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چند توصیه برای کاهش

نگرانیهای دانشآموزان
ایمنــی مــدارس و آمادگــی در برابــر بحــران بــرای حفــظ
امنیــت دانشآمــوزان و همچنیــن حمایــت روانــی
والدیــن و معلمــان از آنهــا از مــوارد بااهمیتــی اســت کــه
بــا بازگشــایی مــدارس توجــه بــه آنهــا ضــروری اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بــا آغــاز ســال تحصیلــی و بازگشــایی
مــدارس توجــه بــه ســامت روانــی دانشآمــوزان بــه
دلیــل احســاس ناامنــی یــا نگرانــی کــه ممکــن اســت
در محیــط جدیــد مدرســه بــرای آنهــا ایجــاد شــود،
اهمیــت زیــادی دارد.
* والدیــن و معلمــان میتواننــد از روشهــای زیــر بــه
نقــل از ســایت «وزارت آمــوزش نیوزیلنــد» بــرای ایجــاد
حــس امنیــت در کــودکان و نوجوانــان کمــک بگیرنــد:
 حفــظ آرامــش خــود در وهلــه اول و فراهــم کــردنمحیطــی آرام بــرای حفــظ آرامــش دانشآمــوزان
 اطمینان از برقراری روالی عادی و برنامهریزی منظم بهمنظور جلوگیری از ایجاد اضطراب در دانشآموزان
 تعییــن زمانــی مشــخص بــرای انجــام دادن کارهــایلذتبخــش همــراه بــا دانشآمــوزان
 وقــت گذاشــتن بــرای صحبــت کــردن بــا دانشآمــوزانو گــوش دادن بــه صحبتهــای آنهــا
 -باید توجه داشت که هنگام صحبت با دانشآموزان بهتر

است آنها را راهنمایی کنید ،واقعگرا و عملگرا باشید و
متناسب با سن آنها سخن بگویید.
 کودکان و نوجوانان همیشه به راحتی در مورداحساسات خود صحبت نمیکنند ،پس از آنها به طور
مستقیم درمورد احساسات و نگرانیهایشان سوال کنید.
* همچنیــن در مــورد اینکــه توضیحاتتــان متناســب بــا
رشــد کــودک باشــد بــه نــکات زیــر توجــه کنیــد:
 کــودکان کــم ســن و ســال بــه اطالعــات کوتــاه و ســادهنیــاز دارنــد تــا ایــن اطمینــان را در آنهــا ایجــاد کنــد
کــه مــدارس آنهــا از محیطهــای امنــی برخــوردار بــوده
و افــراد بزرگتــری در آنجــا بــرای حمایــت و محافظــت از
آنهــا حضــور دارنــد.
 کــودکان در ســنین پایانــی دبســتان ممکــن اســتبیشــتر بــه صــورت مســتقیم در مــورد امنیــت مــدارس
خــود ســوال کننــد .بایــد ســعی کنیــد واقعیــت را بــه
آنهــا نشــان داده و خیــاالت را از ذهنشــان دور کنیــد.
میتوانیــد درمــورد تالشهــای مدرســه ،خدمــات
اضطــراری و مســئوالن جامعــه بــرای تأمیــن امنیــت
مــدارس بــا آنهــا صحبــت کنیــد.
 دانشآمــوزان دبیرســتانی امــا بیشــتر نگــران بــروزخشــونتهای مختلــف در جامعــه و در مــدارس هســتند.
نگرانــی دانشآمــوزان در ایــن ســنین بیشــتر مربــوط بــه
چگونگــی ایمنســازی مــدارس و جامعــه و جلوگیــری از
بــروز خشــونت و فاجعــه اســت.
* بــر نقــش خــو ِد دانشآمــوزان بــا پیــروی از

دســتورالعملهای ایمنــی در مدرســه بــرای حفــظ
امنیــت در مــدارس تاکیــد کنیــد:
 دانشآمــوزان بایــد مــواردی چــون اجــازه نــدادن بــهغریبههــا بــرای ورود بــه مدرســه ،گــزارش مشــاهده
افــراد غریبــه در محیــط مدرســه بــه کارکنــان مدرســه،
گــزارش تهدیــدات مربــوط بــه ایمنــی مــدارس کــه
توســط دانشآمــوزان یــا دیگــر افــراد گوشــزد میشــود،
را در نظــر داشــته و بایــد بیاموزنــد کــه در مواجهــه بــا
آنهــا واکنــش مناســب نشــان دهنــد.
 دانشآمــوزان بایــد هرگونــه نگرانــی دربــاره امنیــتشــخصی خــود را بــه معلمــان خــود اطــاع دهنــد.
 دسترســی دانشآمــوزان بــه حمایتهــای عاطفــی وروانــی از طریــق معلمــان و سیســتم مشــاوره مدرســه نیــز
اهمیــت باالیــی دارد.
* به وضعیت عاطفی کودکان توجه کافی داشته باشید:
 تغییــر در رفتــار ،اشــتها و الگــوی خــواب میتوانــدســطح اضطــراب یــا ناراحتــی کــودک را نشــان دهــد.
 در بیشــتر کــودکان ،ایــن عالئــم بــا دادن اطمینــانخاطــر بــه آنهــا و گذشــت زمــان کاهــش مییابــد .بــا
ایــن حــال ،برخــی از کــودکان بــه ویــژه کودکانــی کــه از
قبــل مشــکالت و تجربههــای مشــابه داشــتهاند ،ممکــن
اســت در معــرض واکنشهــای شــدیدتری قــرار بگیرنــد.
معلمــان و والدیــن در ایــن مــوارد وظیفــه دارنــد از طریــق
سیســتم مراقبتــی و مشــاوره مدرســه بــه وضعیــت روانــی
دانشآمــوزان رســیدگی کننــد.

