مشاركت والدين در تكاليف درسي فرزندان

مشاركت والدين در تكاليف درسي فرزندان
همه والدين بايد نسبت به تكاليف مدرسه و امور تحصيلي فرزندشان بسيار حساس و دقيق بوده و با دور انديشي و
آينده نگري و نيز واقع بيني كليه نياز هاي كودك را درك نموده و سعي كنند با تشويق و ترغيب او يار و ياورش
باشند.
متاسفانه برخي والدين در اين زمينه راه افراط و تفريط را مي پيمايند برخي ها كه خود را نا عالج و در مانده احساس
مي كنند
تالش مي كنند براي كشاندن كودك به مسير صحيح مطالعه و تمرين و ممارست مطالب درسي از زور و خشونت و
تنبيه بهره بجويند تا بتوانند به هدف خود دست يابند اما از نكته مهم در اين زمينه غافلند و آن اينكه علت و
سرچشمه بسياري از نا بسامانيها و عقده هاي موجود در كودك همين مسئله است پس پدر و مادر ان بهتر است حربه
ترس و خشونت را كنار گذاشته و با مهر و محبت  ،شوقي در دل كوچك و معصوم كودك براي تحصيل علم و آموختن
ادب بيافرينند و بقول حافظ :
درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد

نهال دشمني بر كن كه رنج بي شمار آرد

و تنها د ر اينصورت است كه قادر خواهيد بود به وظيفه اصلي خود كه همانا راهنمايي درست و اصولي كودك و پرورش
جسم و روح او است دست مي يابيد و به داشتن فرزندي نمونه و مسوليت پذير افتخار كنيد.
برخي از والدين نيز پا را فراتر نهاده و چون دلشان نمي خواهد ذره اي از غم و اندوه و ناراحتي را در سيما و چهره ي
فرزندشان ببينند خودشان را موظف و مكلف به انجام تكاليف درسي او مي كنند تا مبادا كودك با نوشتن تكاليف زياد
دستش خسته شود اما بايد توجه نمود كه كودك هميشه والدينش را مغز متفكر خود مي داند پس اگر پدر و مادر فقط
نقش مشاور و راهنمايي كننده را در كارها داشته باشد كارهاي كودك به گردن خودش مي افتد و مجبور مي شود آنها
را انجام دهد در نتيجه اعتماد به نفس او باال رفته و يقينآ بسوي تكامل فكري و هوشي نيز پيش خواهد رفت ..
پس اگر مي خواهيد در امور تحصيلي فرزندتان مشاركت كنيد به چند مورد مهم ذيل عنايت داشته باشيد:

-1شما مشوق و راهنما باشيد و پاسخ همه مسائل را براحتي و آساني در اختيار كودك قرار ندهيد سعي نكنيد با
دلسوزي بي موقع و بيش از حد جلوي خالقيت و ابتكار و نوآوري در او گرفته شود بلكه با طرح سوالتي ذهن او را به
چالش واداريد تا فرزندتان در آينده ذهني باز و خالق داشته باشد.
-2ارتباط مستمر شما والدين عزيز با مربيان زحمتكش و دلسوز مدارس قطعآ در پيشرفت تحصيلي فرزندتان بسيار
موثر است چون بهتر مي توانيد با اهداف مربي آشنا شده و از تجربيات آنها در اين زمينه سود بجوييد.
 -3فضاي حاكم برخانواده را به يك محيط گرم و دل انگيزو دوشت داشتني تبديل كنيد و با فراهم نمودن امكانت
تحصيلي براي فرزندتان او را در دستيابي و رسيدن به اهدافش ياري كنيد.
 -4به نمرات درسي كودك زياد حساس نباشيد و از ابتدا به او بيآموزيد آنچه برايتان بيشتر اهميت و ارزش دارد تالش
و فعاليت اوست و يقين داشته باشيد اين كار عالوه بر موفقيت تحصيلي در بدست آوردن ساير مهارت هاي زندگي
آينده بسيار تاثير گذار خواهد بود

