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 نجمه محمودآبادی
تابستان که از راه میرسد
کالسهایتابستانهنیزرونقمیگیرد؛
از کالسهای ورزشی گرفته تا زبان،
هنر ،ریاضی ،چرتکه و ...اما چیزی
که این وسط تعجب را بر میانگیزد
یمثل«:دورهزبانبرای
متنآگهیهای 
کودکان  3تا  7سال».
آیداازتجربهآموزشزبانانگلیسی
به دخترش میگوید :دوستی داشتم
که همسرش فوقلیسانس زبان
انگلیسیبود.ازهمانبدوتولدپسرشان
بااوانگلیسیصحبتکردهبودند.برای
همینپسرشاندرچهارسالگیهمبه
خوبی فارسی صحبت میکرد و هم
مسلط به زبان انگلیسی بود .من هم
به این فکر افتادم تا خودم شروع به
آموزش کلمات انگلیسی به دخترم
بکنم چون به نظرم دختر من هم
از پسر آنها چیزی از نظر هوش
کمتر نداشت .با این تفاوت که
سطح دانش انگلیسی من همان
کلماتی بود که در دبیرستان یاد گرفته بودم
و البته تا حدودی هم فراموش کرده بودم .آن
موقعها دخترم سهساله بود .من میز را نشانش
یدادم و میگفتم  deskیا کتاب را نشانش
م
یدادم میگفتم  bookمثال در خیابان اگر
م
درختمیدیدیمبهدخترممیگفتماینچیه؟
 treeو الی آخر .بدین شکل دخترم کلی کلمه
انگلیسی یاد گرفت و من از این بابت احساس
سربلندیمیکردم.
خالصه یک بار مهمان یکی از اقوام در روستا
بودیم و دخترم با بقیه بچهها مشغول بازی بود.
همان موقع گربهای از کنارشان رد میشود و
دخترمبهگربهاشارهمیکندومیگوید cat:بچهها
شروعبهمسخرهکردنشمیکنندمیگویندپروانه
به گربه میگوید  catبعد دوباره گربه را نشانش
میدهند میگویند پروانه این چیه؟ پروانه هم
جواب میدهد cat :و بچهها میخندند .آن روز
دخترم سوژه خنده و تمسخر بچهها شد .کلی
دستش انداختند و مسخرهاش کردند .پروانه هم
کوچکتر از آن بود که بفهمد دارد انگلیسی حرف
یزند فقط از مسخره کردن بچهها گیج شده
م
بود و گریه میکرد .آمد کنارم و گفت مامان این
چیه؟منمبیخبرازهمهجاگفتم«:نمیدونیاین
چیه؟اینگربهاست».پروانههمباعصبانیتگفت:
«خودت گفتی این catهست».

گزارش پاسارگاد از آموزش زبان دوم در کودکان زیر  7سال

پدر و مادرهای عجول

بعدا که به یک آموزشگاه زبان انگلیسی
مراجعه کردم مدیرش با تعجب به من گفت
«خانم شما قبل از اینکه معادل فارسی کلمات
رابهفرزندتانآموزشبدهید،معادلانگلیسیاش
را یاد دادهاید؟»
االن دخترم پروانه دبیرستان را تمام کرده
است و دیپلم گرفته است .همزمان به تحصیلش
بهآموزشگاهزبانانگلیسیهمرفتهاستومدرک
زبانش را هم گرفته و کامال به زبان انگلیسی
مسلط است و به خوبی انگلیسی حرف میزند.
یدانم چرا اینقدر برای آموزش زبان به دخترم
نم 
عجلهداشتم؟آیدامیخنددچونجوابسئوالش
یداند« :قبول دارم برای پز دادن بود .مخصوصا
را م 
میخواستم به همه بگم خودم باهاش انگلیسی
صحبت کردم و یادش دادم .نمیدونستم دارم راه
رااشتباهمیرم».
برایکودکانزیرسنمدرسهآموزش
زباندومبایدبهصورتغیرمستقیمصورت
گیرد
یراد دبیر آموزش و پرورش و
محسن بیگ 
مدیر اداری آموزشگاه زبان انگلیسی زبانسرا در
مورد شروع آموزش زبان دوم به کودکان میگوید:
«در آموزش زبان دوم به کودک نکته مهم این
است که باید زبان مادری برای کودک به طور
کامل جا بیفتد و کودک به زبان مادری تسلط

پیدا کرده باشد ،بعد آموزش زبان دوم شروع شود.
کودکانی که در تلفظ برخی حروف مشکل دارند
یا اینکه بعضی از کلمات را جابهجا ادا میکنند
آماده آموزش زبان دوم نیستند» .وی در ادامه
میافزاید« :برای کودکان زیر سن مدرسه آموزش
زباندومبایدبهصورتغیرمستقیمصورتگیرد
و بعد از شروع مدرسه به صورت مستقیم ادامه
پیداکند».
این مدیر آموزشگاه زبانسرا در مورد شروع
آموزش زبان برای کودکان میگوید« :خانوادهها
میتوانند از  4سالگی آموزش زبان دوم را به
فرزندانشان شروع کنند اما نکته مهم انتخاب
آموزشگاه است .در آموزشگاههای زبان با کودکان
زیر سن مدرسه باید زبان انگلیسی فقط به شکل
دیداری و شنیداری کار شود .به هیچ عنوان نباید
شکل نوشتاری کلمات و حروف آموزش داده
شود».
یراد در ادامه میافزاید« :برای آموزش
بیگ 
نوشتاری زبان دوم ،بعد اینکه کودک همهی
حروف زبان فارسی را یاد گرفت و ذخیره لغات
کودک به شکل نسبی کامل شد آنگاه میتوان
آموزش نوشتاری را شروع کرد .اگر کودک قبل
از کالس اول نوشتن حروف انگلیسی را یاد
بگیرد در نوشتن حروف فارسی دچار مشکل و
سردرگمی میشود مثال حروف فارسی را هم از

چپ به راست مینویسد» .وی در ادامه میافزاید:
«مهمترین موضوع برای شروع آموزش زبان دوم
به کودک توجه به میزان هوش و توان یادگیری
کودک است یعنی از کودکی به کودک دیگر
این مسئله متفاوت است .انتخاب سن مناسب
برای آغاز آموزش زبان دوم به کودکان را باید با
مشاوران و متخصصان این امر تعیین کرد» .این
دبیرمدارسنمونهوتیزهوشاندرادامهمیافزاید:
«گاهی پدر و مادرهایی که سواد کافی برای
آموزش زبان دوم به فرزندانشان ندارند ،اقدام
به آموزش میکنند .این امر کامال اشتباه است.
پس از ورود کودک به آموزشگاه اساتید تا مدتها
مجبورند تلفظهای اشتباه کلمات را که والدین
به کودک آموزش دادهاند از ذهن آنها بزدایند و
تلفظهایدرستراآموزشدهند.همینموضوع
به ظاهر ساده روند آموزش را طوالنی میکند».
 زبان آموزی از زیر شش سال شروع
نمیشود
محمود سلطانی پژوهشگر حوزه کودک در
مورد آموزش کودکان در سنین پایین میگوید:
«بچهها از بدو تولد باید آموزش ببینند .منتها ما
دو نوع آموزش داریم یکی آموزش غیرمستقیم
که این توان یادگیری کودک را باال میبرد و
یک آموزش مستقیم داریم که مبتنی بر آموزش
غیرمستقیماست؛یعنیآموزشغیرمستقیمپایه

آگهی تجدید مزایده(نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد در راســتای بنــد  9مصوبــه شــماره  1808و بنــد 13
مصوبــه شــماره  1820شــورای اســامی شــهر ســیرجان نســبت به فــروش  16قطعــه زمین
مســکونی و  2قطعــه زمیــن تجــاری -مســکونی از پالک ثبتــی  13331فرعــی از  5087اصلی مفــروز و مجزی
شــده از  1821واقــع در بلــوار هجــرت -روبـهروی بیمارســتان امامرضــا(ع) (بــا قابلیــت اخــذ مجــوز  6طبقــه
بــا ســطح اشــغال مجــاز) بــا قیمت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومی اقــدام نماید .لــذا از کلیــه افراد
حقیقــی و حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت
د قراردادهــای شــهرداری ســیرجان مراجعــه نماینــد.
خریــد و تحویــل اســناد مزایــده بــه واحـ 
شرایط تجدید مزایده:
 -1قیمــت پایــه قطعــات و ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر قطعــه کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه
حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه
بانکــی معتبــر باشــد بــه شــرح جــدول ذیــل آورده شــده اســت:
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 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص و خارج از مهلت مقرر رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریــخ تحویــل پــاکات از تاریــخ انتشــار آگهــی لغایــت پایــان ســاعت اداری روز  97/04/09میباشــد.
تبصــره :محــل تحویــل پــاکات :ســیرجان -میــدان انقــاب -شــهراری مرکــزی ســیرجان -واحــد حراســت
میباشــد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات 97/04/10ساعت  18:00میباشد.
 -8هزینه انتشار آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

است .اگر آموزش غیرمستقیم را پی
تصور کنیم آموزش مستقیم ستون و
سقف است .اگر ما پی را محکم نکنیم،
ستون و سقف به درد نمیخورد» .وی
در ادامه میافزاید« :درکودک از تولد
تا شش سال به تدریج باید قدرت
یادگیری تقویت شود .قدرت یادگیری
یعنی تحریک حواس پنجگانه .مثال در
آموزش زبان خارجه ما زمانی میتوانیم
زبان خارجه را خوب یاد بگیریم که به
درک انتزاعی رسیده باشیم .تا شش
سالگیبچههابایدآموزشغیرمستقیم
ببینند یعنی تجربه حواس پنجگانه
در محیط .بین شش تا نه سال یواش
یواش بستههای انتزاعی باز میشود
درک انتزاعی جوانه میزند .حدود سوم
و چهارم ابتدایی حاال آموزش مستقیم
شروع میشود» .به بیان این پژوهشگر
یادگیری ،آموزش مستقیم و یاد دادن،
آموزش غیرمستقیم است .در شش
سال اول تولد باید یادگیری را تقویت
کنیم بدون یادادن .از شش تا نه سال
یاد دادن را شروع میکنیم با الویت یادگیری .از
نه سال تا پانزده سال یاد دادن با الویت یاد دادن
و زمانی در پانزده سالگی تا  18سالگی کودک به
درک انتزاعی میرسد ان وقت میشود مفاهیم
سنگینترراباکالمبهاومنتقلکرد.ویمیگوید:
«وقتی بچهای هنوز زبان مادری خودش را یاد
نگرفته یعنی سمبلشناسی زبان مادری هنوز
شکل نگرفته ما این بچه را با سمبلشناسی زبان
دوم میخواهیم آشنا کنیم و این روی مغز بچه
فشار میآورد و چون ابزارش آماده نیست ،ذهن
کودک را آشفته میکند .این بچهها هیچ وقت
نمیتوانندبهزباندومصحبتکنندممکناست
مکالمهکنندولییادمانباشدزباندوموقتیزبان
است که ما با آن زبان بتوانیم فکر کنیم و با آن
زبان بتوانیم احساسمان را بیان کنیم زمانی که
ما هنوز در زبان مادریمان دچار مشکل درک
مفاهیمهستیمواردکردنزباندومفقطمیتواند
یک شکل ظاهری داشته باشد» .وی در ادامه
میافزاید« :پس والدین توجه کنند زبان آموزی
از زیر شش سال شروع نمیشود بلکه مهارت
زبانآموزی از زیر شش سال آغاز میشود .یعنی
زبان با تحرک شنوایی شروع میشود .زیربنای
کالم ادراک شنوایی است اگر ادراک شنوایی
درست شکل نگیرد آموزش زبان هم به درستی
صورتنمیگیرد».

 ایسنا :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان گفت :حدود ۸۴۹
روستای استان در تابستان با کمبود شدید آب مواجه میشوند و ۳۵۰تانکر ثابت برای آبرسانی
نیاز است و باید  ۴۰تانکر اجاره کنیم .علی رشیدی گفت :متاسفانه امسال خشکترین سال
را در طول  ۵۰سال گذشته از نظر بارندگی تجربه کردیم .رشیدی با بیان اینکه استان کرمان
حدود  ۷۰درصد کاهش بارندگی را در سال زراعی جاری داشته ضمن اینکه به دلیل پراکنش
نامنظم بارندگی ،در برخی روستاها هیچ بارشی نداشتیم تصریح کرد :هرچه کمبود آب
کشاورزی بیشتر میشود ،مشکالت آب شرب بیشتر میشود و بخش عمده ای از آب شرب
روستاها صرف فضای سبز و درخت و خانه باغ ها میشود و این از مشکالت ماست.

گزارشخبری

چگونه برای اوقات فراغت دانشآموزان برنامهریزی کنیم؟

 ایسنا :یک کارشناس ارشد سالمت روان
همزمانباتعطیلیمدارسوآغازتعطیالتتابستانی
به ارایه توصیههایی به خانوادهها برای برنامهریزی
اوقات فراغت فرزندانشان پرداخت.
امیرمحمد صفرانداقی در گفتوگو ایسنا ،با اشاره
به دغدغه گذران اوقات فراغت دانشآموزان همزمان
با شروع فصل تابستان و آغاز تعطیالت گفت :اولین
محور برنامهریزی برای اوقات فراغت کودکان رشد
استعدادهای کودکان است ،با وجود این که امروزه در
مدارس کشور بر استعداد و خالقیت تاکید بسیاری
میشود ولی سیستم آموزشی امتحان محور در
مدارس پاسخگوی آن نیست .از این رو در برنامهریزی
برای اوقات فراغت کودکان و نوجوانان باید به ایجاد
زمینههایی برای رشد استعداد آنها توجه کرد.
وی با بیان اینکه برای شکوفاسازی استعدادهای
کودکان و نوجوانان بهتر است بر فعالیتهای عملی
خالقانه تمرکز کرد ،افزود :از این طریق کودک میتواند
حیطه مورد عالقه خود را بشناسد؛ چراکه پیوند زیادی
بین حیطه مورد عالقه کودک و استعدادهای نهفته در
وی وجود دارد .نتایج تحقیقات متعدد نشان داده است
حیطهای که برای افراد جلب توجه میکند و مورد عالقه
آنهاست ،همان حیطهای است که افراد در آن استعداد
بیشتری دارند .این کارشناس ارشد بهداشت روان با
اشاره به محور دوم در برنامهریزی اوقات فراغت ،اظهار
کرد :موضوع بعدی توجه به فعالیت جسمانی و سالمت
کودکان است .کودکان با افزایش فعالیت جسمانی،
سالمتیامروزوفردایخودراتضمینمیکنند،تحقیقات
نشان داده کودکانی که فعالیتهای جسمی از قبیل شنا،

دویدن و به طور کلی ورزشهای هوازی انجام میدهند
سیستم ایمنی قویتری نسبت به همساالن خود دارند و
کمتر به بیماری های عفونی دچار میشوند.
صفرانداقی در ادامه با بیان اینکه ورزش کردن در این
سنین به معنای فرستادن اجباری کودکان به کالسهای
ورزشی نیست ،تصریح کرد :در واقع هر گونه فعالیت
حرکتی مانند پیادهروی که به صورت دو الی سه بار در
هفته انجام شود میتواند سالمت کودکان را تضمین کند.
وی با بیان اینکه یکی از مسایل مهمی که در
برنامهریزی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان مطرح
میشود ،ارتباط بیشتر با خانواده است ،توضیح داد :در
مدت تعطیالت تابستانی کودکان وقت آزادتری دارند،
در نتیجه والدین با یک برنامهریزی بهتر ،بیشتر میتوانند
در کنار فرزندان خود باشند؛ همچنین ورزش کردن و
انجام فعالیتهای جسمانی میتواند به عنوان کلید پیوند
فرزندان و والدین شناخته شود .انجام تمرینات ورزشی
والدین در کنار کودکان عالوه بر فواید جسمانی ،باعث
پیشگیری از افسردگی واضطراب در کودکان نیز میشود.
این کارشناس ارشد سالمت روان با اشاره به اینکه محور
سومدربرنامهریزیاوقاتفراغتکودکانونوجوانانداشتن
آزادی عمل برای کودکان است ،گفت :نباید فراموش کرد
که اوقات فراغت برای «کودکان» است .باید به آنها این
امکان را داد که دست به انتخاب بزنند ،این مسئله نه تنها بر
شکوفاییاستعدادوخالقیتاثرمثبتمیگذارد،بلکهیک
آموزشچندجانبهبرایقدرتتصمیمگیریوحلتعارض
است .به طور کلی باید تالش کرد تا جایی که ممکن است
برنامه ها سرشار از خالقیت ،آینده نگری ،استعداد یابی و
حقانتخابباشد.

آگهی تجدید مزایده عمومی
یک مرحلهای
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روابطعمومی دانشکده علومپزشکی سیرجان

آگهی تجدید مناقصه (نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد تکمیــل فــاز ســوم پایانــه مســافربری بعثــت شــهرداری
ســیرجان شــامل(نازککاری ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقی) را براســاس فهــارس بهای
ابنیــه ،تاسیســات مکانیکــی ،تاسیســات برقــی ســال  97از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلـهای بــه پیمانــکار
واجــد الشــرایط کــه دارای رتبـ ه حداقــل  5ســاختمان و ابنیــه ،تاسیســات و تجهیــزات از معاونــت برنامهریــزی و
نظــارت راهبــردی رییسجمهــور باشــد ،واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه اشــخاص حقوقــی دعــوت بــه عمــل میآیــد از
د قراردادهای
تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خرید و تحویل اســناد مناقصــه به واحـ 
شــهرداری مراجعــه نماینــد.
شرایط تجدید مناقصه:
 -1ســپرده شــرکت در مناقصــه  1/194/000/000ریــال (یــک میلیــارد و یکصــد و نــود و چهــار میلیــون
ریــال) میباشــد کــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری
ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه بانکــی معتبــر ب ـ ه نــام شــرکت باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/04/07میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/04/10ساعت  18:00میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  23/878/512/465ریال میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

