جلب می کنید؟ 
6  برای برگزاری برنامه های هفته مشاغل در مراکز پیش از دبستان، والدین چگونه می توانند مشارکت داشته باشند؟

7  برای برنامه ریزی آموزش خانواده نیاز سنجی کنید.

8  فهرستی از شیوه های آموزش خانواده در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید.

فعالیت 31: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان در مورد روش های آموزش خانواده با مدیر و مربیان 
مصاحبه کنید و گزارش آن را ارائه دهید.

تمرین     کنید

خود ارزیابی

واحدیادگیری : توسعه ارتباط و مشارکت مربی با والدین   درس: پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری توسعه ارتباط و مشارکت مربی با والدین تهیه شده است. 
در هر سؤال بیشترین امتیازسه و کمترین امتیاز یک است. براین اساس خود را ارزیابی کنید و به خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد مي توانید گزارشی از شیوه های ارتباط مربی با والدین را در بازدید از یک مرکز پیش 
از دبستان تهیه کنید؟

١

تا چه حد مي توانید گزارشی از شیوه های مشارکت مربی با والدین را در بازدید از یک مرکز 
پیش از دبستان تهیه کنید؟

2

تا چه حد مي توانید برای برنامه ریزی آموزش خانواده نیازسنجی کنید ؟ ٣

تا چه حد مي توانید گزارشی از شیوه های آموزش خانواده در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید؟ 4
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ارزشیابی شایستگی توسعه ارتباط و مشارکت با والدین

شرح کار: 
تهیه فهرستی از روش های برقراری ارتباط با والدین در یک مرکز پیش از دبستان و ارائه گزارش

تهیه فهرستی از شیوه های مشارکت والدین در برنامه های مراکز پیش از دبستان و ارائه گزارش
تهیه فهرستی از شیوه های آموزش خانواده از مراکز پیش از دبستان و ارائه گزارش

استاندارد عملکرد:
توسعۀ ارتباط و مشارکت با والدین از طریق شیوه های برقراری ارتباط و مشارکت با والدین و برگزاری آموزش خانواده براساس منابع علمي 

معتبر، استانداردهاي بین المللي، دستورالعمل های وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:

توسعۀ برقراری ارتباط با والدین )جلسه، تلفن، مکاتبه و غیره(
توسعۀ مشارکت والدین در برنامه های مراکز پیش از دبستان )استفاده از تخصص والدین، تشکیل جلسات انجمن و اولیاء(

توسعۀ شناخت روش های آموزش خانواده 

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط انجام کار: توسعۀ ارتباط و مشارکت با والدین با توجه به شرایط زیر: 

ابزار: لوازم التحریر 
مکان: مرکز آزمون

زمان: ١0دقیقه
استاندارد: منابع علمی  معتبر آموزش و پرورش پیش از دبستان و سازمان بهزیستی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحله کارردیف

2برقراری ارتباط مؤثر با والدین١

2توسعۀ مشارکت با والدین 2

١توسعۀ شناخت روش های آموزش خانواده ٣

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی: شرکت در اجتماعات و فعالیت ها

ایمنی: رعایت استاندارد های ایمنی موجود در آیین نامه های مهدها 
بهداشت: رعایت موارد بهداشتی در انجام فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط 
نگرش: مسئولیت پذیری

2

*میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.
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پودمان 5

کنترل ورود و خروج کودکان

پذیرش فضای آموزش از طرف کودک به نحوۀ استقبال، نظارت بر 
فعالیت های آموزشی و بدرقۀ او از مرکز تا خانه بستگی دارد.

زمان: 60 ساعت )نظری24 ساعت + عملی36 ساعت(
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استاندارد عملکرد 
کنترل ورود و خروج کودک از طریق کنترل ورود و خروج کودک از مرکز و کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن 
رفت و آمد مراکز پیش از دبستان براساس منابع علمي و آموزشی معتبر، استانداردها و آیین نامه هاي وزارت 

آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور

 شایستگی های فنی مورد انتظار در این واحد یادگیری

1  کنترل ورود کودک 

2 کنترل خروج کودک

3  کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد

 شایستگی های غیرفنی مورد انتظار در این واحد یادگیری

1  یادگیری

2  شرکت در اجتماعات و فعالیت ها

واحد یادگیری 5

کنترل ورود و خروج کودکان
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ـ ٥  : ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان را توضیح دهد. هدف توانمند سازي1

ورود کودکان
سنین زیر شش سال، سال های خاصی از زندگی کودکان است. اعتماد کودک به دیگران در همین سال ها 
شکل می گیرد؛ زیرا روابط اجتماعی مثبت در این سنین موجب خلق محیطی مناسب برای یادگیری کودکان 
می شود و می تواند نتایج مثبت و پایداری داشته باشد. بر این اساس، اولین روزهای ورود به مهدکودک، به 
اولین  عنوان نخستین تجربه کودک در مراکز آموزشی یک فرصت منحصر به فرد محسوب می شود؛ زیرا 

تجربه ها به عنوان خاطرات ماندگار، تأثیرات مهمی برای کودکان دارند )نمودار١(.

همساالن اجتماع

خانواده

مربیان

کودک

 اهمیت ساماندهی ورود کودکان به مراکز پیش از دبستان 
   ساماندهی ورود کودک به مراکز پیش از دبستان، می تواند نتایج مثبت زیر را برای کودک و والدین او به 

همراه داشته باشد:
   ایجاد نگرش مثبت کودک به مرکز پیش از دبستان؛ 

   ایجاد احساس آرامش و امنیت در کودکان؛
   کمک به شکل گیری ارتباط مؤثر بین مربیان و کودکان در مهدکودک؛ 

نمودار 1ـ ارتباطات کودک

گفت      و  گو 
فعالیت1: در گروه های کالسی با توجه به نمودار١، در مورد ارتباطات کودک با محیط گفت و گو کنید کنید

و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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   افزایش توانمندی سازگاری اجتماعی کودکان؛ 
   کاهش اضطراب در کودکان )نمودار2(.

نمودار2ـ اهمیت ساماندهی ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان

ایجاد احساس 
آرامش و امنیت در 

کودکان

 کاهش اضطراب 
کودکان

 ایجاد نگرش 
مثبت به مرکز

کمک به شکل گیری 
ارتباط مؤثر بین 
 افرایش توانمندی مربیان و کودکان

اجتماعی

اهمیت کنترل 
ورود کودکان

مدیریت مناسب ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان به ایجاد نگرش مثبت والدین و آرامش آنها 
منجر می شود.

نکته

ورود کودک به مرکز پیش از دبستان
به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل1ـ استقبال مربی از کودک به هنگام ورود
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آماده کردن کودکان برای ورود به مرکز پیش از دبستان نیازمند همکاری و هماهنگی والدین، سیستم آموزشی 
مرکز و مربیان است. دریافت احساس مثبت در هنگام ورود کودک به مهدکودک، یکی از تجربه های تأثیرگذار 
آنها در مراکز آموزشی محسوب می شود. زیرا این تجربه ها به عنوان خاطرات ماندگار، تأثیرات مهمی برای کودکان 
دارد. در حقیقت هنگامی که خانواده ها و کودکان به ساختمان مرکز پیش از دبستان قدم می گذارند، باید پیام های 
مثبتی را دریافت کنند. ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان از دو جنبه ورود روز نخستین و ورود روزانه قابل 

توجه است:

 الف( کودکان در نخستین روزهای ورود به مرکز پیش از دبستان 
برنامه ریزی دقیق برای چند روز اول مهد می تواند به کودکان کمک کند تا با احساس بهتری به مهد بروند. 
برخی از کودکان که از شیرخوارگی در مهد بوده اند، ممکن است ارتباط با اشخاص دیگر را یاد گرفته باشند 
برخی ممکن است تجربه دوری از خانه و در یک گروه بودن را نداشته باشند. در هردو حالت منتظر باشید 
که کودکان از آنچه در پیش رو دارند، شگفت زده شوند. اگر آنها می توانستند آنچه را در ذهن دارند، با کلمات 

بگویند، احتماالً می پرسیدند:
آیا امنیت دارم ؟

آیا بابا یا مامان با من می مانند؟
آیا مربی ام من را دوست دارد؟

آیا کودکان دیگر با من بازی می کنند؟
کودکان در روز های اول حضور در مرکز باید بیاموزند:

 تعامل با کودکانی که هرگز آنها را ندیده اند؛ 
 چه کارهایی می توانند انجام دهند و چه کارهایی نمی توانند انجام دهند؛

 چگونه از وسایل استفاده و محافظت کنند؛
 چگونه مجموعه هایی از کارهای روزمره را دنبال کنند.

برنامه ریزی روزانه کمک می کند تا کودکان احساس راحتی و پذیرفته شدن داشته باشند.
نکته

گفت      و  گو 
فعالیت2 : در گروه های کالسی، با توجه به شکل ١، در مورد شرایط عالقه مند کردن کودک به مهد کودک کنید

گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

 راهبردهایی برای چند روز اول حضور کودک در مرکز پیش از دبستان 
1  گروه ها را کوچک نگه دارید: کودکان را در روزهای اول در گروه های کوچک قرار دهید تا راحت تر به 

کالس و کارهای روزانه خو بگیرند و عادت کنند.
2  برای خوشامدگویی و خداحافظی وقت بگذارید: در ابتدای سال منتظر این مسئله باشید که بعضی 
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از کودکان هنگام جدا شدن از والدین مشکالتی داشته باشند. به اعضای خانواده اجازه دهید برای چند دقیقه 
بمانند تا کودک فعالیتی را شروع کند. آوردن چیزهای مورد عالقه کودک از خانه مانند عروسک یا توپ نیز 

بی فایده نیست.
3  فعالیتی ساده برای کودک انتخاب کنید: فعالیت هایی را انتخاب کنیدکه کودکان بتوانند مستقاًل انجام 

دهند.فعالیت های روزهای اول مهدکودک باید شامل این قانون باشد که »ساده بهتر است«. برای فعالیت هایی 
برنامه ریزی کنید که به کودکان امکان می دهد به تنهایی در آن موفق باشند.

4  گروه هایی را با کودکان تشکیل دهید : تمام کودکان را برای یک اجتماع فعال و کوتاه دور هم جمع 

کنید. بعضی از کودکان آمادگی شرکت در این اجتماع را ندارند، بنابراین به آنها اجازه دهید از دور ناظر 
فعالیت گروهی کودکان باشند.

٥  شکل گیری دوستی میان کودکان را ترغیب کنید: ترکیب گروه باید به کودکان این امکان را بدهد 

که هم بازی در سطح خود را برای بازی و حرف زدن پیدا کنند. این معموالً به معنای وجود ترکیبی از سنین 
و توانایی های مختلف در گروه است که می تواند منجر به همکاری و دوستی شود. 

6  بازدید از مرکز برای کودکان ترتیب دهید: کودکان را به بازدید همه قسمت های کالس ببرید. دربارۀ 

قسمت های مختلف مهد کودک صحبت کنید.
الزم به یادآوری است که بهتر است آغاز سال تحصیلی مرکز از قبل تعیین شده باشد و براین اساس برای 

اولین حضور کودک برنامه ای با توجه به موارد زیر اجرا شود:
1  فضایی بزرگ مانند سالن یا حیاط را برای این کار آماده کنید.

2  ساعت ورود به مهدکودک در روز اول )مثاًل 9 تا ١0 صبح( 

بهتر است از قبل تعیین شود. 
3  محیط مرکز را به گونه ای تزیین کنید که برای کودکان 

جذاب باشد )شکل2(.

  شکل2ـ جذابیت در مرکز پیش از دبستان

4  می توانید نمایشگاهی از نمونه فعالیت هایی که کودکان در سال های قبل در مرکز انجام داده اند، برگزار 

کنید )شکل٣(.
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٥  در بدو ورود، مدیر با کمک یکی از مربیان ضمن سالم و احوالپرسی با والدین نام کودک را روی کارتی 

بنویسد و روی سینه او نصب کند یا به گردنش بیاویزد تا کودک در مراجعه به مربی دیگر با نام خوانده شود.
6  با خوشرویی از کودکان استقبال کنید و سعی کنید با آنها ارتباط برقرار کنید.

7  فعالیت های گوناگونی که در مرکز اجرا می شود مثل نقاشِی آزاد، خمیر بازی، کتاب خوانی، نمایش عروسکی 

و غیره روی میز هایی چیده شود تا کودکان بعد از ورود و گرفتن کارت شناسایی، با مراجعه به مربیان آنها را 
انجام دهند. می توانید نمونه هایی نیز به آنها بدهید تا با خود ببرند )شکل4(.

شکل3ـ بازدید کودک و والدین از نمایشگاه فعالیت های کودکان

شکل4ـ فعالیت های روز نخستین

تمرین کنید
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8  ضمن پذیرایی، می توانید با اجرای یک فعالیت عروسکی برنامه را به پایان برسانید.

9  حضور کودکان در مرکز در این روز کوتاه تر از روزهای عادی باشد.

الزم به یادآوری است که کودکان زیر ٣ سال باید به مربیان کالس تحویل داده شوند تا فعالیت هایی 
در کالس برای آنها اجرا شود. 

نکته

 ارتباط و مشارکت کارکنان برای آمادگی روزهای نخستین حضور کودکان در مراکز پیش از دبستان 
یک تا دو هفته قبل از جشن مرکز پیش از دبستان همه کارکنان باید:

 تمام وقت کار کنند؛
 محیط همه کالس ها را آماده کنند، زیرا که تمیز کردن و سازماندهی کالس، نشان دهندۀ فرهنگ کودکانی 

است که به آنها خدمات داده می شود؛
 برای نگهداری عمومی کالس، برنامه ای را ترتیب دهند؛

ادامه شکل4ـ فعالیت های روز نخستین

فعالیت 3: در گروه های کالسی در مورد »   اولین روز حضور کودک 4 ساله در مرکز پیش از دبستان« 
را با روش ایفای نقش نمایش دهید.

تمرین     کنید
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 مواد برنامۀ درسی موجود در کالس های خود را بررسی کنند؛ 
 اقالم  مورد نیاز را سفارش دهند؛

 طرح درس و مواد درسی را برای هفته اول تهیه کنند؛
 فهرست کودکان و اوراق حضور و غیاب چند هفته بعد را تنظیم کنند؛

 پرونده های کودکان را بررسی کنند و به نکات ضروری توجه کنند؛
 برچسب نام کودکان را تهیه و آماده کنند.

فعالیت 4: در گروه های کالسی، کارت های شناسایی برای ورود کودکان باالی ٣ سال طراحی کنید و 
در کالس ارائه دهید.

فعالیت ٥: در گروه های کالسی برای اولین روز ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان و جذاب کردن 
محیط برای آنها برنامه ای را طراحی کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

 ب( ورود روزانه کودکان به مرکز پیش از دبستان 

گفت      و  گو 
فعالیت 6: در گروه های کالسی، با توجه به بازدیدهایی که از مراکز پیش از دبستان داشته اید، در مورد کنید

نحوۀ ساماندهی ورود کودکان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

کودکان هنگام ورود به مراکز آموزشی از نظر سنی، جسمی، اجتماعی، عالیق، سابقه رفتن به مرکز پیش از دبستان 
با یکدیگر متفاوت هستند. مثاًل برخی از آنها اجتماعی تر هستند و با مربی و کودکان دیگر سریع تر ارتباط برقرار 
می کنند، اما برخی از کودکان خجالتی هستند و در هنگام ورود با مربی و سایر کودکان به راحتی نمی توانند 

ارتباط برقرار کنند. برای برنامه ریزی مناسب ورود کودکان به مرکز، نکات زیر، توصیه می شود:
   در هنگام ورود کودکان به مرکز به استقبال کودک و والدین بروید.

   برحسب امکانات مرکز، مسئول یا مربی کودک مستقیماً کودک را از والدین تحویل بگیرد.
   همۀ وسایل کار روزانه را از قبل آماده کنید تا با آرامش بیشتری کودک را در هنگام ورود تحویل بگیرید.

   هنگام ورود کودک با شادی و استقبال گرم ارتباط مناسبی با کودک برقرار کنید.
   با راهنمایی و نظارت، کودک را به کالس هدایت کنید و وسایلش را در داخل قفسه قرار دهید و او را برای 

آموزش آماده کنید.
   به کودک اجازه دهید شیء مورد عالقه اش را مانند اسباب بازی که به او احساس امنیت می دهد )به خصوص 
روز  ازی  ب اسباب  آوردن  برای  بعداً  باشند.  داشته  خود  همراه  مرکز(،  به  کودک  ورود  نخستین  روزهای  در 

مشخصی را تعیین کنید.
   هنگام ورود کودک وضعیت بهداشتی و سالمت او را بررسی کنید و درصورت مشاهدۀ مشکل، گزارش آن 

را به مدیر مرکز ارائه دهید. 
   ساعت آموزش خود را به والدین برای حضور کودک در کالس تأکید کنید.
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شکل٥   ـ نمونه طرح های حضور و غیاب کودکان در مهد

حضور و غیاب کودکان روزانه به دو صورت زیر انجام می شود:
1 با استفاده از فرم های مهد کودک.

2 توسط خود کودکان با استفاده از روش های زیر )شکل 5(:

 الف( تابلو هایی که عکس های کودکان نصب می شود.
ب( گلدانی که گل های آن عکس هر کدام از کودکان است
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فعالیت 7: برای حضور و غیاب کودکان ٣ سال به باال در مرکز پیش از دبستان، یک فرم طراحی کنید 
که کودکان در ثبت حضور و غیاب خود در آن مشارکت داشته باشند.

تمرین     کنید

ج(   قطاری که کودکان حاضر را سوار کرده باشد.
 هـ(  و موارد دیگر 

هدف توانمندسازي2ـ٥: ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان را کنترل کند.

 برنامه ریزی برای ورود روزانۀ کودکان به مرکز پیش از دبستان 
برخی از کودکان کم سن عالقه ای به مهدکودک ندارند و ماندن در این فضا برای آنها ناراحت کننده است. 
اما امروزه ضرورت آموزش پیش از دبستان والدین را به فرستادن کودک به این مراکز ترغیب می کند. طبیعی 

است که جدا شدن از خانه و مادر برای کودک آسان نیست، لذا باید به موارد زیر توجه داشته باشیم: 
1  کنترل احساسات : نگرانی هایتان را به کودک منتقل نکنید، زیرا گاهی تشدید اضطراب کودک می تواند 

ناشی از اضطراب اطرافیان باشد. 
2  همراهی والدین کودک در روزهای اول: باید به کودک کمی فرصت دهید و به والدین اجازه دهید در 

روزهای اول در مهد کودک در کنار او باشند تا اعتمادش به شما و دیگر کودکان جلب شود. کودک با این کار 
به حمایت مادر مطمئن می شود و به مربیان و دیگر کودکان دلبستگی پیدا می کند و برای روزهایی که والدین 

در کنار او نیستند، آماده می شود.

یک برنامۀ رشد متناسب، باید بتواند رشد دلبستگی به مراقب را در شیرخواران و کودکان نوپا پرورش 
دهد. رشد دلبستگی و مدیریت جدایی از نخستین کارهای کودکان در طول سه سال اول است. اولین 
دلبستگی شیرخواران به والدین است، اما دلبستگی های ثانویه نیز می تواند با حضور مستمر مراقبان و 
مربیان شکل بگیرد. دلبستگی به شیرخواران اجازه می دهد تا احساس امنیت کنند و جدایی از والدین 

را آسان تر تحمل کنند. 

نکته

3  بررسی نگرانی کودک برای حضور در مرکز : باید دالیل ترس و نگرانی های کودک را دربارۀ مهد بدانید 

و درباره جزئیات هر یک با او صحبت کنید و ببینید چه مسئله ای او را هیجان زده و خوشحال می کند. می توانید 
برای او از تجربیات خود از دیگر کودکان و خاطرات خوب تعریف کنید؛ مثاًل از کودک بپرسید که فکر می کند 
مهدکودک چه شکلی است و کودکان در آن چه کار می کنند؟ خیلی از کودکان تجربۀ بازی با هم سن و ساالن 
در پارک و مهمانی دارند، اما مهدکودک برای آنها محیط جدیدی است. کارهایی را که کودکان در مهد انجام 
می دهند، برایش توضیح دهید و در مورد مهربانی مربیان و کارکنان حرف بزنید تا از این طریق به کودک کمک 

کنید از نظر روانی برای پذیرش مرکز آماده شود )شکل 6 (.
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شکل6  ـ کودک شاد

گزارش 
فعالیت 9: با هماهنگی هنرآموز خود از یک مرکز پیش از دبستان بازدید کنید و در مورد نحوۀ برنامه ریزی تهیه کنید

ورود کودکان به مرکز گزارشی تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت8: در گروه های کالسی در مورد راهکارهای خوشایند کردن ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان 
برنامه ای را طراحی کنید و فهرستی از آنها را در کالس ارائه دهید.

فعالیت10: در گروه های کالسی در مورد روش های ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان و پذیرش 
آنها گزارشی تهیه کنید.

تمرین     کنید

4  تغییر جهت احساسات کودک : بعضی از والدین و مربیان وقتی با گریه و التماس کودک خود مواجه 

می شوند، از روی دلسوزی و محبت کودک را به خانه برمی گردانند. این رفتار نه تنها به شرایط کودک کمک 
نمی کند، بلکه او را وابسته تر خواهد کرد. 

٥  حضور به موقع والدین برای بردن کودک به خانه : والدین برای برگرداندن کودک به خانه باید سر وقت در 

مهد کودک حضور داشته باشند و نگذارند او بیش از اندازه منتظر بماند. باید زمان برگشت را طوری تعیین کنند که 
کودک متوجه شود، زیرا کودکان ساعت را نمی شناسند و درک درستی از زمان ندارند. مثالً به او بگویند بعد از خوردن 

ناهار یا تمام شدن کارشان به دنبال او می آیند.

تمرین     کنید
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ـ  ٥:  خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان را توضیح  هدف توانمند سازي3
دهد.

خروج کودکان از مراکز پیش از دبستان
به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل7ـ خروج کودک از مرکز پیش از دبستان

همان گونه که ساعات ابتدای روز برای کودکان، زمان آمادگی و برقراری ارتباط با محیط است، لحظات پایان 
حضور کودک نیز زمان آماده شدن برای خروج از مرکز آموزشی است و باید به کودکان برای این آماده سازی 

کمک کرد. 

 ضرورت و اهمیت کنترل خروج کودک از مراکز پیش از دبستان 
مهم ترین دالیل اهمیت کنترل خروج کودک از مراکز پیش از دبستان شامل موارد زیر است:

1 افزایش نگرش مثبت با خروج لذت بخش کودکان از مرکز؛ 

2 فراهم شدن فرصت مناسب برای برقراری ارتباط مربی با والدین؛ 

3 آماده کردن پوشش کودکان متناسب با فصل؛ 

گفت      و  گو 
فعالیت 11: در گروه های کالسی با توجه به شکل باال، درمورد ضرورت کنترل خروج کودک از مراکز کنید

پیش از دبستان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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4 کمک به کودکان در جمع کردن وسایل شخصی؛

٥ محافظت از جان کودک و پیشگیری از آسیب های احتمالی.

الزم است یک تابلوی اعالنات در کنار دِر ورودی نصب شود و پیام های مناسب و مورد نیاز والدین و 
مربیان روی آن قرار گیرد.   

نکته

انواع حوادث احتمالی هنگام ورود و خروج کودکان به مراکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
فعالیت 12: در گروه های کالسی با توجه به تجربیات خود، در مورد حوادث احتمالی هنگام ورود و کنید

خروج کودکان به مراکز پیش از دبستان گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

انواع حوادث احتمالی١ در ورود و خروج کودکان به مراکز پیش از دبستان، شامل موارد زیر است:
1 زمین خوردن، سقوط از ارتفاع و بلندی ها؛

2 تصادف با خودروهای درحال حرکت به دلیل عجله و شتابزدگی کودکان در هنگام خروج از خودرو؛

3 گم شدن کودکان قبل از ورود به مرکز؛ 

4 خروج از مرکز بدون اجازه و گم شدن کودک.

 پیشگیری از حوادث احتمالی ورود و خروج کودکان به مراکز پیش از دبستان 

١ـ برای آگاهی بیشتر از حوادث احتمالی در محیط باز و بسته به کتاب کنترل بهداشت و ایمنی محیط پایه ١0/2 مراجعه شود.

گفت      و  گو 
فعالیت13: در گروه های کالسی با توجه به آموخته های خود، در مورد روش های پیشگیری از حوادث کنید

ورود و خروج کودکان به مراکز پیش از دبستان، گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

شکل 8ـ  تابلوی عبور اطفال

در مراکز پیش از دبستان، ایجاد یک محیط ایمن باید اولویت اصلی باشد. مربیان باید دانش کافی در مورد نحوۀ 
ایجاد یک محیط ایمن داشته باشند و نسبت به خطرات بالقوه در این محیط هشیار باشند و نحوۀ پیشگیری از 
آسیب به کودکان را بدانند. مراکز پیش از دبستان به منظور پیشگیری از حوادث احتمالی ورود و خروج کودکان 

الزم است برنامۀ منظمی تدوین کنند این برنامه می تواند شامل موارد زیر باشد، 
اما محدود به این موارد نیست:

   بررسی خطرات و اقدامات ناایمن در فضای سربسته و فضای باز؛
   جابه جایی ایمن کودکان؛

   تحویل صحیح کودک توسط مربی یا مربی یار به والدین یا مسئول سرویس؛
در محدوده  اینها  مانند  مواردی  و  ایست،  احتیاط،  مانند  تابلوهایی     نصب 

مرکز پیش از دبستان برای خودروهای در حال حرکت )شکل 8(؛
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   آموزش کمک های اولیه به کارکنان مراکز پیش از دبستان به منظور مداخلۀ زودهنگام در حوادث احتمالی١؛
   آموزش به والدین به منظور اطمینان کامل از تحویل کودک به کارکنان مراکز پیش از دبستان؛ 

   حضور و غیاب منظم کودکان به منظور شناسایی کودکان غایب و پیگیری های الزم در اولین فرصت؛ 
   جلوگیری از توقف و ازدحام افراد ناآشنا و فروشندگان دوره گرد در محدودۀ درِ ورودی مراکز پیش از دبستان؛

   حضور مداوم نگهبان در ورودی مرکز پیش از دبستان.

در پوشه هر کودک، فرم امضا شده توسط والدین که درمان پزشکی اضطراری را اجازه می دهد، مانند 
فرم ١ گزارش حادثه، نگهداری شود.

نکته

١ـ برای مطالعه بیشتر به فصل 5 کتاب مراقبت از سالمت کودک پایه دهم مراجعه کنید.

مورد  در  دبستان  از  پیش  مراکز  کارکنان  آموزش  نقش  مورد  در  کالسی،  های  گروه  در  فعالیت1٥: 
پیشگیری از حوادث احتمالی ورود کودکان به مراکز پیش از دبستان در منابع علمی جست وجو کنید و 

نتیجه را به صورت بروشور در کالس ارائه دهید.

فعالیت16: در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان با مدیر مرکز در مورد حوادث احتمالی کودکان در 
ورود و خروج از مرکز گفت وگو کنید و با توجه به فرم ١، گزارش آن را در کالس ارائه دهید.

  برای یک حادثه شبیه سازی شده گزارش آن را در فرم مخصوص پر کنید و در کالس ارائه دهید.

گزارش 
فعالیت 14: در بازدید از مرکز پیش از دبستان، گزارشی از حوادث احتمالی مرکز تهیه کنید و در کالس تهیه کنید

ارائه دهید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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فرم گزارش حادثه
نام مرکز پیش از دبستان: .........................................................        تاریخ گزارش: .........................................................

نام کودک: .........................................................         جنس: پسر  دختر     تاریخ تولد: .........................................................
نام والد: .........................................................          شمارۀ تلفن: .........................................................

نشانی منزل: ...........................................................................................................................................................................
تاریخ بروز حادثه: .........................................................      زمان: .........................................................  قبل از ظهر  بعد از ظهر

محل وقوع حادثه : ...........................................................................................................................................................................................
مربی مسئول: ................................................................................................................................................................................................

حضور افراد در زمان وقوع حادثه: ..........................................................................................................................................................................
نوع وسایل درگیر: ................................................................................................................................................................................................

توصیف چگونگی وقوع حادثه: ...................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

اقدام صورت گرفته: .........................................................
استفاده از کمک های اولیه: ..................................................................................................................................................................................

)نام فرد مجری(: .........................................................
معاینه پزشک صورت گرفته است: .........................................................

)نام پزشک(:.........................................................
به بیمارستان برده شده: .........................................................

)نام بیمارستان(: .........................................................
از انجام درمان ممانعت شد: .........................................................

)نام فرد ممانعت کننده از درمان(: .........................................................
آیا به والدین اطالع داده شد؟    بله      خیر            زمان اطالع دادن: .........................................................

چگونه به والدین اطالع داده شد؟ ...........................................................................................................................................................................   
............................................................................................................................................................................................................ والدین:  نظرات 
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................
شاهدان حادثه: ............................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی و امضای مدیر .........................................................

فرم 1ـ گزارش حادثه 
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هدف توانمند سازي4ـ٥: خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان را کنترل کند.

قوانین و مقررات خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان

گفت      و  گو 
فعالیت17: در گروه های کالسی در مورد مقررات خروج از هنرستان خود در موقعیت های مختلف )زمان کنید

آموزش، اتمام آموزش، بیماری یا حادثه پیش آمده( گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

خروج کودکان از مرکـز پیش از دبستان مانند هـر مرکز 
آموزشی دیگـر تـابع مقـررات و شرایطی است و کودک 
نمی توانـد هر زمـان که اراده کند، از مرکـز خـارج شود. 

)شکل 9(.
برای خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان الزم است 

به موارد زیر توجه شود:
یا  مربی یار  مربی،  برعهده  والدین  به  کودک  تحویل   1

مراقب است.
2 کودکان در غیاب والدین، تنها به کسانی تحویل داده 

شوند که نامشان در فرم مخصوص ثبت نام نوشته و تأیید 
و امضا شده باشد.

توانند  نمی  کودکان،  و خروج  ورود  هنگام  در  مربیان   3

پذیرای والدین در کالس ها باشند. تحویل کودکان به والدین 
در دفتر مهدکودک انجام می گردد. 

4 در هنگام تحویل کودکان به والدین، مربیان تنها چند 

دقیقه با خانواده امکان گفت و گو خواهند داشت و درصورت 
نیاز به گفت و گوی بیشتر، زمان دیگری خارج از ساعت 

ورود و خروج کودکان به این امر اختصاص داده شود.
٥ در هر کالس، اسامی کودکانی که از سرویس استفاده 

می کنند، نوشته شود تا طبق ساعت خروج کودکان آماده به مسئول سرویس تحویل داده شوند.
6 درصورت استفاده از سرویس عالوه بر راننده یک مربی یار به عنوان یاری دهنده، کودکان را تا داخل خودرو 

همراهی می کند.
7 دفتر رابط کودک هنگام خروج به والدین تحویل داده می شود و هنگام ورود کودک به مرکز از والدین 

گرفته می شود١ )شکل١0(.
8 همه مراحل ورود و خروج کودکان به صورت روزانه برای کمک به حفظ ایمنی و بررسی مجدد، در مرکز 

پیش از دبستان ضبط می شود.

شکل9ـ کودک آماده خروج از مرکز

١ـ برای آگاهی بیشتر به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود. 
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شکل10ـ تحویل کودک به والدینش به هنگام خروج

به منظور اطمینان از خروج تمام کودکان از مرکز، نقاط مختلف مرکز پیش از دبستان را کنترل کنید.
نکته

فهرست 
فعالیت 18: در گروه های کالسی در مورد مقررات تحویل کودک به والدین در مراکز پیش از دبستان تهیه کنید

با توجه به آنچه که یاد گرفته اید، یک فهرست تهیه کنید و در کالس ارائه دهید.

فعالیت 19: در بازدید از مرکز پیش از دبستان، در مورد مقررات تحویل کودک به والدین گزارشی تهیه 
کنید و فهرست تهیه شده در فعالیت قبل را کامل کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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ـ  ٥: روش هاي کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد  هدف توانمندسازي٥  
کودکان در مرکز پیش از دبستان را توضیح دهد.

جابه جایی ایمن کودکان در مراکز پیش از دبستان

امام سجاد  : بر والدین واجب است در هنگام طفولیت فرزندان، آنها را با توحید و دانش آشنا کنند و به 
لحاظ ایمنی و امنیت جسمی و روانی با مدیریت خود، آنها را در راه درست تحویل جامعه نمایند.١

جابه جایی ایمن کودکان، با توجه به اینکه برخی از مراکز مراقبت از کودک پیش از دبستان، برای کودکان 
تمام  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  به گردش علمی می برند،  را  یا کودکان  سرویس هماهنگ می کنند 

احتیاط های الزم برای ایمنی باید مدنظر قرار بگیرد. از جمله می توان به موارد زیر توجه کرد: 
 مراکز پیش از دبستان باید برای سوار و پیاده کردن کودکان، محل استقرار بی خطری داشته باشند. 

 برای اینکه راننده بتواند گروهی از کودکان را مدیریت کند، الزم است آموزش هایی در این زمینه دیده باشد. 
 والدین باید راننده ای که کودکانشان را به مرکز پیش از دبستان می رساند، بشناسند. درصورت جابه جایی 

راننده حتماً به اطالع والدین برسد2.
 راننده وسیله نقلیه مراکز پیش از دبستان باید شرایط زیر را داشته باشد:

1 داشتن مجوز الزم؛ 

2 داشتن گواهینامه معتبر و مهارت کامل در رانندگی؛

3 داشتن حداقل 2٣ سال سن؛ 

4 متأهل بودن؛

٥ داشتن سالمت روانی و جسمی ؛

6 نداشتن سوء پیشینه. 

 در پرونده کودکان در مراکز پیش از دبستان، فرم 
اجازۀ کتبی والدین برای استفاده کودک از سرویس 
یا بـردن کـودکان به گـردش علمی، به صورت امضاء 
شده نگهداری شود. در هر گردش علمی  یا استفاده از 
سرویس حمل و نقل، کپی هایی از این فرم و شماره 

تلفن های اضطراری باید با کودکان همراه باشد.
 تمام وسایل نقلیه ای که برای جابه جایی کودکان 
استفاده می شوند، باید به صندلی های ایمن متناسب 

گفت      و  گو 
فعالیت20: در گروه های کالسی، در مورد ایمنی سرویس جابه جایی مرکز پیش از دبستان گفت و گو کنید

کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید. 

١ـ )تحف العقول( صفحه 45١، ماده 2٣ حقوق والدین بر فرزندان
2ـ به کتاب همراه هنرجو مراجعه شود.

شکل11ـ سرویس نقلیه ایمن
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با سن و وزن کودکان مجهز باشند )شکل ١١(. 
 نصب تابلو در پشت و جلوی خودرو با عنوان مرکز پیش از دبستان برای مشخص شدن اینکه خودرو مخصوص 

جابه جایی کودکان است.
 در هر مسیری، هرچند کوتاه باشد، کمربند ایمنی هر کودک باید بسته باشد.

 کپسول آتش نشانی باید نزدیک راننده قرار گیرد تا در مواقع نیاز، به آسانی در دسترس باشد.
 راننده از صحبت کردن با تلفن همراه در هنگام رانندگی پرهیز کند.
 راننده الزم است با کمک های اولیه و اصول امداد و نجات آشنا باشد.

در برخی از مراکز پیش از دبستان، والدین کودکان را برای گردش علمی  می برند. در این مواقع، با توجه به 
خطری که وجود دارد، برای اطمینان از ایمنی کودکان، احتیاط های بیشتری الزم است. درصورتی که والدین 
کودکان خودشان را برای گردش ببرند، مرکز پیش از دبستان مسئول نیست؛ اما زمانی که آنها، به غیر از 

کودکان خود، دیگر کودکان را نیز با خود به گردش علمی ببرند، مرکز پیش از دبستان مسئول است. 

نکته

 اهمیت حمل و نقل ایمن 

گفت      و  گو 
فعالیت 22: در گروه های کالسی، در خصوص ضرورت و اهمیت وسایل نقلیۀ ایمن گفت و گو کنید و کنید

نتیجه را در کالس ارائه دهید.

ارزشمند  این سرمایه های  از  است  نیست و الزم  از کودکانشان  ارزشمندتر  برای خانواده ها هیچ سرمایه ای 
محافظت شود. وسایل نقلیۀ رفت و آمد کودکان در مراکز پیش از دبستان به دالیل زیر باید از امنیت کامل 

برخوردار باشد:
1 کودکان در آرامش و سالمت، مسیر خانه و مراکز آموزشی را طی می کنند.

2 والدین با آرامش خاطر منتظر کودکان خود در خانه می مانند.

3 اعتماد والدین به مرکز بیشتر می شود و زمینۀ تعامل آنها با مرکز تقویت می گردد.

4 از بروز حوادث احتمالی مانند گم شدن یا تصادف کودک با سایر وسایل نقلیه پیشگیری می شود.

٥ در وقت والدین شاغل برای رفت و آمد کودک صرفه جویی می شود.

فعالیت 23: با بررسی روزنامه ها، حوادث مرتبط با سرویس کودکان را انتخاب کنید و در کالس ارائه 
دهید.

فعالیت 21: در گروه های کالسی در مورد جابه جایی ایمن کودکان در مرکز پیش از دبستان یک فهرست 
وارسی تهیه کنید و ضمن بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، گزارش آن را ارائه دهید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید
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گفت      و  گو 
فعالیت24: در گروه های کالسی با توجه به شکل باال، در مورد مشکالت سرویس هنرستان زمانی که کنید

در مسیر خراب می شود، گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.

ـ ٥: وسایل نقلیه و مسئوالن جابه جایی کودکان در مرکز  هدف توانمند سازي6 
پیش از دبستان را کنترل کند.

شرایط ایمنی وسایل نقلیه
به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

شکل12ـ سرویس ناایمن

شرایط ایمنی و بهداشتی وسایل نقلیه به شرح زیر است:
1 داشتن معاینۀ فنی؛ 

2 داشتن بیمه سرنشین؛

3 مجهز بودن به وسایل ایمنی، از جمله کمربند، کپسول اطفای حریق، و جعبۀ کمک های اولیه؛

4 داشتن عالمت سرویس مراکز آموزشی بر روی بدنۀ خودرو؛

٥ سالم بودن سیستم سرمایشی و گرمایشی وسیلۀ نقلیه؛ 

6 کنترل باز و بسته شدن دِر وسایل نقلیه صرفاً توسط راننده؛

7 تمیز و بهداشتی بودن. 

فعالیت 2٥: در گروه های کالسی، در مورد استانداردهای ایمنی و بهداشتی وسایل نقلیه از آیین نامه 
موجود در همراه هنرجو جست وجو کنید و نتیجه را به صورت فهرست وارسی در کالس ارائه دهید.

تمرین     کنید
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آموزش اصول ایمني سرویس مرکز پیش از دبستان به کودکان
در صورتي که براي رفت و آمد کودکان سرویس گرفته اید، الزم است اصول استفاده از این سرویس نقلیه را 

 به او بیاموزید.از جمله می توان موارد زیر را به آنها آموزش داد:
1 تا توقف کامل اتومبیل، در پیاده رو یا حریم خیابان باقي بماند. 

2 مواظب باشد دست، کیف یا لباسش هنگام سوارشدن و بستن در، الي آن گیر نکند.

3 قبل از حرکت اتومبیل حتماً روي صندلي بنشیند.

فعالیت27: در بازدید از مرکز، در مورد نتایج مثبت و منفی استفاده از سرویس حمل و نقل برای کودکان 
با والدین مصاحبه کنید و نتیجه را به صورت کارت طوماری در کالس ارائه دهید.

فعالیت28: در گروه های کالسی، در بازدید از یک مرکز پیش از دبستان، فهرست وارسی های تهیه شده در 
مورد سرویس حمل و نقل و مسئوالن رفت و آمد مرکز را کامل کنید و نتیجه را در کالس گزارش دهید.

تمرین     کنید

تمرین     کنید

مسئوالن رفت و آمد وسایل نقلیه باید به عنوان حافظان کودکان در پیاده و سوار کردن، نظارت بر کودکان در 
داخل خودرو، و مواجه شدن با حوادث احتمالی از قبیل تصادف و خرابی خودرو در طول مسیر تضمین کننده 
سالمت و امنیت کودکان باشند. برای تحویل کودک به رانندۀ سرویس مقرراتی وجود دارد که شامل موارد 

زیر است:
1 هر کودک توسط مربی و یا مربی یار به راننده سرویس تحویل داده می شود.

2 اطمینان کامل از اینکه کودک در سرویس قرار گرفته است.

3 کودکان باید به صورت انفرادی به راننده تحویل داده شوند.

4 اطمینان کامل از اینکه تمامی کودکان به راننده تحویل داده شده اند.

٥ قبل از حرکت از قفل بودن درهای خودرو اطمینان حاصل شود. 

6 کودکان را راهنمایی کنند تا با تشکیل صف و بدون هل دادن یکدیگر سوار سرویس شوند.

7 در هنگام سوار کردن کودکان صبور باشند تا کودکان با آرامش سوار شوند.

8 از سوار کردن دو کودک در صندلی جلو یا در یک صندلی خودداری شود.

مسئول سرویس پس از رسیدن به مقصد، کودک را در خانه به والدین و در مرکز به مربیان تحویل دهد.
نکته

 مقررات تحویل کودک به رانندۀ سرویس 

گفت      و  گو 
فعالیت26: در گروه هـای کالسی در مـورد مقـررات سرویس نقلیه مرکـز پیش از دبستان و مسئوالن کنید

رفت   و آمد گفت و گو کنید و نتیجه را در کالس ارائه دهید.
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تمرین کنید
1 برای ورود نخستین کودکان به مرکز پیش از دبستان برنامه ای طراحی کنید.

2 گزارشی از کنترل ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.

3 گزارشی از کنترل خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان تهیه کنید.

4 برای حضور و غیاب کودکان توسط خود کودک یک طرحی را تهیه کنید.

٥ گزارشی از حوادث احتمالی ورود و خروج کودکان پیش از دبستان تهیه کنید.

6 گزارشی از شیوه های پیشگیری از حوادث احتمالی ورود و خروج کودکان پیش از دبستان تهیه کنید.

7 فهرست وارسی برای کنترل وسایل نقلیه کودکان پیش از دبستان براساس آیین نامه موجود در همراه 

هنرجو تهیه کنید.
8 فهرست وارسی برای کنترل مسئوالن رفت و آمد کودکان پیش از دبستان تهیه کنید.

خود ارزیابی

واحدیادگیری : کنترل ورود و خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان   درس: پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی

این کاربرگ برای ارزیابی مهارت های شما در واحدیادگیری کنترل ورود و خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان 
تهیه شده است. در هر سؤال بیشترین امتیاز، سه و کمترین امتیاز، یک است. براین اساس خود را ارزیابی کنید و به 

خود امتیاز دهید.

1 2 3 موارد ردیف

تا چه حد مي توانید گزارشی از کنترل ورود کودکان به مرکز پیش از دبستان تهیه کنید؟ ١

تا چه حد مي توانید گزارشی از کنترل خروج کودکان از مرکز پیش از دبستان تهیه کنید؟ 2

تا چه حد مي توانید گزارشی از حوادث احتمالی ورود و خروج کودکان پیش از دبستان 
تهیه کنید؟

٣

خروج  و  ورود  احتمالی  حوادث  از  پیشگیری  های  شیوه  از  گزارشی  مي توانید  چه حد  تا 
کودکان پیش از دبستان تهیه کنید؟

4

تا چه حد مي توانید فهرست وارسی برای کنترل وسایل نقلیه کودکان پیش از دبستان تهیه 
کنید؟

5

تا چه حد مي توانید فهرست وارسی برای کنترل مسئوالن رفت و آمد کودکان پیش از دبستان 
تهیه کنید؟

6
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شرح کار: 
تهیۀ فهرستی از کنترل ورود و جذب کودک از مرکز پیش از دبستان و ارائه گزارش

تهیۀ فهرستی از کنترل خروج کودک از مرکز پیش از دبستان و ارائه گزارش
تهیه فهرست وارسی بهداشت و ایمنی وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد)حداقل 4 ماده از آیین نامه(

 الگوی تهیه فهرست وارسی مناسب: 
موضوع مشخص باشد.

گروه سنی مشخص باشد.
فهرست وارسی راهنمای تکمیل داشته باشد.

هر ماده فهرست متناسب با موضوع باشد.
هر ماده یکی از رفتار های مهم و قابل مشاهده را ارزشیابی کند.

هر ماده به صورت جملۀ کوتاه آورده شود.

استاندارد عملکرد:
کنترل ورود و خروج کودک از طریق مرکز و کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد مرکز پیش   از   دبستان براساس منابع علمي و آموزشی وزارت آموزش و 

پرورش و سازمان بهزیستی کشور
شاخص ها:

کنترل ورود و جذب کودک ) شیوه های ارتباط مؤثر با کودکان در بدو ورود و برنامه ریزی(
کنترل خروج کودک) برنامه ریزی و تحویل به افراد آشنا یا سرویس(

کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد) ایمن بودن، بهداشتی بودن و شرایط اخالقی مسئوالن(

شرایط انجام کار و ابزار و تجهیزات:
شرایط انجام کار:  کنترل ورود و خروج کودک با توجه به شرایط زیر: 

ابزار: لوازم التحریر                          مکان: مرکز آزمون
زمان: ١0دقیقه                              استاندارد: منابع علمی معتبرآموزش و پرورش پیش از دبستان و سازمان بهزیستی

معیار شایستگی:

نمرۀ هنرجوحداقل نمرۀ قبولی از 3مرحلۀ کارردیف

2کنترل ورود کودک١

١کنترل خروج کودک2

2کنترل وسایل نقلیه و مسئوالن رفت و آمد٣

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
شایستگی های غیرفنی:  مسئولیت پذیری

ایمنی: رعایت استاندارد های ایمنی موجود در آیین نامه های مهدها 
بهداشت: رعایت موارد بهداشتی در انجام فعالیت ها

توجهات زیست محیطی: رعایت بهداشت و سالم سازی محیط 
نگرش: تعهد

2

*میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 است.

ارزشیابی شایستگی کنترل ورود و خروج کودک
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و 
پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال 
می کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی 
شد تا با دریافت نظرات معلمان دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت، کتاب های درسی را در اولین سال چاپ، 
با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه 
تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم 
پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران، 
اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ نظرات خود سازمان را در بهبود 

محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

گلستان  نفیسه تقوی کیش١5یزد  مریم نصیری پور ١

قزوین  ارکیده امامی١6گیالن  سکینه مرادی2

خراسان شمالی  مریم رحیمی١7یزد  رضیه سادات اسالمی نیا٣

اصفهان  آزیتا حسین پور١8کرمان  فرشته دادبین4

بوشهر  فاطمه نوری١9کردستان  روناک غفاری5

کهگیلویه و   بویراحمد  رؤیا نیک اقبالی20فارس  خدیجه بهرامی فر6

کرمانشاه  پوران جعفری باغنی2١چهارمحال  و  بختیاری  زهرا عابدی بارده7

مازندران  بهشته آصف نژاد22شهرتهران  افسانه جاودانی اصفهانی8

همدان  مهری صارمی2٣هرمزگان  لیال انوشه9

خراسان جنوبی  حمیده اسدزاده24خراسان رضوی  زینب عزیزی قوچان١0

سیستان و   بلوچستان  شهناز کمالی جوان25شهرستان های تهران  طاهره گل گلی١١

سمنان  مهرناز اعتمادی26کرمان  نازی میرزایی١2

آذربایجان شرقی  حسنیه محمد زاده27اردبیل  گیتا بهار١٣

قم فاطمه شریف موسوی28ایالم  مریم بختیارپور١4

کتاب پرورش مهارت های ارتباطی و مشارکتی ـ کد 211311


