یادداشت
برگزاری دورهی آموزشی " پرورش کودکان هزارهی سوم" با هدف؛
ارتقاء آگاهی والدین در حوزه فرزندپروری

دورهی آموزشی فرزندپروری در آبانماه سال  1397با تسهیلگری ایوا کارینا پنتیال ،1عضو اتحادیهی آموزش اروپا ،در مجتمع راه رشد ،به

دعوت تعاونی پژوهشی برگ نو برگزار شد .پیرو حضور فعال و مؤثر پنتیال در برگززاری دورهی ضزم دزدم کارکنزان و مزدیران
مجتمع راه رشد ،بار دیگر از او برای آموزش والدی در قالب کارگاههای آموزشی دعوت شزد .وی بزی

از پزن دهزه سزاب هی

ددم در حوزهی آموزش و تدریس و نیز کارنامهای قابل توجهی در آموزش فنالند دارد .او همچنی سزاب هی ریاسز بخز
آموزش اتحادیهی اروپا ،ریاس هیئ مدیرهی کنفدراسیون بی المللی مزدیران ،مسزئولی واحزد آمزوزش تلمیلزی معلمزان و
مدیران را به عهده داشته و فعالی در شورای ملی آموزش فنالند ،تدریس در دانشگاه و مدیری مدارس مختلف در هلسزینلی
از دیگر فعالی هایی اس که در رزومه کاریاش دیده میشود.
دورهی آموزشی فرزندپروری مشتمل بر کارگاههایی با سه موضوع ادتصاصی «است الل و هوی

کودکان» برای والدی واحد مهد،

«مسئولی پذیری ،قانونمداری و است الل» برای والدی دورهی اول ابتدایی و «انگیزه ،حمای

والدی  ،شیوهی تشویق و

بازداری» برای والدی دورهی دوم بود.
هدف از برگزاری ای دوره افزای

دان

و ارت ای آگاهیهای فرزندپروری والدی بود تا تربی بهتر و پرورش مناسزب فرزنزدان

را برای آینده با اشراف به زمان حال و تغییرات فعلی آن بیاموزند .در ای کارگاهها ،بر ضرورت تربی کودکان فعال تأکیزد شزد.
تسهیلگر تأکید کرد کودک فعال در فعالی های روزانه و جریان تحصیل بهجای ابژه [منفعل]بودن ،باید سزوهه [فاعزل] باشزد.
رشد کودک شامل یادگیری ،تح یق و تجربه اس ؛ برای آنکه کودک جریان آمزوزش را بزهطور پویزا طزی کنزد بایزد آمزوزش
غیررسمی همراه با آموزش رسمی باشد و نیز کودکان با چرایی و چگونگی یادگیری آشنا باشند و از آن لذت ببرند.
در بخ

دیگری از کارگاه به رفتار گروههای مختلف سنی کودکان پردادته شد؛ گروههای سنی زیر  6سزال 7 ،تزا  10سزال و

 11تا  13سال و به نلات مهمی در مورد ویژگیهای رفتاری هر یک از ای گروهها پردادته شزد ،ماننزد م زدار و نزوع حمایز
دانواده و مدرسه از کودکان ،مرور نیازهای روزانهی آنها ،تنظیم قوانی و م ررات برای استفاده از ابزارهای هوشزمند (موبایزل،
تبل و  ،)...دودکنترلی (فیزیلی و ذهنی) ،فعالی های گروهی و مشارک در گروه ،نوع و نحوهی ارتباط با دوستان ،توجزه بزه
دیگران ،نحوهی بردورد با شلس و ناامیدی و شیوهی حل مسئله ،مسئولی پذیری و مست لبودن ،تغییر سادتار در دانوادههزای
نسل جدید (تکفرزندیبودن) و ...
مفهوم یادگیرندگی در سازمان مسئلهی مهمی اس که در سطوح و حوزههای مختلزف در مجتمزع بررسزی و پیگیزری شزده
اس  ،از جمله برگزاری دوره برای معلمان ،کارکنان و ای بار نیز برای اولیا .ای اقدامات در راستای اهداف و چشمانداز راه رشد
برای پرورش ذه های آموزنده اس تا ای عادت را افراد در همهجا به کار گیرند .امید اس در ای مسیر بزا نسزلهای جدیزدْ
آیندهسازانِ ایران در هزارهی سوم باشیم.

