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چكيده :
موضوع تعليم و تربيت از پيچيدگي روحي  ،لطافت عاطفي  ،ظرافت عقلي و دقت احساسي خاصي
برخوردار است  .عدم آشنايي با روش ها و اصول علمي،آموزش و پرورش ما را در سراشيبي  ،دشواري ها
و ناهنجاريهاي رواني به پيش خواهد برد  .ما معلمان مسئوليت داريم با طرح ارزش هاي واالي اخالقي در
قالب قصّه ها و داستان ها و مثل هايي از تاريخ زندگي بزرگان و ائمه معصومين (ع) با زباني ساده و
دلنشين  ،روح و روان دانش آموز را با پاكي ها  ،صداقت ها  ،رشادت ها  ،كرامت ها  ،ايثارها و گذشت ها
آشنا ساخته و صيقل دهيم  .يكي از فرصت هاي مناسب براي طرح اين ارزش هاي واالي اخالقي و
اسالمي و انساني اجراي طرح كرامت در مدارس ابتدايي مي باشد  .البتّه توفيق در اين امر مستلزم
برخورداري و آشنايي پدر و مادر  ،اعضاي خانواده و اولياء و مربيان با ارزش هاي اصيل و اخالق و آداب و
سنن اسالمي است  .با ذكر اين موضوع سعي شده نكاتي چند در مورد فعال نمودن دانش آموزان در
زمينة اجراي طرح كرامت و ايجاد عالقه در آنها نسبت به اين فعاليت فوق برنامه بيان گردد .
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مقدمه :
خداوند متعال علم و دانش را علّت كلي و اساسي آفرينش همة پديده هاي هستي معرفي كرده است .
همه مي دانند كه بشريت با آن همه پيشرفت در علم و صنعت و اختراع و اكتشاف بر اثر انحرافات اخالقي
دچار مشكالتي شده كه همة صاحب نظران را متحير ساخته است  .مدرسه اين خانة دوم انسان مكان
پرورش تمام خالقيت هاي ذهني دانش آموز مي باشد و معلم خود را الگوي تمام عيار ارزش هاي اخالقي ،
ديني  ،اجتماعي و رواني مي داند تا جايي كه حرف معلم را بر حرف پدر و مادر ترجيح مي دهد  .به
راستي معلم احياگر استعدادهاي بالقوه و تحول راستين آموزش و آغازگر تكوين شخصيت دانش آموزان
مي باشد معلم است كه در دانش آموزان تالش و رشد ايجاد مي كند و ارزش هاي اخالقي و فرهنگي را
تقويت مي كند و گر چه پدر و مادر نقش مؤثّري را ايفا مي نمايند امّا معلم شمع فروزاني است كه خود را
وقف اين تكاپو كرده است .

توصيف وضعيت موجود و بيان مسأله :
اينجانب در حال حاضر به عنوان آموزگار پاية چهارم دبستان مشغول انجام وظيفه هستم و در كالس خود
نيز به عنوان مجري طرح كرامت زمينة رشد و توسعة كرامت دانش آموزان را فراهم آوردم  .در اين كالس
در ابتداي سال با مشكالتي رو به رو بودم كه مرا به تفكر و تعمق واداشت و مسألة اصلي كه من با آن
برخورد داشته ام اين است كه چرا بعضي از دانش آموزان  ،عالقه و رغبتي به طرح كرامت از خود نشان
نمي دهند ؟ و چه تمهيدات و فعاليت هايي مي توان انجام داد تا دانش آموزان به اين طرح فوق برنامه
(طرح كرامت )عالقهمند شوند ؟
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پيشينه اجراي طرح كرامت :
رسالت آموزش و پرورش در هر كشوري تقويت نگرش انساني به زندگي و ارتقاي فلسفة آن و ايجاد
توانايي در افراد جامعه براي زندگي سالم و سازنده مي باشد  .در كشور ما كه فرهنگ آن برگرفته از
تعاليم الهي است  ،اين نهاد بايد در انجام رسالتش به كرامت ذاتي انسان توجه شاياني را مبذول نمايد .
طرح كرامت با الهام از اين آموزه ها در سال تحصيلي  37 - 37تدوين گرديد و در همان سال در پاية اوّل
در دو مدرسة منتخب در مراكز استانها به اجرا در آمد  .استقبال مجريان و دانش آموزان تحت پوشش ،
كارشناسان اين دفتر را بر آن داشت كه طرح را در پايه هاي ديگر اين دوره تعميم دهند  .به طوري كه با
تدوين ساالنه يك كتاب براي هر يك از پايه ها در سال تحصيلي  33 - 37كليه پايه هاي دورة ابتدايي
تحت پوشش طرح در آمده و در  5درصد مدارس اجرا گرديد و در سال تحصيلي  37 - 37در  01درصد
مدارس و از آن سال به بعد در بيش از  71درصد مدارس داوطلب به اجرا در آمد و در حال حاضر در
اكثريت قريب به اتفاق مدارس طرح كرامت در حال اجرا مي باشد .
نقش معلم و اعضاي مدرسه در بناي اخالقي كودكان :
نقش معلم در سازندگي يا ويراني بناي اخالقي كودكان بسيار است كودكان كم و بيش از معلمان خود
تأثير ميگيرند حتي بعضي از مورخين دربارة علل سقوط يا انحطاط جامعهاي تقصير را به عهدة مربيان و
معلمان آنها گذاردهاند و حتي دربارة سقوط مسلمين در اندلس تربيت كودكان را به دست مربيان مسيحي
و معلمان مسلمان نماي آن جامعه و تحصيل كودكان را در مدارس مسيحي ذكر كردهاند.
با توجه به روش كار معلم  ،نحوة اعمال انضباط او  ،طرز برخوردش با شاگردان  ،قدرت جاذبه و دافعة او ،
طرز تلقي شاگردان از او،تشويق ها و تنبيهها … كودك از او تأثير ميپذيرد .وضع به همين گونه است
دربارة تأثيرپذيري شاگرد از مدير  ،ناظم مدرسه  ،مسئول تربيتي  ،مستخدم و خدمتگزار و همه افرادي
كه دربارة او نقش گروه فشار را اعمال ميكنند و بسياري از كودكان از آنان خوي و رفتار ميآموزند و يا
عقدههاي ناشي از فشار آنها را در خانه بر سر برادران و خواهران و يا ديگر افراد اجتماع اعمال ميكنند.
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هدف از اجراي طرح كرامت :
طرح كرامت در دورة ابتدايي اهداف زير را دنبال مي كند :
 -0زمينه سازي و تقويت بينش و مهارت دانش آموز جهت رشد و توسعة كرامت خويش و بروز قابليت
هاي كرامتي .
-7

تقويت

روحية

دانش

آموز

مبني

،

بر

تكريم

انسان

هاي

ديگر.

 -7تكريم دانش آموز به عنوان يك انسان واجد روح الهي در محيط هاي خانه و مدرسه توسط كلية
عوامل انساني مؤثّر در تربيت او .
اهداف گزارش :
هدف اصلي :
عالقمند كردن دانش آموزان به طرح كرامت
اهداف جزئي :
بررسي علل بي عالقگي دانش آموزان به طرح كرامت
بكارگيري روش هايي جهت عالقمند كردن دانش آموزان به طرح كرامت
مقایسه با شاخص :
در مقايسه با شاخص دانش آموزان بايد به طرح كرامت عالقمند شوند .
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جمع آوري اطالعات :
براي اين كه بتوانم دربارة پرسشي كه مطرح كرده بودم اطالعات دقيقي به دست آورم در كالس درس اين
سؤال را مطرح نمودم و از دانش آموزان خواستم كه نظراتشان را دربارة اجراي طرح كرامت بيان كنند و يا
روي كاغذي بنويسند  .برخي از دانش آموزان معتقد بودند كه طرح كرامت مانند ساير دروس است و بايد
به معلم درس پس بدهند و برخي نيز مي گفتند كه چون اين طرح در سرنوشت آنها تأثيري ندارد لذا به
آن عالقهاي ندارند  .افزون بر دانش آموزان موضوع را با همكاران برخي از پايههاي ديگر آموزشگاه
درميان گذاشتم و آنها در اظهارنظراتشان مي گفتند  :بچه ها به درس و مشق خود برسند ما را كافي است
و يا وقتي و زماني براي اجراي اين طرح نيست و يا چون بچه ها عالقهاي به اجراي طرح كرامت ندارند ما
نيز آن را در كالس اجرا نمي كنيم و همچنين از شيوههاي ارزشيابي طرح در پايان سال گله مند بودند .
همچنين موضوع را در كارگاة آموزشي كه براي مجريان طرح در محل دبستان علي ابن ابيطالب بيرجند
برگزار شد مطرح كردم و برخي مجريان نيز صحبت هاي خوبي ارائه مي كردند و از شيوه هاي ارزشيابي
طرح و سليقهاي كار كردن و عدم توجه به فضايل و خصايل اخالقي طرح ناراضي بودند.
تجزیه و تحليل اطالعات :
پس از تحليل گفته ها و مطالعة نوشتههاي دانش آموزان و بررسي مطالب همكاران آموزشگاه وساير
همكاران  ،اطالعات حاصل از اين فرايند مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و كاستي هاي اجراي طرح
كرامت تا اندازه اي مشخص شد  .خالصة يافته هاي حاصل از اين تجزيه و تحليل به شرح ذيل مي باشد :
 -0برخي از دانش آموزان به علت كمرويي در فعاليت هاي طرح كرامت مشاركت نداشتند .
 -7آشنا نبودن برخي از آموزگاران با روحيات دانش آموزان
 -7آموزش نديدن برخي از مربيان در زمينه اجراي طرح كرامت
 -4نداشتن معيار مطلوب جهت ارزشيابي مجريان طرح كرامت
 -5خشك و بي روح بودن برخي از كالس در هنگام اجراي طرح
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 -6سليقهاي كار كردن توسط مجريان طرح كرامت
 -3توجه بيش از حد به بعد آموزشي كالس و كم توجهي به ابعاد اخالقي و تربيتي از سوي برخي از
آموزگاران
 -7برداشت هاي نادرست از سوي دانش آموزان در زمينة اجراي طرح كرامت چون آن را مانند ساير
دروس مي دانستند كه مي بايست به معلم پاسخگو باشند .
ارائه راه حل موقت :
راه حلي كه براي اين مشكل به نظرم رسيد اين بود كه با مطرح كردن موضوعات جذّاب و متنوع كتاب
راهنماي فعاليت هاي مكمل آموزشي و پرورشي دورة ابتدايي و استفاده از شيوههايي غير از روش هاي
معمول در ساعات ديگر  ،مي توان عالقة دانش آموزان را به اجراي طرح كرامت بيشتر نمود.
اين راه حل را آزمودم و با استفاده از شيوه هاي قصه گويي  ،شعر  ،تكميل برگ شكوفه  ،بحث و گفتگو در
زمينة مسايل اخالقي و تربيتي  ،بازي و  ....طرح كرامت را در كالس درس به اجرا گذاشتم و اجراي طرح را
مانند برخي از معلمان به ساعت خاصي اختصاص ندادم و در فرصت هاي مناسب به اجراي طرح پرداختم
و حتي در ابتداي ورود به كالس موضوعي اخالقي را مطرح و در حد مختصر توضيح مي دادم و از دانش
آموزان مي خواستم در رابطه با موضوعات مطرح شده چه در اين فاصله اندك و چه در فرصت هاي ديگر
به بحث و تبادل نظر بپردازند .از خانواده هاي دانش آموزان در اجراي اين طرح ياري گرفته و به دانش
آموزان نيز متذكر شدم كه با كمك اولياء به انجام واحدهاي طرح كرامت بپردازند تا از اين طريق نيز
فضايل و ارزش هاي انساني و اخالقي را نيز در خانواده ها مطرح كرده باشيم  .همچنين مراحل اجراي
طرح را بدون هيچ گونه اجباري به صورت مكتوب در دفتري داشته باشند .
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اجراي راه حل :
پس از اجراي چند واحد طرح كرامت متوجه عالقه و رغبت دانش آموزان شدم و مالحظه نمودم كه دانش
آموزاني كه ابراز بي عالقگي نسبت به اين طرح مي كردند به آن عالقه مند شدهاند و در تهيه دفاترشان
بر هم سبقت مي گيرند و در بحث هاي گروهي شركت مي كنند و مسئوليت هايي را كه به آنها محول
نموده به نحو احسن انجام مي دهند و حتّي آمادگي خود را براي اجراي برخي از شيوههاي طرح كرامت
مانند اجراي سرود  ،قرائت شعر ،تهيه نشريات ديواري با محتواي اخالقي و تربيتي در سطح مدرسه اعالم
مي نمايند و تصميمگرفتم كه اين شيوه را تا آخرسال ادامه دهم و از آنها در انجام مراسم مختلف مدرسه
استفاده نمايم .
ارزیابي بعد از جراي طرح (نقاط قوت )
وضعيت رفتاري و اخالقي دانش آموزان نسبت به ابتداي اجراي طرح با هم مقايسه گرديد و هم چنين با
بررسي دفاتر طرح كرامت متوجه شدم كه ميزان عالقه دانش آموزان به مسايل اخالقي بيشتر شده و
سعي مي كنند خود را متخلق به اخالق مثبت نمايند و هم چنين اظهارات معلمان ساير كالس ها و مدير
آموزشگاه گواه بر اين مدعا مي باشد كه در دانش آموزان تغيير رفتار مثبت صورت گرفته است .
نقاط ضعف :
كمبود وقت
ارزیابي تأثير اقدام جدید و تعيين اعتبار آن :
در اين مرحله داده هاي جمع آوري شده ( ميزان مشاركت در فعاليت هاي پرورشي مدرسه و رفتارهاي
مثبت دانش آموزان ) را مورد تجزيه و تحليل قرار دادم و داده ها را به كمك شواهد مورد ارزيابي قرار
9
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دادم و اين اقدام يعني استفاده از مطالب جذاب و متنوع و استفاده از روش هاي مختلف در بيان محتواي
اخالقي را به عنوان راه جديد ادامه مي دهم  .براي اين كه ببينم كارم داراي ارزش است از نظرات
همكاران نيز استفاده نمودم  .همان دانش آموزان كمرويي كه حاضر به اظهارنظر در كالس و اجتماع
نبودند آماده اجراي برنامه ها در مراسم آغازين مدرسه و جشن ها شدند و رفتارهاي اخالقي خوب در
دانش آموزان مشاهده گرديد كه اين موفقيت براي من بسيار چشمگير بود .
تجدید نظر و دادن گزارش نهایي :
براي اين كه مطمئن شوم راهي كه انتخاب نموده ام صحيح است مجدداً آن را مورد بررسي قرار دادم
نتايجي كه حاصل گرديد عبارتند از :
 -0در كالس درس به ويژه زمان اجراي طرح كرامت بايد رابطه بين معلم و دانش آموز صميمي و عاطفي
باشد .
-7اگر مي خواهيم رفتارهاي خوب را در دانش آموز تقويت كنيم بايد نكات مثبت رفتار او را بزرگ و
برجسته جلوه دهيم تا باعث تشويق او گردد .
 -7اگر مي خواهيم دانش آموز دچار زدگي از اجراي طرح نگردد بايد طبق شيوه هاي غير معمول و با
استفاده از روش هاي نوين به اجراي طرح بپردازيم و آنان را در مباحث مختلف مشاركت دهيم .
 -4در اجراي طرح كرامت بايد از مطالبي استفاده كنيم كه عالقه و رغبت دانش آموز را برانگيزد .
 -5مطالب مطرح شده بايد از تنوع و جذابيت برخوردار باشد و از ارائه مطالب خسته كننده و نامفهوم
.

بپرهيزيم

 -6دانش آموزان فعال در اجراي طرح و همچنين افرادي كه به هر نحوي اخالق مطلوب در آنها نهادينه
شده است را مورد تشويق و تجليل قرار دهيم .

11

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد  .براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين گزارش
تصصي با قيمت فقط  0333تومامن به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه کنيد .
www.asemankafinet.ir
 -3از برنامه هاي متنوع اردويي در راستاي واحدهاي طرح كرامت استفاده كنيم و بازديدهايي نيز مرتبط
با محتواي اجراي طرح داشته باشيم .
 -7از فعاليت هاي دانش آموزان به مناسبت هاي مختلف نمايشگاهي ارائه دهيم تا موجبات عالقه و
تشويق آنها را فراهم آورد و از اولياء نيز جهت بازديد از نمايشگاه دعوت نماييم .

منابع :
 -0فعاليت هاي مكمل آموزشي و پرورشي دورة ابتدايي ويژة پاية چهارم  -تهيه و تنظيم  :معاونت
آموزش عمومي و امور تربيتي  -ناشر  :يادمان هنر انديشه  -چاپ اوّل 0774 -
-7

روان

شناسي

پرورشي

-

علي
11

اكبر

سيف

-

نشر

آگاه
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-7آنچه معلمان و مربيان بايد بدانند  -رضا فرهاديان  -ناشر  :حوزه علمية قم 0733 -
-4تربيت ديني نوجوان  -مجيد رشيد پور  -انتشارات مدرسه – 0737
پيوست:
طرح آداب ومهـــارت هاي زندگــــي
(طرح كرامت)
معاونت آموزش ابتدایي مدیریت آموزش وپرورش مراغه
كارشناسي آموزش ابتدایي

تدوین :وطني كارشناس آموزش ابتدایي آبان ماه 0391

مقدمه:
ولقد كرمنا آدم ( ..........ما فرزندان آدم را كرامت بخشيدیم) انسان موجــودي گرامي داشته شده است  ،زیرا خداوند
تبارک و تعالي در خلقت او چنين اراده كرده و با توجه به آیات قرآن روح الهــي منشا ء كرامت انسان به شمار مي
رود  :فاذا سویته ونفحت من روحي فقددو له ساجدین (چون تمامش كردم و در آن روح خود دميـــدم سجده
كنان بر او به خاک بيفتد) .از این رو انسان به لحاظ داشتن این گوهر الهــي واجب التكریم است و در وهله نخست
خالق هستي خود به اكرام او پرداخته است و همگان نيز موظف به تكریم او شده اند  :پيامبر گرامـي فرموده است :
كسي كه برادر خود را گرامي دارد در حقيقت خدا را گرامي داشته است  .و تمامي انسان ها در قبال كرامت خود
مسئولند .امير مومنين علي (ع) مي فرمایند :بنده ي دیگري مباش كه خداوند تو را آزاد آفریـده  .از این رو هـــر
انساني مكلف است مایه هاي كرامت خود را پاس بدارد تا بتواند مورد تكریم خدا و بندگان باقي بماند و هم خود را
به سر منزل مقصود خالقيت یعني خليفه الهي برساند .براي این منظور الزم است هر انساني در دو جهـت به تالش
و مجاهده بپردازد :
-0با دوري از لئامت ها و ذاللت ها  ،روح خود را از گزند هر نوع پستي مصون داشته و خویشتن را از آلوده شدن به
آفت هاي ضد كرامت مبرا سازد .
-1با پرداختن به فضایل و رفتارهاي مطلوب و ایجاد فرصت هاي مناسب براي یادگيري آداب و مهارتهاي زندگــي
مناسب با ارزشهاي دیني دامنه ي كرامت خود را توسعه داده و آن را به همه ي روابط و رفتـار هاي خود گسترش
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دهد.
بنا براین براي ایجا د زمينه هاي كسب و ارتقا ء كرامت انساني نظام آموزشي باید با تدارک برنامــه هاي مناســـب
مهارتهاو توانمند یهاي مورد نياز را در دانش آموزان فراهم نماید  .با عنایت به اینكه از منظر بسياري از صاحب نظـر
ان مهارتهاي زندگي داراي تعاریف متفاوتي بوده و دسته بندیهاي مختلفي ارائه شده است ( نظير مهارتهاي مربوط
به امرار معاش مهارتهاي مراقبت از خود  ،مهارتهایي براي پرداختن به موقعيت هاي پر خطر زندگي و سایر
مهارتهایي نظير خود آگاهي  ،همدلي ،ارتباط بين فردي،حل مسأله و )...نظام هاي مختلف آموزشي در سایر كشورها
هر یک متناســـب با شرایط و موقعيت هاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي و...برنامه ها و فعاليت هاي
خاصي را طراحي و اجرا مي نمایند.

تاريخچه اجراي طرح
•

مباني نظري طرح توسط زنده ياد دكتر رجبعلي مظلومي با استنــاد به كتاب خصال شيخ صدوق

تحت عنوان مدارج تربيت منطقــــي در سال تحصيلي  0730-37تدوين شده است.
•

در سال تحصيلي  0737-37با آماده شدن برنامه اجرايي در پايـه اول مدارس ابتدايي در مراكز

استانها اجرا شد .
•

در سال تحصيلي  0737-34در پايه هاي اول و دوم در تمام مناطق اجرا شد

•

در سال تحصيلي  0734-35در پايه هاي اول  ،دوم و سوم اجــرا شد

•

و از سال تحصيلي  0735-36در پنج پايه در كل كشـور به اجرا درآمد

•

در سال تحصيلي  0736-33به  01درصد مدارس تســــري داده شد

•

و هم اكنـون در بيش از  51درصد مـــدارس اجـــــرا مي شود

ضرورت اجراي طرح:

كرامت و ارزش هاي واالي انساني"به خاطر فطري بودن ،در ادیان و مذاهب دیگر و همچنين در كشورهایـي كه حتي
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با حاكميت دنياگرایي و بي دیني اداره مي شوند،داراي اهميت بسزایي است.اما نظام جمهوري اسالمـي كه مبناي
تعليمات خود قرار داده و دراصل دوم قانون اساسي آمده كه :جمهوري اسالمي نظامي است بر پایه ایمان به:
-0خداي يكتا "الاله االاهلل"و اختصاص حاكميت و تشريع به او،لزوم تعظيم در برابر امر او

-7وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين
-7معاد و نقش سازنده ي آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا
-4عدل خدا در خلقت و تشريع
-5امامت و رهبري آن در تداوم انقالب اسالمي
"-6كرامت و ارزش واالي انساني "و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا.
همان طور كه مالحظه مي شود از"كرامت و ارزش هاي انساني"بعداز احصاي "پنج اصل اعتقادي "به عنوان ششمين
پایه ي ایماني سخن به ميان آمده است.بنابراین به لحاظ اهميت موضوع كرامت انساني و ارزش هاي مربوط به آن
،باید در سيستم آموزش و پرورش جایگاه ویژه اي را جهت كسب ارزش ها و مهـــارت ها و ارتقاء توانمندي ها به
نحوي كه دانش آموزان احساس شایستگي نمایند فراهم نمود .وموارد ذیل از جمله خـــال هایي است كه ضرورت
پرداختن به آموزش آداب ومهارتهاي زندگي را مورد تاكيد قرار مي دهد

-0توجه به كرامت انساني با استناد به آيات وروايات.
-7يافته هاي علوم تربيتي وروانشناسي در خصوص توجه به كرامت انساني.
-7وجود مشكالت اجتماعي (اعتياد-خشونت-اختالالت رفتاري ورفتار هاي ضد اجتماعي و) ...
-4توجه به رشد همه جانبه شخصيت به ويژه ابعاد اعتقادي-اخالقي -عاطفي -و...

اهداف طرح:
اهداف كلي:
-0زمينه سازي براي تقویت بينش و مهارت دانش آموزان جهت رشد و توسعه كرامت خویش و بروز قابليت هاي
كرامتي.
-1تقویت روحيه ي دانش آموزان مبني بر تكریم دیگران
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-3زمينه سازي براي تكریم دانش آموزان در محيط هاي خانه و مدرسه
-4ارتقاي توانمندي هاي دانش آموزان براي زندگي فردي و اجتماعي متناسب با ارزش هاي اسالمي
-5تكریم دانش آموزان به عنوان انسانهاي واجد ارزش وروح الهي در خانه ومدرسه
اهداف جزیي
-0اهداف جزیي همان واحد كار ها مي باشد

مراحل

اجراي

طرح:

 -0مجریان محترم توجه داشته باشند هر واحد كار از دو بخش نخست شامل اهداف و مباني مي باشد كه به منظور
افزایش آگاهي و دانش همكاران در خصوص مفهوم و ارتباط آن با مهارت مورد نظر گرفته شده كه صرفا براي مطالعه
همكاران مي باشد و در بخش دوم شامل شيوه كار با دانش آموز است كه معلم مي تواند متناسب با زمان در طول
هفته در البه الي برنامه درسي یا سایر اوقات اجرا نمایند .
 -1از جمله عوامل موفقيت اجراي هر طرحي در مدرسه  ،وجود هماهنگي الزم بين عوامل انساني مدارس مي باشد
وقتي مباحث تئوریک ( كرامت ) در دستور كار مدرسه اي قرار مي گيرد دانش آموزان انتظار دارند نمونه و الگوي
مناسب" نفس كریم" را در محيط آموزشي خود در وجود معلمان و سایر مسئوالن مدرسه مشاهده نمایند و هرگز
شاهد مناظر ضد كرامتي در روابط بين آنان با دانش آموزان و اوليا و حتي خودشان نباشند  ،لذا انتظار مي رود در
مدارس مجري طرح ،موضوع
در جلسات شوراي معلمان و انجمن اوليا و مربيان و  ...مطرح گردیده و از آنان تقاضا مي شود كه در مواقع مناسب و
حساس به ایفاي نقش پرداخته و دانش آموزان را در نيل به اهداف طرح به صورت عيني  ،یاري نمایند.
 -3الزمه اجراي موفق هر فعاليت آموزشي آمادگي ذهني دانش آموزان براي پذیرش موضوع و مشاركت فعال او در
فرآیند یادگيري مي باشد و اگر چنانچه آمادگي روحي و رواني مناسب و رغبت و انگيزه ي كافي در متربيان وجود
نداشته باشد تالش مربيان راه به جایي نخواهد برد  .بنابراین الزم است در به كار گيري شيوه ها و طرح مباحث ،
حاالت دانش آموزان آمادگي رواني و روحيه پذیرش آنان از نظر ذهني و عاطفي و شرایط مناسب زماني و مكاني ،
مورد توجه قرار گيرد.
 -4امروزه به كا گيري شيوه هاي "فعاليت محوري " " دانش آموز محوري " و مشاركت دانش آموزان در فرایند
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یادهي و یادگيري از بدیهيات امر تعليم و تربيت به شمار مي رود و همانطور كه در محتواي واحد كار مالحظه
خواهيد
فرمود تا حد المقدور در كليه ي شيوه هاي اجرایي این روش ها به انحاي مختلف مورد عنایت بوده است  .لذا از
همكاران گرامي انتظار مي رود به هنگام اجراي فعاليت به این تكته توجه نموده  ،وهر كارو فعاليتي كه انجام آن به
صورت فردي و گروهي از عهده دانش آموزان بر مي آید  ،مسئوليت آن را به دانش آموزان واگذار نمایند و خود به
طور غير مستقيم و یا مستقيم به راهنمایي و هدایت آنان بپردازند.
 -5توجه به انتقادات و پيشنهادات دانش آموزان  ،اولياي محترم  ،همكاران بزرگوار و جميع كساني كه نظرات تعيين
كننده اي را در راستاي تقویت مباني و شيوه هاي اجرایي مي نمایند مي تواند ما را در اجراي موفق طرح كمک نماید
لذا با به كار گيري ابزار مناسبي در جمع آوري نظریات سازنده افراد موثر اقدام شود.
 -6همكاران عزیز توجه داشته باشند كه ترتيب قرار گرفتن واحد كار در این كتاب نشان دهنده ي نوعي اولویت در
اجرا مي باشد و اگر چنانچه با تشخيص مجري محترم شرایط الزم براي اجراي یک واحد كار در زمان مشخص شده
فراهم نباشد مي تواند واحد كار را بدون رعایت ترتيب آنها به اجرا در آورد.
 -7براي اجراي هر واحد كار تعدادي فعاليت ارائه شده است  ،شما مي توانيد متناسب با شرایط كالس و زمان یک یا
چند فعاليت را در طول هفته اجرا نمایيد ( .تنوع فعاليت ها در هر واحد به منظور انعطاف پذیري در برنامه و پر بودن
دست معلم مي باشد و به معناي اجراي همه فعاليت ها نمي باشد ) .
 -8از آنجا كه همكاري اوليا دانش آموزان و هماهنگي آنان در اجراي طرح نقش تعيين كننده اي دارد ،الزم است در
یكي از جلسات اوليه سال تحصيلي  ،انتظارات مربوط به اجراي طرح با آنان در ميان گذاشته شده و نسبت به مسایل
توجيه شوند لذا به اولياي محترم دانش آموزان باید حداقل در باره ي موارد زیر اطالع رساني گردد.
الف-اهداف كلي طرح و هدف از اجراي هر یک از واحد كار ها
ب -نوع و شكل همكاري مادي و معنوي اوليا در ارتباط با اجراي طرح ( نه فرزند خویش )
 -9آشنایي و تسلط مجریان عزیز با مباني و اهداف طرح و غني سازي شناخت و آگاهي خود از معارف مربوطه و
همچنين عمل به توصيه ها به ویژه پاي بندي محكم و دقيق به صفات و دستوراتي كه در جریان اجراي طرح و ایجاد
آن در رفتار دانش آموزان هستم از لوازم و فرایض این طرح مي باشد و در هر یک جمله اگر مي خواهيم متربي ما
واجد " نفس كریم " باشد  ،نخست همه ي ما در سطوح مختلف اعم از برنامه ریزان و مسئوالن و مجریان باید به
زیــــور " كرامت نفس " آراسته باشيم.
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شيوه هاي كار با دانش آموزان ( فعاليت ها )
•

شامل انواع فعاليت هايي هستند كه دانش آموزان با هدايت غيرمستقيم و يا مستقيم مجري

انجام مي دهند و در حقيقت اصلي ترين مرحله اجراي طرح اجرايي شيوه ها هستند كه شامل موارد
زير مي باشد .
•

قصه خواني

•

بحث و گفتگو

•

شعرخواني

•

تكميل برگ شكوفه

•

نقل خاطره

•

اجراي مسابقه و بازي

•

تحقيق و پژوهش

•

زنگ تفريح

•

ايجاد نمايشگاه و..

دستورالعمل اجرايي طرح:
•

تهيه طرح اجرايي ( تلفيق موضوعات كرامت با موضوعات كتب درسي يعني مشخص كردن اينكه

محتواي هر واحد كار تكميل كننده كدام موضوع و كجا قابليت اجرايي دارد )
•

با مديريت مطلوب زمان فرصت الزم را براي اجراي طرح در خالل تدريس موضوعات درسي را

فراهم نمايد
.

( تهيه برنامه جدول زماني )

•

ايجاد هماهنگي الزم بين عوامل انساني مدرسه وطرح موضوع در جلسه شوراي معلمان

•

( تعامالت معلمان توأم با احترام باشد )
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•

آموزش اوليا دانش آموزان به منظور مشاركت و همكاري و هماهنگي آنان در اجراي طرح

•

توجه به اينك نكته كه هر واحد كار از دو بخش تشكيل شده است  .بخش اول اهداف ومباني و

بخش دوم شامل شيوه هاي كار با دانش آموزان – قسمت اول براي مطالعه معلم و قسمت دوم براي اجرا
•

زمان اجراي اين طرح در طول هفته در البالي برنامه هاي درسي مي باشد.

•

ترتيب قرار گرفتن واحد كار به معناي الزام در اولويت اجرا نمي باشد فلذا اجراي هر واحدكار با

تشخيص مجري مي باشد.
•

براي اجراي هر واحد كار تعدادي فعاليت ارايه شد مي توان متناسب باشد با شرايط كالس و

پذيرش و درك دانش آموز يك يا چند فعاليت را در طول هفته اجرا نمود .
•

توجه به رهنمودهاي برگزاري جشن اختتاميه ( ويژه مديران و معلمان )

•

فرم پيشنهادي ارزيابي عملكرد مجريان ( ويژه مديران )

•

فرم پيشنهاد گزاش كار

مفاهيم منتخب آموزش آدابومهارت هاي زندگي اسالمي ( طرح كرامت) در پنج پایه دوره ي ابتدایي
واحد كار

اول

سوم

دوم

چهارم

پنجم

مهارت
تقوي-اخالص

ارتباط با خدا

یاد خدا

-

-

ارتباط موثر

تشكر-صداقت

وفاي به عهد

خير خواهي-امانت راز داري

توبه -اميدواري
-

داري
روابط بين فردي خوش رویي

ادب-مهر ورزي

حسن ظن

عفو

شرافت

--

شجاعت

حيا

عفت غيرتمندي آبروداري

همدلي

خانواده

احسان-صله رحم دوستي-مدارا

مديريت

مدیریت شادي

هياجانات

مدیرین

غم- -

مدیرت خشم
18
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تصميم گيري

مشورت

انضباط اجتماعي نظم

-

-

دور اندیشي

حل مسئله-توكل

قانون مداري

مشاركت-

-

انصاف – امر به
معروف

مسئوليت پذیري
عزت نفس

قناعت

-

مناعت طبع

رضایت مندي

آزادگي

تفكر

-

-

-

تفكر خالق

تفكر نفاد

خود آگاهي

-

-

-

-

من كيستم

فرم ارزيابي عملكرد مجريان طرح آموزش آداب ومهارت هاي زندگي اسالمي
نام مدرسه:

نام مجتمع

ردیف مــــــــــــــــــــالک هاي ارزیابي

نام ونام خانوادگي مجري طرح
توضيحات

حداكثر امتياز
امتياز

0

انجام فعاليت ها به صورت گروهي وتوجه به گروه ارزیابي فعاليت دانش اموزان به 6
بندي

صورت گروهي

1

استفاده از امكانات موجود وپرهيز از اسراف

استفاده از پرورش خالقيت دانش 6

3

رعایت تكریم شخصيت دانش آموزان

4

بررسي فعاليت دانش آموزان

5

تشكيل جلسه با اوليا وطرح در شوراي معلمان هر مورد جلسه  5امتياز

آموزان با رویكرد اصالح مصرف
وصرفه جویي
توجه یكسان به گروهها وراهنمایي 6
آنها در رسيدن به هدف مورد نظر
ثبت بازخورد توصيفي در اثر هاي 6
منتخب دانش آموزان
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دریافتي
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مدرسه
6

برگزاري اردو وبازدید با توجه بهاهداف واحد كار هر بازدید یا اردو 5امتياز

01

7

تشكيل نمایشگاه از فعاليت هاي دانش آموزان

در مناسبت هاي مختلف

01

8

تعداد روش هاي مورد استفاده جهت اجراي هر هر روش 4امتياز

8

واحد كار
9

تقدیر از دانش آموزان وگروههاي فعال طرح در هر مورد دو امتياز

01

مناسبت ها
01

ارائه گزارش كار كالس به صورت جمع بندي به در دو نوبت هر مورد  5امتياز

01

دفتر مدرسه
00

تهيه وسایل ابتكاري براي اجراي بهينه واحد واحد هر مورد  4امتياز

8

كار ها
01

ارائه عملكرد كالس بامستندات مربوطه با توجه با توجه به عملكرد معلم ومدرسه 01
به بند هاي یک الي یازده

حداكثر  01امتياز

جمع كل امتيازات

------

011

مهارت هاي زندگي در دوره ي ابتدایي
رسالت آموزش و پرورش در هر كشوري تقویت نگرش انساني به زندگي و ارتقاي فلسفه ي آن و ایجاد توانایي در افراد
جامعه براي زندگي سالم و سازنده مي باشد .در كشور ما كه فرهنگ آن برگرفته از تعاليم الهي است این نهاد باید در
انجام رسالتش به كرامت ذاتي انسان توجه شایاني را مبذول بنماید و باید مفاهيم اعتقادي اخالقي و اجتماعي در
جهت نيل به كرامت انساني از همان كودكي در دانش آموزان پایه گذاري شود تا آنها بتوانند در آینده افرادي معتقد و
كریم باشند.
در این راستا با توجه به تغييرات فرهنگي و اجتماعي و پيشرفت تكنولوژي دانش آموزان باید آمادگي الزم را در
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مواجهه با این تغييرات پيدا كنند و مهارت هایي را به دست آورند تا بتوانند براي زندگي در جامعه آماده شوند و در
مواجهه با سختي هاي زندگي دچار مشكل نشوند .یعني كودكان در كنار آموزش خواندن و نوشتن به مهارت هایي
دست یابند كه بتوانند ابتدا به شناخت درستي از خود دست پيدا كنند و سپس به خوبي با افراد و محيط ارتباط
برقرار سازند و به مشكالت خود و جامعه و محيط زیست یاري دهند.
در مجموعه اي كه در پيش روي شماست ابتدا سعي شده به مفاهيم دیني و اعتقادي پرداخته و داستان هایي از
پيامبران و امامان بيان گردد .و سپس با توجه به داستان ها برگ شكوفه اي وجود دارد كه فعاليت هاي آن باید توسط
دانش آموزان انجام شود و با توجه به موضوع فعاليت هایي نيز از مهارت هاي زندگي در نظر گرفته شده كه دانش
آموزان مي توانند با توجه به توضيحات مربوط به هر فعاليت ،آن را انجام دهند ،تا هم با مفاهيم دیني و طرح كرامت
آشنا شوند و هم به انجام فعاليت هاي مهارت هاي زندگي بتوانند در وضعيت هاي مختلف با سایرین به نحو مطلوب و
شایسته اي ارتباط برقرار كنند تا نتایج مثبت به دست آورند.
داستان ها و شعرها و فعاليت هاي در نظر گرفته شده براي طرح كرامت و مهارت هاي زندگي كامالً پيشنهادي است
و آموزگار ميتواند با توجه به وضعيت كالس و دانش آموزان مود آنها را تغيير دهد.
واحد كار :پاكيزگي
هدف :ترغيب دانش آموازن به پاكيزه نگه داشتن لباس و وسایل شخصي خود.
اهداف رفتاري:
دانش آموزان به مرور در حفظ پاكيزگي لباس و وسایل خود مي كوشند.
دانش آموزان به مرور در حفظ آراستگي خود مي كوشند.
شيوه ها :قصه گویي ،پرسش و پاسخ ،اجراي نمایش ،شعر خواني ،تكميل برگ و شكوفه.
قصه گويي:
احمد پسر كوچولویي بود كه با پدر و مادرش زندگي مي كرد .او پسر خوبي بود ولي عادت نداشت كه كارهایش را به
موقع انجام دهد و یا وسایل خود را سر جایش بگذارد .مثالً وقتي كه از مدرسه به خانه مي آمد ،كيف خود را در یک
گوشه ي اتاق مي انداخت و لباس هایش را در گوشه دیگر مي گذاشت .یا وقتي كه درس مي خواند دفتر و كتابش را
جمع نمي كرد و یا وقتي مي خواست با اسباب بازي هایش بازي كند ،همه ي آنها را وسط اتاق مي ریخت ولي با
یكي از آنها بازي مي كرد .چند بار پدر و مادر احمد به او تذكر داده بودند كه تميز باشد و نظم و ترتيبي به كارهایش
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بدهد و هر چيز را سر جاي خود بگذارد ولي هر بار احمد فراموش مي كرد و خالصه اتاق آنها بيشتر وقت ها بي نظم
بود و همه چيز به هم ریخته و شلوغ به نظر مي رسيد.
یک روز مهماناني سرزده به خانه ي آنها آمدند احمد رفت تا لباسش را عوض كند اما چون لباس هایش مرتب و در
جاي خود نبوند .چروک و كثيف شده بودند و احمد خجالت مي كشيد ازآن لباس ها استفاده كند ،براي همين
نتوانست لباسش را عوض كند .هر كدام از مهمان ها كه مي خواستند بنشينند یكي از اسباب بازي هاي احمد را به او
مي دادند و مي گفتند ،خوب نيست اسباب بازي ها وسط اتاق باشد .هر چيزي جایي دارد .در همين هنگام یكي از
كودكاني كه همراه مهمان ها آمده بودند ،همين طوري كه در اتاق چهار دست و پا ميرفت ،دفتر احمد را پاره كرد.
احمد خيلي ناراحت شد .چون باید تكاليفش را دوباره مي نوشت .از اتاق بيرون رفت و شروع به گریه كردن كرد مادر
كه متوجه ناراحتي او شده بود ،پيش او رفت و به او گفت :پسرم یادت هست كه ما چند بار به تو گفتيم كه هميشه
تميز و مرتب باشي و وسایلت را سر جایش بگذاري ،حاال هم گریه نكن فقط قول بده كه از این به بعد پسر مرتب و
منظمي باشي .احمد قول داد كه از این به بعد پسر خوب و مرتب و منظمي باشد تا مشكلي برایش پيش نياید .بعد از
رفتن مهمان ها احمد ،وسایل ،لباس ها و اسباب بازي هاي خود را جمع كرد و هر كدام را مرتّب و منظّم در جاي
خود گذاشت بعد از آن هم به مادرش كمک كرد .مادر احمد خيلي خوشحال شد زیرا احمد هم متوجه اشتباه خود
شده بود و هم به مادر خود كمک زیادي كرده بود.
شعر خواني:
حسن! حسن! كجایي

كتاب و چادر در آن جاست

پس این برادرم كو

كجاست؟ گوشه ي در

كه تا از او بپرسم

نشسته روي كيفت

لباس و دفترم كو
كتاب و كفش و عينک
كتاب دیگرم كو
مداد و كيف و جوراب

دوباره باز ،خواهر
مداد و عينک هست
كنار آن سماور
كنار كفش مادر

بگرد این طرف را

بگرد ساعتي را

بگرد آن طرف تر

بگرد بار دیگر

شلختگي همين است

به هر كجا بزن سر
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دوباره وقت زد پر

دوباره وقت زد پر
مصطفي رحمان دوست

تكميل برگ و شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار برگه اي كه آن تصاویري در مورد پاكيزگي طراحي شده است دانش آموزان با این تصاویر
قصه بسازند و تصاویر را به سليقه ي خود رنگ كنند.
قصه ي زیر به عنوان نمونه در این جا آورده مي شود:
تصوير شماره  :0سال پيش من كالس اول بودم وقتي كيفم را خریدم ،خيلي زیبا و نو بود.
تصوير شماره  :7روز اول دلم مي خواست همه ي وسایلم را به مدرسه ببرم براي همين خوراكي ها و كتابها و
چيزهاي زیاد دیگري را زور داخل آن جا دادم براي همين شكم كيفم باد كرد و زیپ آن خراب شد.
تصوير شماره  :7زود دوم وسایل نقاشي و كاردستي را توي یكي از جيب هایش گذاشتم امانوک تيز قيچي كيفم را
سوراخ كرد.
برگ شكوفه (پاكيزگي)
دانش آموز عزيز تصاوير زير را رنگ آميزي كرده و براي آن داستاني بنويسيد.
واحد كار :دوستي
هدف :آشنایي دانش آموزان با صفات دوست خوب و توجه به این صفات در انتخاب دوست.
اهداف رفتاري :دانش آموزان با صفات دوست خوب آشنا شوند و با توجه به صفات خوب آنها دوستان خود را انتخاب
كنند.
شيوه ها :قصه گویي ،بحث و گفت و گو ،پرسش و پاسخ ،تكميل جدول برگ شكوفه.
قصه گويي:
من و دوستانم:
در یک جنگل بزرگ حيوانات زیادي بودند كه با خوبي و خوشي در كنار هم زندگي مي كردند .اما یک شير زورگو و
بد اخالق بود كه هيچ كس او را دوست نداشت ،چون همه را آزار مي داد .شير با آن كه قدرت زیادي داشت و هر چه
مي خواست با زورگویي به دست مي آورد ولي هميشه غمگين بود ،زیرا هيچ كس با او دوست نبود و همه از او فرار
مي كردند و در النه هایشان فایم مي شدند.
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روزي یک شكارچي به جنگل آمد و براي تمام حيوانات دام گذشته بود براي آهو تله ،براي پرنده ها تور پهن كرده
بود ،براي ماهي ها قالب .... ،یک روز كه شير تنها مشغول راه رفتن بود ،ناگهان در یكي از تله ها افتاد و پاي او زخمي
شد ،هر چي داد و فریاد كرد كسي صداي او را نشنيد .كالغ سياه كه روي درختي نشسته بود صداي شير را شنيد و
گفت :حيوانات جنگل از بالیي كه سر تو آمده ناراحت نمي شوند ،شير خواهش كرد و كمک خواست .روباهي از آن جا
مي گذشت از كالغ پرسيد :با چه كسي حرف مي زني ،كالغ شير را نشان داد و گفت :كه در دام افتاده است .روباه با
عصبانيت گفت :مگر نمي بيني پایش زخمي است و احتياج به كمک دارد .سریع پرواز كن و حيوانات دیگر را خير كن
تا بيایند و به او كمک كنند .كالغ گفت :آخه كسي نمي یاد چون او با همه بدرفتاري كرده اما روباه جواب داد نه من
مطمئن هستم كه اگر به حيوانات خبر بدهي همه به كمک مي آیند .كالغ در جنگل پرواز كرد و به همه خبر داد
حيوانات هم آمدند و به كمک هم شير را از دام بيرون آوردند شير هم از این كه با مهرباني كرده بود خجالت زده شده
و از رفتاري كه تا آن موقع با حيوانات داشت پشيمان شد و قول داد كه هميشه با حيوانات مهربان باشد.
قصه گويي:
رفيق نيمه راه:
یكي بود یكي نبود ،غير از خدا هيچ كس نبود .در زمان هاي بسيار قدیم دو دوست بودند كه با هم زندگي
مي كردند روزي آن دو تصميم گرفتند به دور دنيا سفر كنند وسایل سفر را آماده كردند و به راه افتادند .رفتند تا به
یک بيشه رسيدند .ناگهان چشمشان به خرس بزرگي افتاد كه به طرف آنها مي آمد .دوست اولي به دومي گفت :حاال
با این خرس چه كنم؟ االن مي رسد و آرزوي جهان گردي را به دلمان مي گذارد .دومي در جواب گفت :اگر مي
دانستم چه كنم كه این جا نمي ماندم و منتظر نمي شدم كه خرس با آن هيكل بزرگش به من حمله كند.
باالخره ،دو دوست از ترس جانشان به سوي درخت دویدند .یكي از آن دو به سرعت از درخت باال رفت اما دومي چاق
بود و نتوانست از درخت باال برود .آن كه در ميان شاخه ها جاي امني داشت رو به دوستش كرد و گفت ،آن روزها كه
سهم بيشتري از غذا مي خوردي باید فكر این روزها را هم مي كردي تا این قدر چاق نشوي.
دومي با التماس گفت:
دوست عزیز ،حاال كه وقت این حرف ها نيست ،كمک كن من هم باال بيایم اگر دستم را بگيري و مرا باال بكشي ،از
این به بعد ،نصف غذایم را به تو مي دهم.
دوست اولي كه سعي مي كرد خود را به شاخه هاي باالتر برساند ،گفت :تو خيلي سنگيني و اگر به باالي درخت
بيایي ،مي شكند و من هم گير خرس مي افتم .دومي گفت :پس به من كمک نمي كني تا نجات پيدا كني؟ اولي با
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خنده گفت :چرا اگر زور داري با خرس مبارزه كن من هم از این باال تشویقت مي كنم تا خرس را از بين ببري ،دومي
كه از كمک دوستش نااميد شده بود به فكر چاره افتاد .با خود گفت اگر فرار كنم خرس به دنبالم مي آید .از این
گذشته مگر چه قدر مي توانم فرار كنم .او درحالي كه به دنبال راه چاره مي گشت ناگهان به یاد پدربزرگش كه شكار
چي با تجربه اي بود ،افتاد ،پدر بزرگ گفته بود :خرس به مرده كاري ندارد.
با یاد آوري این موضوع پاي درخت دراز كشيد و خودش را به مردن زد ،چند لحظه بعد ،خرس به باالي سر جوان
رسيد و سرش را نزدیک صورت او برد همه جاي صورتش را بود كرد اما وقتي دید كه او تكان نمي خورد با بي
اعتنایي راهش را كشيد و رفت .چند دقيقه بعد از رفتن خرس گذشته بود كه دوست اول از باالي درخت گفت :خرس
رفت چرا بلند نمي شوي؟
دوست دوم وقتي مطمئن شد خرس رفته است ،از جایش بلند شد و خدا را شكر كرد كه زنده مانده است.
د راین هنگام دوست اول كه سعي مي كرد از درخت پایين بياید ،به دومي گفت خرس وقتي سرش را كنار گوش تو
آورد چه گفت؟
دومي براي این كه دوستش را ادب كند ،جواب دادک گفت كه هرگز با كساني كه در موقع بال و مصيبت تو را تنها
مي گذارند و فقط رفيق روز شادي هستند ،سفر نكن! این را گفت و از همان جا برگشت و اولي را تنها گذاشت.
بچه هاي عزیز! دوست واقعي كسي است كه در موقع ناراحتي و سختي ،هرگز شمار را تنها نگذارد حضرت علي ع
فرموده است( دوست خوب را در روز سختي باید شناخت)
شعر خواني :درس دوستي
باغ كالس درس ما
پر از كتاب و دفتر است.
بر سر ميز و نيمكت،
یک آسمان بال و پر است.
معلم عزیز ما
راهنماي دوستي
با سخنش گشوده شد.
بال صداي دوستي
باز بهار سبز را
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به باغ درس هدیه كرد
آبي دوستي چكيد
بر تن سرد رنگ زرد
معني درس دوستي
در دل بچه ها نشست
تخته و ميز نيمكت
جوانه زد ،شكوفه بست
اسداله شعباني
زندگي روشن
چو دانه اي كوچک كه خود را مي شكافد
تادانه هاي بيشتري با او بروید
هر كس كه تنهاست
باید خودش را در دل مردم بجوید
هر كس كه تنهاست
باید جوانه ها را
تنهائيش را پر كند از دوستانش
تا زندگي را
روشن كند در باغ جانش
اسد اله شعباني
تكميل برگ شكوفه ها:
در برگ شكوفه این واحد كار سبد گلي طراحي شده است .از دانش آموزان بخواهيد گل هاي كوچكي را در برگه هاي
دیگري بكشند و در وسط آن گلها صفات دوست خوب را بنویسند و بعد از رنگ آميزي گلهاي خود آن را با قيچي
بریده و در داخل سبد برگ شكوفه بچسبانند .پس از خواندن مطالب كليه برگ هاي شكوفه به وسيله اي دانش
آموزان مجموعه اي از صفات دوست خوب را در اختيار خواهند داشت.
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برگ شكوفه (دوستي)
دانش آموز عزيز گلهاي كوچكي را در برگهي ديگري بكشيد و در وسط آن گلها صفات دوست خوب را
بنويسيد و بعد از رنگ آميزي گل هاي خود آن را با قيچي بريده و در داخل سبد برگ شكوفه بچسبانيد.
واحدكار :شجاعت
هدف :ترغيب دانش آموزان به پرهيز از ترس و واهمه در رویارویي با مشكالت و خطرات احتمالي آن.
اهداف رفتاري :دانش آموزان در رویارویي با مشكالت و خطرات احتمالي بدون ترس و واهمه با آنها مواجه
مي شوند.
شيوه ها :قصه گویي ،بحث و گفت و گو ،اجراي شعر ،پرسش و پاسخ ،تكميل برگ شكوفه.
قصه گويي:
شيرين تر از عسل
در كربال حضرت قاسم ع پسر امام حسن مجتبي ع نوجوان بود .شب عاشورا امام حسين ع به یارانش فرمود( :فردا
همه ي مردان كشته خواهند شد) حضرت قاسم ع جلو آمد و پرسيد :عموجان آیا من هم كشته خواهم شد؟ امام
حسين ع فرمود( :مرگ در نظر تو چگونه است) جواب داد( :شيرین تر از عسل) حضرت قاسم ع نشان داد كه تربيت
شده اي خاندان پيامبر (ص) است .او مي داند كه مرگ در راه خدا عزت و سربلندي و شجاعت است.
روز عاشورا حضرت قاسم ع از عموي خود امام حسين ع اجازه گرفت و به ميدان جنگ رفت .او شجاعانه
مي جنگيد تا این كه دشمنان او را بر زمين انداختند .او صدا زد :عمو جان به فریادم برس! امام حسين ع با شتاب به
بالين قاسم ع آمد و سرش را به دامن گرفت و به قاتالن سنگدل نفرین كرد.
حضرت قاسم ع به همه ي مسلمانان آموخت كه شایستگي و شجاعت به سن و سال نيست و خيلي از كودكان و
نوجوانان از بزرگساالن پيشي گرفتند و اسوه و نمونه ي خوبان شدند.
حضرت علي ع مي فرمایند( :شجاع ترین مردم كسي است كه بر نفس خویش پيروز شده باشد).
پسر شجاع:
علي پسر خوبي است یک روز كه مادرش براي كاري بيرون رفته بود علي مشغول بازي شد كه ناگهان گلدان چيني
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كه یادگار مادر بزرگش بود را شكست .او ناراحت شد و با خود گفت:
حاال چه كنم؟ جواب مادرم را چه بگویم؟ نمي توانم كه دروغ بگویم چون كار بسيار بدي است.
مادر از راه رسيد و موضوع را فهميد .اما یک كلمه هم حرف نزد .تا اینكه علي باالخره به مادرش گفت كه چه كار
كرده است .مادرش نگاهي به علي گرد و گفت  :تو پسر شجاعي هستي چون خودت به من گفتي كه چه كار كردي
من تو را مي بخشم.
به نظر شما بچه ها این كاري كه علي كرد نشانه ي شجاعت نيست؟
دیگر چه كارهایي به نظر شما نشانه شجاعت است؟
شعر خواني:
شب پيش از حمله

آن زمان از چيزي

شاد ،لبخندي زد

یک بسيجي در دشت

ماه با او خندید

چشم هایش گله داشت

توي آن تاریكي

آن طرف تر اما

با خدایش تنها

پي چيزي مي گشت

دشمن آنها را دید

یک قدم فاصله داشت

ناگهان در دل خاک

ناگهان بر قلبش

در نگاهش انگار

چندمين پيدا كرد

زخم یک تير نشست

زخم صدهامين بود

همه ي آنها را

آهي از درد كشيد

لحظه ي آخر گفت:

یک به یک خنثي گرد

آرزویم این بود

قلب مهتاب شكست

تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار طراحي از شهيد فهميده است .دانش آموزان طرح را رنگ آميزي كنند .پس از تكميل این
برگ بهتر است شمه اي از زندگي آن شهيد و تقدیر امام خميني درباره ي این شهيد را براي دانش آموزان تعریف
كنيم.

برگه شكوفه (شجاعت)
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دانش آموز عزيز برگ شكوفه را رنگ آميزي نمائيد.
واحد كار :استفاده بهينه از امكانات (صرفه جويي)
هدف :آشنایي دانش آموزان با چگونگي استفاده بهينه از امكانات محيط پيرامون خود به انحاء مختلف.
اهداف رفتاري :دانش آموزان حداكثر استفاده از امكانات موجود را به عمل آوردند.
شيوه ها :قصه گویي ،پرسش و پاسخ ،شعر خواني ،تكميل برگ شكوفه.
قصه :وسايل دورريختني:
یک روز مریم درخانه مشغول انجام تكاليف مدرسه اش بود كه مداد خود را تراش كرد و بعد آشغال تراش خود را
جمع كرد و در ظرفي ریخت و آن را نگه داشت مادرش از او پرسيد كه چرا آشغال خود را دور نریختي؟ بعد مریم
گفت كه امروز خانم معلم به ما گفت :كه در منزل خود جعبه اي درست كنيد و وسایل دور ریختني مثل ،تراشه ي
مداد ،تكه پارچه ،كامواي اضافه ،خرده هاي كاغذ ،پوست گردو ،پسته و بادام و )....را در آن جمع آوري كنيد تا با آن
كار دستي درست كنيم .ما اول تعجب كردیم ولي بعد خانم معلم به ما توضيح داد كه این وسایل نيز به درد مي
خورند.
براي همين من تراشه ي مداد خود را دور نریختم مادر گفت :آفرین تو هم مي تواني این وسایل را جمع آوري كني.
بعد از یک هفته همه جعبه ي وسایل دور ریختني خود را به كالس آوردند .و با این وسایل كاردستي هاي زیبایي
درست كردند .مریم هم با تراشه هاي مداد خود گل درست كرد و با كاموا ساقه براي آن درست كرد .آموزگار با
كاردستي هاي بچه ها نمایشگاهي ترتيب داد و بچه ها خيي خوشحال شدند.
بعد ازاتمام داستان آموزگار مي تواند از بچه ها بخواهد كه آنها نيز وسایل دورریختني خود را جمع آوري كند و به
كالس بياورند و به سليقه ي خود با آنها كاردستي درست كنند و بعد نمایشگاهي از كارهاي دانش آموزان تشكيل
شود.
تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار تصویر خاطره اي از حضرت امام مي باشد كه ایشان وقتي ليوان آبي خدمتشان تقدیم مي
گردید ایشان نصف آن را آشاميده و نصف بقيه را دور نمي ریزند .بلكه كاغذي روي آن گذاشته و براي مصرف بعدي
نگه مي دارند .در واقع از امكانات موجود بهترین استفاده را به عمل مي آورند .دانش آموزان پس از این توضيحات این
برگ را رنگ آميزي مي كنند.
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بهتر است براي آشنایي بيشتر دانش آموزان با امام و رفتار ایشان با بچه ها نيز توضيحاتي به دانش آموزان داده شود.
مثال قصه ي زیر براي دانش آموزان گفته شود.
قصه :امام و بچه ها
امام خميني به كودكان عالقه ي زیادي داشتند ،امام هميشه نصيحت مي كردند ،بچه ها را راحت بگذاریم تا آزادانه
بازي كنند ،حاال یک خاطره از نوه ي ایشان علي برایتان مي گویم علي عالقه بسيار زیادي به امام داشت .امام نيز او را
دوست داشتند .علي هر روز به اتاق پدر بزرگ مي رفت ،دوست داشت با عينک و ساعت امام بازي كند ،یک روز كه
ساعت و عينک پدر بزرگ را برداشته بود ،امام به علي گفتند :علي جان عينک چشم هایت را اذیت مي كند .زنجير
ساعت هم خداي ناكرده به صورتت مي خورد و اتفاقي برایت مي افتد.
علي عينک و ساعت را به امام داد و گفت :خوب بياید یک بازي دیگر بكنيم .من مي شوم امام و شما بشوید علي
كوچولو .امام گفتند :باشد علي گفت :خوب بچه ها كه جاي امام نمي نشينند ،امام كمي خودشان راكنار كشيدند،
علي كنار امام نشست و گفت :بچه ها كه نباید دست به عينک و ساعت بزنند .امام خندید و عينک و ساعت را به علي
داد و گفتند :بگير تو بردي.
شعر خواني :ياد امام
من كودكي هستم
چون دیگران اما،
در باغ دل دارم
گلبوته اي زیبا
این گل ،گل یاد است
یا در رخ رهبر
یادش براي من
از عطر گل بهتر
او چون پرستویي
از شهر ما كوچيد
در سينه ها رویيد
یاد امام :آري
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همچون گلي زیباست
او گر چه با ما نيست
یادش ولي با ماست
فعاليت:
مي توان از دانش آموزان در خواست كرد كه با استفاده از وسایل اضافي و دور ریختني مانند تراشه ي مداد ،تكه
پارچه و كاغذهاي رنگي ،كاموا ،كه در منزل دارند نقاشي هاي خود را تزیين نمایند.
برگ شكوفه (صرفه جويي)
دانش آموز عزيز اين برگ را رنگ آميزي نمائيد.
واحد كار :خواهر و برادر
هدف:آشنایي دانش آموزان با جایگاه و منزلت برادران و خواهران و لزوم همكاري متقابل و حفظ احترام آنان.
اهداف رفتاري :دانش آموزان با توجه به جایگاه برادران و خواهران در خانواده با آنان همكاري نموده و به آنان
احترام مي گذارند.
شيوه ها :قصه گویي ،شعر خواني ،پرسش و پاسخ ،تكميل برگ و شكوفه.
قصه گويي :يك خواهر مهربان
مامان از توي آشپز خانه گفت( :سارا جان ،ببين براي شام نان داریم) سارا گفت( :نه مادر جان نان نداریم) سارا اسباب
بازي هایش را جمع كرد از مادر پول گرفت و زنبيل را برداشت .سعيد گفت( :من هم مي آیم) سارا گفت( :نه تو بمان،
من زود مي روم و بر مي گردم) مادرگفت :خوب باهم بروید .سارا گفت( :نه او خيلي یواش راه مي رود .اگر بگویم تند
تر بيا خسته مي شود .مي نشيند و گریه مي كند .بعد هم مي گوید بغلم كن .من كه نمي توانم هم زنبيل نان را
بگيرم و هم او را بغل كنم .مادر گفت( :بچه كه بودي من یواش یواش كنارت راه ميرفتم تا خسته نشوي) سارا كفش
هایش را پوشيد بيرون دوید و به نانوایي رسيد .فكر كرد چه خوب شد كه سعيد این جا نيست و گر نه مرتب سوال
مي كرد و جلوتر از سارا پسر كوچكي هم سن و سال سعيد توي صف بود .نانوا پول را از او گرفت و نان را توي
زنبيلش گذاشت .پسر راه افتاد .سارا هم بعد از گرفتن نان ،پشت سر پسر راه افتاد .سارا هم بعد از گرفتن نان ،پشت
سر پسر راه افتاد .ته زنبيل پسر روز زمين كشيده مي شد او نميتوانست آن را باالتر بگيرد گاهي هم لبه ي نان به
انگشت هاي پسر مي خورد و دستش را مي سوزاند .براي همين پسر زنبيل را زمين گذاشت و آن را كشيد .سارا
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زنبيل را برداشت و گفت :آن را برایت مي آورم .بعد با هم راه افتادند .سارا اسم پسر را پرسيد و اسمم وحيد است .
خواهر و برادر نداري؟
نه!
مادر وحيد دم در خانه ایستاده بود او از سارا تشكر كرد و گفت( :كاش وحيد هم خواهر مهرباني مثل تو داشت) سارا
خجالت كشيد دلش مي خواست بگوید من مهربان نيستم اما خداحافظي كرد و رفت.
سارا به خانه كه رسيد ،زنگ زد سعيد روي پله ها نشسته بود سارا زنبيل را روي پله ها گذاشت و سعيد را بغل كرد.
بعد برگشت و زنبيل را برد.
مادر گفت :هر كار كردم ،توي خانه نيامد ،مي گفت مي خواهم منتظر سارا بمانم .سارا سرش را پایين انداخت با
خودش گفت :من مي توانم مهربان باشم .این بار سعيد را با خودم مي برم .بعد یاد حرف پدر بزرگش افتاد كه هميشه
مي گفت حضرت محمد( ص) سفارش كرده است كه :به كودكان محبت كنيد و با آنان مهربان باشيد.
شعر خواني:
آسمان قلبم
انگار قلبم
یک آسمان است
باباي خوبم
خورشيد آن است
انگار قلبم
یک سبزه زار است
مادر برایش
مثل بهار است
انگار قلبم
یک دانه ماهي است
همبازي او
جز خواهرم نيست
انگار قلبم
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یک سایه بان است
هر كس كه خوب بود
در زیر آن است
تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار طرحي از جشن تولد كودكي است كه برادران و خواهران وي این جشن را براي سالگرد
تولد وي برگزار نموده و هدایایي براي وي تهيه كرده اند این برگه را جهت رنگ آميزي در اختيار دانش آموزان قرار
داده و از آنان بخواهيد قصه اي براي آن ساخته در كالس تعریف نمایند.
مي توان شعري نيز درباره ي تولد براي بچه ها خواند كه متناسب با برگه شكوفه است.
تولدت مبارك:
اي گل سرخ و زیبا

تولدت مبارک

شكوفه هاي باغ ما

تولدت مبارک

بيا بيا با شادي

شب را چراغان كنيم

با خنده هاي شيرین

دنيا را خندان كنيم

در جشن ميالد تو

امشب گل افشان شده

لبهاي تو دوباره

چون گل خندان شده

دست بزنيم بچه ها

با هم آواز بخوانيم
خوشحال و شاد بمانيم

دعا كنيم هميشه
تو خوب و مهرباني

تولدت مبارک

عزیز كودكاني

تولد مبارک

برگ شكوفه (خواهر و برادر)
دانش آموز عزیز تصویر زیر را رنگ آميزي نموده و داستاني براي آن بنویسيد.
واحد كار( :پدر بزرگ و مادر بزرگ)
هدف :آشنایي با جایگاه و منزلت پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها و لزوم حفظ حرمت آنان.
اهداف رفتاري :دانش آموزان با توجه به منزلت پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها در موقعيت هاي عيني به آنان احترام
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مي گذارند.
شيوه ها :قصه گویي ،بحث و گفتگو ،شعر خواني ،تكميل برگ شكوفه ،گفتن خاطرات.
قصه گويي:
مادر بزرگ روي سجاده نشسته بود و دعا مي خواند فرشته كنار پنجره ایستاده بود و به آسمان ابري نگاه مي كرد .دعا
كه تمام شد ،مادر بزرگ نگاهي به فرشته انداخت و گفت( :دخترم به چي فكر مي كني؟)
فرشته گفت( :فردا تولد نرگس است) مي خواهم براي او یک هدیه ي زیبا بخرم .اما پول كافي ندارم).
مادر بزرگ دستي به موهاي فرشته كشيده و گفت :تو باید به دوستت هدیه اي بدهي كه او دوست داشته باشد و از
آن استفاده كند .پس مي تواني به جاي خریدن هدیه ،خودت آن را درست كني.
فرشته پرسيد :یعني چه هدیه اي؟ مادر بزرگ خندید و گفت( :تو نرگس را بهتر از من مي شناسي باید بداني كه او
چه هدیه اي دوست دارد.
فرشته با خودش فكر كرد كه نرگس چه هدیه اي دوست دارد .ناگهان فكري به خاطرش رسيد .گفت( :مادر بزرگ،
نرگس از دامني كه برایم دوخته بودید ،خيلي خوشش آمد.
مادر بزرگ گفت :چه خوب چون از پارچه اي دامنت توي بقچه دارم .دختر خوبي باش و به من كمک كن تا براي
نرگس یک دامن قشنگ بدوزم.
فرشت با خوش حالي گفت( :دست شما درد نكنه ).و مادر بزرگش را بوسيد.
آن روز غروب ،دامن چين داري با گل هاي صورتي و سفيد روي چوب لباس آویزان بود .دامن چين دار منتظر بود تا
زودتر نرگس را ببيند.
قصه :تسبيح پدربزرگ
شب بود ،اذان را گفتند پدر بزرگ مثل هميشه بعد از وضو جا نمازش را پهن كرده بود .ولي این بار جانمازش را با
مهر كوچک من عوض كرد و گفت( :علي جان! تو مي تواني امشب با من نماز بخواني).
نماز خواندن آن هم با جا نماز قشنگ پدر بزرگ خيلي لذت بخش بود .تسبيح پدر بزرگ خيلي زیبا بود .دانه هاي
درشت آبي و سفيد داشت و وقتي دانه دانه ،آنها را روي هم مي انداختم صداي تق تق آنها مثل چكيدن قطره هاي
آب بود .هميشه با خودم مي گفتم وقتي پدر بزرگ تسبيح را در دست مي گيرد و دانه هاي آن را یكي یكي كنار مي
گذارد با خودش چه مي گوید؟ من همين سوال را از پدر بزرگ پرسيدم و او در جواب به من گفت( :علي جان با هر
دانه ي تسبيح یک صلوات مي فرستيم یا با هر یک دانه ي آن نام خدا را كه همان كلمه ي اهلل است به زبان مي
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آوریم من هم درست همان كاري را انجام دادم كه پدر بزرگ به من یاد داد.
آن شب از هميشه خوشحال تر بودم چون با تسبيح و جانماز پدر بزرگ یک دنيا لذت برده بودم .شب خوابيدم در
خواب فرشته اي زیبا ،تسبيح زیبایي به شكل یک حلقه ي گل آورده و به گردنم انداخت .وقتي چشمانم را باز كردم
صبح بود .كنار بالشم یک بسته دیدم .آن را با تعجب باز كردم .داخل آن یک جانماز زیبا و یک تسبيح قشنگ بود ،تا
آمدم با صداي بلند مادرم را صدا بزنم ،پدر بزرگ را دیدم كه ایستاده و به من لبخند مي زند .با خوش حالي پریدم و
او را بوسيدم.
گفتن خاطرات:
از دانش آموزان بخواهيد خاطرات خود را در ایامي كه با پدر بزرگ یا مادر بزرگ گذرانده ،براي دیگر دانش آموزان
تعریف كنند.
شعر خواني:
شعر :پدربزرگ
دیشب پدر بزرگم
آمد به خانه ي ما
باز او ما را بغل كرد
بوسيد صورتم را
مادر براي او زود
یک چاي تازه آورد
او خسته بود و پایش
انگار درد مي كرد
با خنده باز از من
پرسيد( :درچه حالي)؟
كردم تشكر از او
گفتم كه خوب و عالي
در دست پير او بود
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باز آن عصاي زیبا
خندید و قلقک داد
با آن عصا دلم را
مادربزرگم این جاست
هميشه شاد و زیباست
كنار من نشسته
مانند بقچه بسته
نشسته پهلوي او
سفيد شده موي او
نشسته آن جا دایي
شربت و قند و چاي
شعر :مادربزرگ
مادربزرگم
یک آسمان داشت
چادر نمازش
رنگين كمان داشت
نام خدا را
روي زبان داشت
بر بام مهتاب
یک نردبان داشت
از مال دنيا
یک آسمان داشت
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تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار پدربزرگي را نشان مي دهد كه به نوه اش سيبي را هدیه مي كند .از دانش آموزان بخواهيد
این برگ را رنگ كرده و حدس بزنند كه چه گفت و گویي بين این دختر و پدربزرگ انجام گرفته است.
برگ شكوفه (پدر بزرگ و مادر بزرگ)
دانش آموز عزيز تصوير زير را رنگ آميزي نموده و بگوئيد چه گفنگويي بين اين دختر و پدر بزرگ انجام
گرفته است.

واحد كار :سخن گفتن در جمع
هدف :ترغيب دانش آموزان به سخن گفتن در جمع.
اهداف رفتاري :دانش آموزان به راحتي و بدون واهمه ،خجالت و اضطراب بتوانند در جمع صحبت كنند.
شيوه ها :قصه گویي ،بحث و گفتگو ،شعر خواني ،تكميل برگ شكوفه.
قصه گويي :قصهي نازنين
هميشه درس هایش را خيلي خوب بلد بود اما وقتي مي خواست درس جواب بدهد ،صدایش مي لرزید ،كف
دستهایش عرق مي كرد .زبانش به لكنت مي افتاد و خجالت مي كشيد سرش را بلند كند .بعضي وقت ها آن قدر با
یكي از دگمه هاي روپوش بازي مي كرد كه از جا كنده مي شد .گاهي هم گوشه ي مقنعه را دور انگشتش مي
پيچاند .براي همين هر چه خوانده بود ،از یادش مي رفت .آن وقت معلم و هم كالسي هایش فكر مي كردند تنبل
است و درس را یاد نگرفته است.
نازنين از بچگي همين طور بود .بيشتر وقت ها در خانه تنها بود در مدرسه هم دوستان زیادي نداشت .درگروه ،كم رو
و خجالتي بود اما امتحان هاي كتبي را خوب مي داد .هر وقت امتحان شفاهي داشت ،از ناراحتي تب مي كرد ،چون
مي دانست كه جلوي جمع ،نمي تواند به سوال هاي معلم پاسخ دهد.
آن شب ،نازنين تب كرده بود ،یاد فردا كه مي افتاد بدنش مي لرزید .مي دانست كه درس را خوب خوانده است اما
نگراني از دلش بيرون نمي رفت .وقتي مادر به سراغ نازنين رفت كه روي او را بپوشاند .متوجّه شد دخترش تب دارد.
او به آرامي از اتاق بيرون رفت اما چند دقيقه بعد برگشت و چيزي در دست نازنين گذاشت.
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نازنين در تاریک و روشن اتاق ،به چيزي كه در دستش بود ،نگاه كرد .یک عروسک بود اما درست به اندازهي یک بند
انگشت ،عروسک آن قدر كوچک بود كه اگر نازنين دستش را مي بست ،كسي نمي توانست بفهمد كه در آن چه
چيز ي پنهان است .مادر روي تخت نشست و خيلي آهسته گفت( :امشب مي خواهم رازي را به تو بگویيم اما باید قول
بدهي این راز را به هيچ كس نگویي ،قول مي دهي؟ نازنين سرش را به نشانه ي قول دادن تكان داد .مادرگفت( :شاید
از حرفم تعجب كني ولي من دلم مي خواهد تو رازي را بداني كه حتي به خواهرم هم نگفته ام .وقتي به مدرسه مي
رفتم ،از امتحان مي ترسيدم و هميشه روز امتحان بيمار مي شدم اما یک روز اتفاقي افتاد كه همه چيز را عوض كرد.
این حرف ها براي نازنين تازگي داشت .چون او هميشه فكر مي كرد كه مادرش خيلي شجاع است و از چيزي
نمي ترسد مادر ادامه داد( :یک روز كه با ترس و لرز به مدرسه مي رفتم تا امتحان بدهم ،در راه صداي شنيدم كسي
مي گفت :آهاي دختر كوچولو مواظب باش مرا له نكني .وقتي زیر پایم را نگاه كردم همين عروسک را دیدم .آن را
برداشتم و خاک هایش را پاک كردم عروسک از من تشكر كرد و گفت :حاال كه این قدر مهرباني ،من هم به تو كمک
مي كنم .مرادر جيبت بگذار و به مدرسه برو .من كاري مي كنم كه امتحانت را خوب بدهي).
نازنين به عروسكي كه در دستش بود .نگاه كرد اصال باور نميكرد كه عروسک حرف بزند .مي خواست همين را بپرسد
كه مادر گفت( :من اصال باور نميكردم كه عروسک حرف بزند اما این عروسک راستي راستي حرف مي زد .پرسيدم:
چه طوري مي خواهي به من كمک كني گفت :این كه كاري ندارد! فقط كافي است هر وقت سوالي یادت رفت،
دستت را از روي جيب رو پوشت روي من بگذاري ،سرامتحان شفاهي هم مرا توي دستت پنهان كن .دیگر بقيه كارها
به عهده من است.
مادر لبخندي زد و ادامه داد :آن روز ،عروسک را توي جيبم گذاشتم و به جلسه ي امتحان رفتم .خيلي عجيب بود ،نه
مي ترسيدم نه دست هایم عرق كرده بود .دوستانم هم از این وضع تعجب كرده بودند .چون هميشه قبل از امتحانآانها
را با چه كنم هایم كالفه مي كردم .خالصه ،به راحتي امتحان دادم و به خانه برگشتم .هفته ي بعد هم كه امتحان
شفاهي داشتم ،عروسک را در دستم گرفتم و به همه ي سوال هاي آموزگار با دقت و سرعت جواب دادم.آن روز از
فارسي نمره ي بيست گرفتم و خانم معلم به من یک كارت صد آفرین داد ،چون خيلي خوشحال شده بود كه من
دیگر خجالت نمي كشم و جلوي جمع ناراحت نمي شوم .نازنين جان ،مي دانم كه تو مثل بچگي هاي من نيستي و از
امتحان ترسي نداري و به راحتي مي تواني جلوي دوستانت حرف بزني و به سوال هاي آموزگار خود پاسخ دهي .این
عروسک را به تو مي دهم اما نه براي این كه كمكت كند ،چون مدت هاي زیادي است كه حرف نميزند فقط دلم مي
خواهد وقتي مي خواهي به سوال هاي آموزگار خود پاسخ دهي ،آن را به یاد كودكي هاي من در دستت بگيري.
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آن شب ،نازنين نفهميد كه مادر كي از اتاق بيرون رفت .هم چنين نفهميد كه كي و چه طور خوابيد .صبح هم تا
پدرش صدایش كرد ،از رخت خواب بيرون پرید ،نازنين از اتفاقاتي كه آن روز افتاد ،چيز زیادي به خاطرش نمانده
است ،تنها یادش هست كه خيلي راحت ،به سوال هاي خانم معلم جواب داد وخجالت هم نكشيد و هر جا كه
دستپاچه مي شد ،عروسک را در دستش فشار مي داد.
اكنون سال ها از آن ماجرا گذشته است اما هنوز هم ،هر وقت نازنين ،دفترش را باز مي كند ،یک كارت صد آفرین به
او لبخند مي زند.
نقل خاطره:
در این شيوه از دانش آموزان بخواهيد تا خاطرات خود را از عيد مهماني و  ....و یا هر موضوع دیگري كه
مي خواهند درباره ي آن صحبت كنند ،براي دیگر دانش آموزان تعریف كنند .دادن فرصت بيشتر ،كمک هاي غير
مستقيم به آنان درحال سخن گفتن،آرام نگه داشتن دیگر دانش آموزان و تشویق آنان به گوش كردن به سخنان
كسي كه خاطره مي گویند از نكاتي است كه باید در این شيوه به كار گرفته شود.
تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار نيز تصویر خواني است دانش آموزان بعد از تحویل گرفتن این برگ شكوفه مدتي درباره آن
فكر مي كنند و پس از رنگ آميزي آن هر كدام از آنها قصه اي را براي تصاویر ساخته اند تعریف
مي نمایند .در این جا سعي شود كه دانش آموزان بتوانند هر چه پخته تر و كامل تر مطالب خود را در جمع بيان
كنند و از گفته هاي خود دفاع نمایند .تا به مرور اضطراب ناشي از اظهار نظر در جمع از آنها زایل گردد.
شعر خواني:
من مهربانم
مثل پرستو
شادم هميشه
از خنده ي او
او در كنارم
او مي خورد از
سيب و انارم
آرام هستيم
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هنگام صحبت
حرفي اگر هست
هر یک به نوبت
هل دادن دوست
دركار مانيست
هم نمره ي او
هم كار من بست

برگ شكوفه (سخن گفتن در جمع)
دانش آموز عزيز تصوير زير را رنگ آميزي كرده و قصهي مربوط به آن را در كالس تعريف نمائيد.
واحد كار :حسن روابط اجتماعي
هدف :آشنایي دانش آموزان با شيوه هاي مناسب ارتباط با دیگران.
اهداف رفتاري :دانش آموزان با به كارگيري شيوه هاي مناسب ارتباطي ،و به كار بردن كلمات مناسب ،ارتباط خوبي را
با دیگران برقرار مي كنند.
شيوه ها :قصه گویي ،بحث و گفتگو ،اجراي شعر ،تكميل برگ شكوفه.
قصه گويي :به جاي دشنام
مردي تا چشمش به موسي كاظم ع مي افتاد ،به او و پدرانش دشنام مي داد .اما در مقابل این بي ادبي ،پاسخي جز
لبخند نمي گرفت .یک روز مثل هميشه شروع به بدگویي كرد .یاران امام ناراحت شدند و گفتند :این مرد باید سزاي
بي ادبي خود را ببيند ،او باید تنبيه شود ،آري او حق ندارد ،با امام ما این گونه سخن بگوید.
اما امام لبخندي زد و فرمود (دوستان من ،صبور باشيد ....او به اشتباهاتش پي خواهد برد.
روزها مي گذشت و آن مرد ،همچنان به رفتار ناپسند خود ادامه مي داد .دوستان امام نيز بيش از پيش عصباني
مي شدند اما امام اجازه نمي داد او را تنبيه كنند .روزي امام از یاران خود پرسيد :مدتي است آن مرد را نمي بينم آیا
مي دانيد در كجا زندگي مي كند؟
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گفتند :در بيرون مدینه مزرعه اي دارد و در آن كشاورزي مي كند .امام به سوي مزرعه آن مرد حركت كرد.
یاران امام شگفت زده شدند.
تا امام را دید ،بيلش را در زمين فرو برد .دستش را به كمر زد ایستاو و خم كرد .با فریاد از امام خواست تا از مزرعه
اش بيرون برود .اما امام لبخند زنان جلو رفت .خواست مثل هميشه دشنام بگوید امام با خوشرویي به او سالم كرد
سپس نزدیک تر رفت و احوالش را پرسيد.
چون بهانه اي دیگري نداشت ،گفت :با آمدنت به مزرعه محصول مرا از بين بردي؟ امام هدیه اي گرانبها به او داد و با
لحني دوستانه ،به گفت و گو با وي ادامه داد ...... .و این گونه بود كه امام عليه السالم محبت خود را بيش از پيش به
آن مرد نشان داد مرد كه در عوض آن همه بي ادبي خود چنين رفتار نيكي را مي دید ،بسيار شرمنده شد و با صداي
لرزاني گفت( :من بد بودم ،شما را اذیت كردم ولي در عوض ،شما به من مهرباني كردید .شمابزرگوارید :خواهش مي
كنم مرا ببخشيد .و از آن پس ،همواره با امام و خویشان و دوستان او با احترام رفتار مي كرد.
قصه( :علي كوچولو)
علي یک پسر كوچولو بود.یک پسر كوچولو مانند بقيه پسرها ،ولي یک فرق بزرگ با بقيه داست او فكر مي كرد هر
كاري بكند و یا هر چيزي را كه بگوید درست است .اگر كسي كاري انجام مي داد كه او دوست نداشت ،قهر مي كرد و
سر و صدا به راه مي انداخت هنگام بازي دوست داشت دیگران فقط به حرف او گوش بدهند و نوع بازي را او انتخاب
كند.
وقتي مي خواستند به جاي بروند ،دلش مي خواست فقط غذایي باشد كه او دوست دارد .علي به خواسته و حرف
دیگران توجه نمي كرد ،حرف فقط حرف خودش بود! او از هر چيزي كه بر طبق ميلش نبود ،دوري مي كرد و براي
آن سرو صدا به راه مي انداخت .به همين دليل علي هميشه تنها بود .هيچ كس حاضر نبود با او دوست شود .تو مي
داني چرا كسي حاضر نبود با علي دوست شود؟ چگونه مي تواند با دیگران دوست شد؟
شعر خواني:
من به تو حرف هایي خوب خوب مي زنم
تو به من حرف هاي خوب خوب مي زني
براي هر كسي كه مي بيني
مي توني یک حرف خوب پيدا كني
تو خيلي مهربوني
41

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد  .براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين گزارش
تصصي با قيمت فقط  0333تومامن به سايت علمي پژوهشي آسمان مراجعه کنيد .
www.asemankafinet.ir
تو خوب و هم زبوني
تو مثل ستاره هاي آسمون
توي شب هاي قشنگ من بمون
پروین دولت آبادي
تكميل برگ شكوفه ها:
براي تكميل برگ شكوفه این واحد كار از دانش آموزان بخواهيد ماهي هاي كوچكي را روي مقوا طراحي بكنند و
سپس واژه هایي همچون :لطفاً خواهش مي كنم ،عزیزم و ....روي آنها بنویسند و بعد آن ها را بریده و بر روي دریایي
كه در برگ شكوفه این واحد كار طراحي شد بچسبانند در پایان دریایي از ماهي هایي كه كلمات سحر آميز ارتباطي
روي آنها نوشته شده خواهند داشت.
برگ شكوفه (حسن روابط اجتماعي)
دانش آموز عزيز ،ماهيهاي كوچكي را روي مقوا طراحي كنيد و سپس با راهنمايي معلم خود واژه هايي را
روي آنها بنويسيد و بعد آنها را بريده و بر روي دريايي كه در اين برگ شكوفه طراحي شده است
بچسبانيد .در پايان دريايي از ماهيهايي كه كلمات سحرآميز ارتباطي روي آنها نوشته شده خواهيد
داشت.

واحد كار :استقبال
هدف :آشنایي دانش آموزان ،با مراسم استقبال و حكمت آن و انجام مراسم استقبال در موقعيت هاي عيني.
اهداف:
 -0دانش آموزان مراسم استقبال و فلسفه ي آن را توضيح دهند.
 -1دانش آموزان بتوانند از اطرافيان خود استقبال به عمل آورند.
روش ها :قصه گویي ،پرسش و پاسخ ،شعر خواني ،گفتن خاطرات ،تكميل برگ شكوفه.
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قصه گويي:
مامون خليفه ي ستمگر عباسي ،امام رضا ع را از مدینه به خراسان آورد و سعي مي كرد امام را از شهرها و جاهایي
بياورد كه مردم نتوانند با امام ارتباط داشته باشند .اما مردم كه خبر ورود امام به خراسان را شنيده بودند ،در نيشابور
گرد آمدند و استقبال بسيار خوبي از امام كردند و امام با ذكر سخناني نوراني ،دل شيفتگان خود را آرامش بخشيدند.
و احادیثي از پيامبر نقل فرمودند.
گفتن خاطرات :در این شيوه از دانش آموزان خواسته مي شود كه خاطرات خود را درباره استقبال بيان كنند.
شعر خواني:
قلب من امسال هم
در هواي مشهد است
چون رضاي قلب من
در رضاي مشهد است
قبله ي زرد مني
اي امام سبز شال
چند كفتر مي زنند
در هوایت بال بال
درهواي گنبدت
گنبد زیباي تو
قلب من پر مي زند
با كبوترهاي تو
*****
تكميل برگ شكوفه ها:
این برگ را جهت رنگ آميزي در اختيار دانش آموزان قرار داده و پس از رنگ آميزي خاطراتي را از این روز و
چگونگي ورود امام به ایران و استقبال مردم براي دانش آموزان بيان شود.
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شعرخواني :این شعر درباره ي ورود امام به ایران و پيروزي انقالب است.
سالم امام عزيز
امام ایران زمين
امام كشور ما
خوش آمدید به ایران
خوش آمدید به ایران
اهلل اكبر ،خميني رهبر
مرگ بر شاه
مرگ بر شاه
برگ شكوفه (استقبال)
دانش آموز عزيز تصوير زير مربوط به بازگشت امام به ايران است ،آن را رنگ آميزي كنيد.
واحد كار :محيط زيست
هدف :آشنایي دانش آموزان با محيط زیست و ترغيب دانش آموزان به سالم نگهداشتن محيط زیست.
اهداف رفتاري:
 -0دانش آموزان با محيط زیست آشنا مي شوند.
-1دانش آموزان متناسب با توانایي هاي خود محيط زیست خود را پاكيزه و سالم نگه ميدارند.
روش ها :قصه گویي ،بحث و گفتگو ،اجراي شعر ،تكميل برگ شكوفه ها ،انجام تحقيق.
قصه گويي:
یک روز بچه هاي كالس همراه با معلم خود به پارک رفتند .معلم به بچه ها گفت:
بچه ها با دقت به اطراف خود نگاه كنيد به رنگ گلها ،به درختان مختلف این پارک به چمن ها و  ....بچه ها همين
طور كه در پارک قدم مي زدند با دقت به اطراف خود نگاه مي كردند ناگهان یكي از بچه ها گفت :اجازه آقاي معلم
ببينيد روي این درخت یادگاري نوشته اند .آموزگار ناراحت شد و گفت :بچه ها درخت یكي از نعمت هاي خداوند
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است كه باید از آنها نگهداري كنيم .چون فایده هاي زیادي براي ما دارد حاال شما مي توانيد چند تا از فایده هاي
درختان رانام ببرید؟
دانش آموزان:
 -0ما از سایه ي درختان استفاده مي كنيم.
 -1درختان به ما ميوه مي دهند.
 -3درختان هوا را پاكيزه مي كنند.
 -4درختان باعث زیبایي و پاكي محيط اطراف ما مي شوند.
 -5از چوب درختان براي ساختن وسایل چوبي مانند ميز صندلي و پنجره و ....استفاده مي شوند.
آموزگار گفت :آفرین بر شما همه ي شما درست گفتيد حاال با این همه فایده كه شما براي درختان گفتيد
مي توانيد بگویيد ما چه وظيفه اي در برابر آنها داریم .یكي از دانش آموزان گفت :ما باید از درختان خوب مراقبت
كنيم و روي آنها یادگاري ننویسيم.
یكي دیگر از بچه ها گفت :ماباید تا مي توانيم درخت بكاریم یكي دیگر از بچه ها گفت :باید شاخه هاي درختان را
نشكنيم و زیر درخت آتش روشن نكنيم .آموزگار گفت :آفرین بر شما پس شما دیگر مي دانيد كه چگونه باید از
گياهان و درختان مراقبت كنيم .و آنها چه فایده اي دارند .من از شما مي خواهم باز هم به اطراف خود با دقت نگاه
كنيد .دانش آموزان با دقت نگاه مي كردند تا این كه یكي از بچه ها كه چمن ها را نگاه مي كرد گفت :اجازه آقا معلم،
دراین قسمت پارک روي چمن ها آشغال ریخته اند .آموزگار باز هم ناراحت شد و گفت :بچه ها این كار درستي نيست
ما نباید در كوچه و خيابان و یا پارک ها آشغال بریزیم چون باعث آلودگي و كثيفي این محيط زیبا مي شود .كساني
كه این كارها را انجام مي دهند حتماً نمي دانند كه این محيط مال همه است و باید تميز و زیبا باشد تا هم خودمان
و هم دیگران از دیدن آن لذت ببرند.
بعد آموزگار گفت :بچه ها آیا حاضرید دو قول بزرگ به خود بدهيد .بچه ها گفتند بله آموزگار گفت:
 -0هيچ وقت درمحيط زیست خود آشغال نریزیم و آنها را تميز نگه داریم.
 -1قدر گياهان و درختان را بدانيم و آنها را از بين نبریم.
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شعر خواني( :آي بچه ها طبيعت و نجات بديم).
آي بچه ها ،آي بچه ها

گوش كنيد به حرف ها

هر چي كه توي دنياست

از لطف و مهر خداست

نهال ها و درخت ها
زنده اند ،زندگي دارند

چمن ها و سبزه ها
به زندگي اميدوارند

گلها را بيجا نكنيد

پرنده ها رو نزنيد

شاخ درخت رو نشكنيد

سبزه ها رو له نكنيد

بياین با هم كاري كنيم

طبيعت و نجات بدیم

این طبيعت خونه ي ماست

وقتي تميزه با صفاست

رضوان كريمي
رفتگر محل ما:
وقتي كه صبح پيدا ميشه

رفتگر از خواب پا ميشه

از تو خونش بيرون مياد

كار ميكنه خيلي زیاد

با چرخ بي دنده و گاز

با جاروي دسته دراز

كمي گرد و خاک مي كنه

كوچه ها رو پاک مي كنه
از چيزهایي درشت و ریز

جوب ها رو مي كنه تميز
خيابونها رو مي روبه

كارهاي او خيلي خوبه

بازحمت رفتگرا

تميز ميشه محل ما

تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار نقش آب در زندگي گياهان نشان ميدهد .دانش آموزان ضمن رنگ آميزي شكوفه این
واحد كار بحثي درباره آب با هم دیگر داشته باشند و به فواید آن در زندگي انسان ها ،گياهان و  ...بپردازند.
تحقيق:
از بچه ها بخواهيد در مورد اين سواالت تحقيق كنند.
 -0محيط زیست چگونه آلوده مي شود؟
 -1اگر محيط زیست آلوده شود ،چه مي شود؟
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 -3اگر همه ي گلها و درختان از بين بروند چه اتفاقي مي افتد؟
برگ شكوفه (محيط زيست)
دانش آموز عزيز تصوير زير را رنگ آميزي كرده و درباره فوايد آن براي انسان ها و گياهان و  ....گفتگو
كنيد.
واحد كار :عدالت
هدف -0 :ترغيب دانش آموزان به قانع بودن به حقوق خود و رعایت حقوق دیگران.
-1آشنایي دانش آموزان به تشخيص رفتار عادالنه و عمل به آن.
اهداف رفتاري-0 :دانش آموزان نسبت به حقوق خود و دیگران عادالنه رفتار مي كنند.
-1دانش آموزان در زندگي خود در مواقعي كه مقرراتي وجود ندارد رفتار عادالنه را تشخيص داده
و به آن عمل نمایند.
روش ها :قصه گویي ،بحث و گفت گو ،تكميل برگ شكوفه ،شعر خواني.
قصه گويي:
وقتي حضرت علي ع به حكومت رسيد با عدالت با همه ي مردم رفتار مي كرد .حتي بين اعضاي خانواده ي خود و
دیگران نيز به عدالت رفتار مي كرد روزي برادر حضرت علي ع كه نابينا هم بود به دیدار امام علي ع آمد .نام او عقيل
بود .عقيل از امام علي تقاضاي سهم بيشتري نسبت به دیگران از بيت المال كرد .حضرت علي ع آتشي را به دست
برادر خود نزدیک كردند .عقيل فوراً دست خود را عقب كشيد و گفت :برادر چه مي كني؟ حضرت به او فرمودند :تو
كه طاقت حرارت به این كمي را نداري و دست خود را عقب مي كشي چگونه انتظار داري من با دادن سهم بيشتري
به تو و رعایت نكردن عدالت آتش جهنم را تحمل كنم؟ عقيل از خواسته ي خود شرمنده شد و عذر خواهي كرد و
رفت.

شعر خواني:
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گفت پيغمبر ما

بارها درهمه جا

همه یكسان هستند

پيش درگاه خدا

مشركان مكه

گله كردند از او

اي محمد چه شده

این چه دیني است بگو؟

مي كني تو یكسان

بردگان را با ما؟

هست معلوم كه

بهتریم از آنها

چون كه آزار قریش

بگذشت از طاقت

پس خداوند بزرگ

داد امر هجرت

مشركان كه بودند

دشمن دین خدا

نقشه ي قتل نبي

را كشيدند آنها

هر قبيله یک تن

را بكرد آماده

شد قرار آن شب

بكشندش ساده

مطلع گشت نبي

ولي از سوي خدا

جاي او در بستر

ماند آن شب موال

این چنين نقشه شان

گشت نقش بر آب

چون بدیدند علي ع

هست در بستر خواب

دل پيغمبر بود

مملو از آگاهي

تكميل برگ شكوفه:
برگ شكوفه این واحد كار حل جدولي است كه تعدادي از سواالت آن مربوط به مسایل عدل و عدالت است .دانش
آموزان آن را حل نموده و حواشي آن را رنگ آميزي كنند.
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برگ شكوفه (عدالت)
دانش آموز عزيز ،جدول زير را حل كرده و سپس تصاوير اين صفحه را رنگ آميزي كنيد.
)

طرح كرامت (مهارت هاي زندگي در پایه اول ابتدایي )
جامعه ي كنوني ما بيش از هر زمان دیگر نيازمند دگرگوني در روشهاي تعليم و تربيت به منظور پرورش نسلي
سازنده  ،مستقل  ،آزاده و خداجوست .الزمه ي چنين تحولي رهایي از وضع موجود است جدایي از قالب ها یعني
اقدام به یک انقالب نگرشي در مفاهيم تربيتي تا بتوانيم شرایط الزم را براي خودآغازگري ،خودآموزي و خود
رهبري نسل آینده فراهم سازیم.
تربيت صحيح یعني محو آن چه كه به غلط انجام مي دهيم و احياي آنچه كه به درستي باید صورت گيرد.
تربيت درست یعني وقوف به این واقعيت تلخ كه آنچه به نام آموزش صورت مي گيرد یک سلسله محفوظات بي
حاصل است تا معلومات ماندگار.
اینجانب با داشتن 15

سال سابقه ي كار و  5سال سابقه ي اجراي طرح كرامت سعي نمودم از روشهاي

متنوع براي رسيدن به نتيجه ي مورد نظر با توجه به مشكالت شاگردان و موارد مورد مشاهده در طي سال
استفاده نمایم با اميد به اینكه در راه نهادینه شدن كرامتهاي انساني قدمي هر چند كوچک بر داشته با شم
.
وطني بهمن ماه 0390
چارت الگوي آموزش آداب و مهارتهاي زندگي پايه ي اول
-0یاد خدا -1مشورت -3نظم -4خانواده -5مدیرت شادي -6خوشرویي-7صداقت -8صداقت -9قناعت
اهداف كلي:
 -0ایجاد بستر مناسب براي تقویت بينش و نگرش دانش آموزان و توسعه ي كرامت هاي انساني و بروز آنها در
فراگيران
 -1آموزش این نكته كه چگونه همدیگر را دوست بدارند و از زندگي لذت ببرند و به یكدیگر محبت كنندو حالل
مشكالت یكدیگر بوده و روحيه ي تكریم خود و دیگران را پرورش دهند.
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 -3ایجاد زمينه ي مناسب براي مشاركت و سهيم شدن بچه ها در فعاليت هاي آموزشي-تربيتي-اجتماعي و
فراهم آوردن رقابت سالم به منظور پرورش خالقيت در آنان
جدول مفاهيم منتخب طرح كرامت پایه ي اول
ردیف

مهارت

واحد كار

0

ارتباط با خدا

یاد خدا

1

ارتباط موثر

 -تشكر

3

روابط بين فردي

خوشرویي

4

شرافت

عاشوراي حسيني

5

همدلي

خانواده

6

مدریت هيجانات

مدربت شادي

7

تصميم گيري

مشورت

8

انضباط اجتماعي

نظم

9

عزت نفس

قناعت

 -صداقت

مقدمه:
ما مي خواهيم در آموزش ومهارت هاي زندگي به این نكته برسيم كه با گفتن تربيت صورت نمي گيرد .با
نصيحت رفتار تغيير نمي كند .با اطالع رساني و تزریق اندیشه معرفت حاصل نمي شود و با تشویق شوق ایجاد
نمي گردد .با تنبيه تنبه صورت نمي گيرد با یاد دادن یادگيري دروني نمي شود و با فهماندن فهميدن بوجود
نمي آید و با دیني كردن دیني شدن صورت نمي گيرد.در تعليم و تربيت صحيح،بچه هاي ما باید یاد بگيرند
كه بدانند و زندگي كنند و یاد بگيرند كه باهم زندگي كنند.براي آموزش و تربيت نسلي كه بتواند در كرامت
ورزي ،نوع دوستي و دگر پذیري پيشتاز با شد،باید تعليم و تربيت بر محور كرامت هاي انساني تحقق یابد یعني
بچه ها باید بياموزند كه رفاقت مقدم بر رقابت و دیگر پذیري الزمه ي خودپذیري و خداخواهي از راه نفي خود
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خواهي جلوه گر مي شود..
شيوه هاي اجرایي مورد استفاده :
 )0تهيه دفتر شكوفه ها براي دانش آموزان و رنگ آميزي و تزیين جلد آن توسط خودشان
 )1استفاده از قصه خواني -بيان داستان،چسباندن تصاویر مرتبط با موضوع پاي تابلو و بيان داستان توسط بچه
 ) 3نظر خواهي از بچه ها و گفتگو پيرامون موضوعات مطرح شده و داستان هاي نقل شده و طراحي فعاليت هاي
گروهي مناسب هر واحد
 )4شعر خواني و استفاده از اشعار مرتبط با موضوع به اشكال مختلف
 )5تهيه و تنظيم برگ شكوفه متناسب با موضوع واحد كار و رنگ آميزي و تزیين توسط شاگردان و بررسي
توسط آموزگار
)6

استفاده از بيان خاطرات مرتبط با موضوع و نتيجه گيري الزم

 )7طراحي مسابقه،بازي،نمایش،اجراي پانتوميم و فعاليت هایي نظير آن كه مورد عالقه بچه هاست
 )8تحقيق از اوليا،بزرگترها،دوستان و غيره در مورد موضوع مطرح شده و بيان نتيجه در كالس
 )9ایجاد نمایشگاه از آثار شاگردان و تشویق و ترغيب آنان

توصيه هاي علمي و عملي:
 ) 0بهتر است مفاهيم و مصادیق كرامت در قالب دروس مختلف تلفيق شده و ضمن آموزش مواد درسي به آنان
پرداخته شود تا از تاثير بيشتري برخوردار بوده و به زمان دروس دیگر لطمه وارد نگردد.
 )1براي اوليا جلسات توجيهي مرتبط با موضوع برگزار و راه كارهاي الزم جهت همسویي خانه و مدرسه ارائه
گردد.
 ) 3در خالل آموزش دروس به عنوان فعاليت تكميلي واحد كارهایي مرتبط با موضوعات درسي طراحي و به
صورت هدفمند در برنامه ي كارشاگردان گنجانده شود.
 )4با تكميل چک ليست تنظيمي به منظور ثبت تغيير در رفتار دانش آموزان خاص مي توان از تغييرات حاصله
در روند ارزیابي اطالع یافته تا تمهيدات الزم صورت پذیرد.
 )5از فعاليت هاي دانش آموزان به منظور آموزش و تشویق و ترغيب دیگران نمایشگاهي دایر نموده تا حصول
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نتيجه سهل تر گردد.
 )6در انتخاب برگه هاي واحد كار براي قرار دادن در دفتر شكوفه ها از نظر خود فراگيران استفاده گردد.
 ) 7با توجه به اینكه زیر ساخت ذهني خالق در كودكان آزادي عمل ،اعتماد به نفس ،احساس مفيد بودن ،مساله
جویي و چرا گویي است فعاليت ها را طوري تنظيم نمایيم كه به بچه ها اجازه ي این فرصت ها داده شود.
 )8از نيازهاي اساسي كودكان احساس تعلق داشتن به دیگران است بنابراین باید فعاليت هاي گروهي به منظور
تثبيت كرامت هاي انساني به گونه اي طراحي شود كه بچه ها مناسبات عاطفي،احساس تعلق،دوست
داشتن،مهرورزي و عشق به یكدیگر را به خوبي و به كرات تجربه كنند.
مهارت :ارتباط با خدا

فصل اول:
واحد كار :ياد خدا

***********************************************
هدف  :تربيت كودكاني كه هر كاري را بانام خدا شروع كرده و خدارا در همه حال ناظر اعمال و رفتار خود
بدانند.
فعاليتها:
.0

تزیين برگه ي شكوفه ي بسم ا...الرحمن الرحيم در ساعت هنر

.1

چاپ و تكثيرذكر روزهاي هفته

.3

بيان داستان هاي كتاب در خالل درس

 .4ارتباط دادن جشن قرآن به موضوع یاد خدا و تشویق فراگيران به خواندن قرآن
.5

برگزاري جشن نماز و یاد خدا و تلفيق با دروس دیگر

.6

برگزاري نمایشگاه از آثار شاگردان(تزیين بسم ا..الرحمن الرحيم)

 .7بررسي آثار دانش آموزان و تشویق كارهاي برتر با دادن كارت امتياز
.8

برگزاري جشن ها و اعياد مذهبي و ارتباط آن با موضوع

.9

بازدید از مسجد محله در درس نگاره ي فارسي و تعميم یاد خدا

.01

خواندن داستان در همه جا خدا هست در درس فارسي

.00

تهيه ي كارت دعوت براي اوليا و كارت نوروز با ذكر یاد خدا

فصل دوم :

تشكر
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مهارت :ارتباط موثر واحد كار

صداقت

***********************************************
هدف  :ایجاد عادت تشكر در فراگيران و قدرداني از زحمات پدرو مادر و كساني كه به آنان خدمت مي كنند و
آشنایي با رفتارهاي صادقانه و بروز آن توسط فراگيران.
فعاليت ها :
 نوشتن یک نامه ي تشكراميز به معلم و پدرو مادر بر روي گلدان پر از گل كه براي همه تهيه شده است  (.درساعت بنویسيم)
 تهيه گلدان خانواده(پدر و مادر) و خواندن شعر مربوطه( در ساعت كاردستي) تكميل برگه ي شكوفه ي تشكر از خداوند( در ساعت نقاشي) آشنایي با نعمت هایي كه خدا به ما داده و حواس مختلف( در درس علوم) خواندن متن داستان دوستي ماهي و خرچنگ تهيه ي ماهنامه ي دروس دیگر با جلدي از عكس شاگردان برگزیده و متني تشكر آميز براي اوليا برگزاري مسابقه ي خنده براي شاگردان اجراي پانتوميم و انواع تشكر غير كالمي نوشتن نامه ي تشكر آميز به مسئولين مدرسه تهيه كارت دروغ ممنوع و نصب در كالس بيان داستان خرگوش تنبل نمایش فيلم پينوكيو و عواقب دروغ گفتن تهيه ي درختي كه دانش آموزان بر روي برگهاي آن موارد احترام به بزرگترها را بنویسند كشيدن یک نقاشي تشكر آميز و اهداي آن به اوليا یا آموزگار تهيه ي كارت تبریک عيد توسط آموزگار و اهدا به شاگردان تزیين كارنامه ي تحصيلي به شكل زیبا براي شاگردان به منظور تشكر از زحمات آنهافصل سوم:

مهارت:روابط بين فردي

واحد كار :خوش رویي
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***********************************************
هدف  :آشنایي با شيوه هاي خوشرویي و سنت بزرگان دین و آموزش شيوه هاي مطلوب در ارتباط فردي با
دیگران
فعاليت ها :
-

تهيه ي برگه ي شكوفه ي قهر و آشتي همراه با شعر

-

كشيدن چهره هاي خندان و گریان و چسباندن آن در جاي مخصوص

 آوردن عكس كودكي خود یا خواهر و برادر كوچكترشان در حال خنده و گریه و تشكيل نمایشگاه از تصاویر نصب تصاویر گریان -خنده -اخمو -معمولي به تابلوي تربيتي كالس به منظور مقایسه ي آنها طراحي چهره هاي اخمو و خندان در ساعت هنر با كامپيوتر توسط گروه هاي كالسي و مقایسه ي چهره ها باهم
-

بيان داستان پير مرد كاله فروش

-

خواندن شعر هاي مربوط به این واحد

 اجراي پانتوميم و خنداندن دانش آموزان با موضوعات انتخابي و تشویق اجراهاي برترتكميل

-

برگه

شكوفه

ي

توسط

فصل چهارم  :شرافت
***********************************************
هدف  :آشنایي با امام حسين و قيام او و خاندان مطهرش به عنوان سمبل شرافت و مردانگي
فعاليت ها :
 چاپ شعر خورشيد ها بر خاک و صحبت پيرامون قيام امام حسين در ماه محرم-

نقاشي صحنه اي از قيام امام حسين با كمک اوليا

-

نقاشي صحنه اي از مراسم عزاداري مردم در ماه محرم

-

تهيه ي جلد ماهنامه ي درسي با عنوان يا حسين(ع) شهيد كربال

-

تهيه ي جلد ماهنامه ي دانش آموزان با عنوان ايستگاه صلواتي

-

برگزاري مراسم سوگواري در نمازخانه

-

تهيه ي پرچم سياه عزاداري با عنوان يا حسين(ع) براي شاگردان
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 صحبت پيرامون قيام امام حسين و یاران با وفایش به عنوان سمبل شرافت و مردانگيمهارت :همدلي

فصل پنجم:
واحد كار :خانواده

***********************************************
هدف  :آشنایي شاگردان با شيوه هاي همدلي و حضور گرم خانواده و احترام به والدین و بزرگترها
فعاليت ها :
 برگزاري جشن ملي نوروز در كالس به عنوان الگوي همدلي اعضاي خانواده در كنار هم نقاشي مراسم شب یلدا و حضور گرم افراد خانواده در كنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به عنوان سمبلهمدلي در خانواده
 تهيه ي گلدان با دو گل به عنوان سمبل پدر و مادر و حضور پروانه به عنوان فرزند خانواده و خواندن شعرمانند گلدان ).....

مربوط(یک خانه داریم

تهيه ي كاردستي فوق در ساعت هنر توسط شاگردان و اهدا به اولياي خود

-

 تهيه ي جلد ماهنامه با عنوان ایران خانه ي ما و معرفي مردم آن به عنوان خانواده ي بزرگترهمدلي با طرح واحد كار كدام نخ

-

 معرفي انقالب ایران در دهه ي فجر و همدلي مردم خانواده ي بزرگ ایرانيان در به ثمر رساندن انقالب وانجام نقاشي مربوطه
 تكميل برگه ي جمله سازي با عنوان همدردي با مردم غزه به عنوان خانواده ي مسلمانان جهانگفتن متن دیكته در خصوص آن

-

 برگزاري مراسم زمين پاک و بيان راه هاي جلوگيري از آلودگي زمين و همدلي با خانواده ي جهاني به منظورداشتن
فصل ششم:

پاک

زميني

براي

همه

مهارت :مديريت هيجانات

واحد كار :مديريت شادي
***********************************************
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هدف  :آشنایي دانش آموزان با شيوه هاي درست ابراز شادي و حد و مرز آن و به كار بستن موارد عنوان شده در
بروز رفتارهاي خاص
فعاليت ها :
 برگزاري جشن هاي مربوط به اعياد و كنترل شادي و هيجانات توسط شاگردان-

اجراي جشن تولد همگاني در یكي از مناسبت ها مثال روز دختر و گوشزد نمودن رعایت مواردي كه براي

دیگران ایجاد مزاحمت مي كند یا ممكن است در كار دیگران اخالل بوجود آور د.
-

رعایت موارد گفته شده توسط شاگردان و تعميم آن به مراسم برپا شده در منزل و . ...

 طراحي اردوي بازدید از باغ وحش ارم در درس نگاره ي فارسي(چه دنياي قشنگي) به منظور تخليه يهيجاني صحيح در باز دیدهاي گروهي
 برگزاري مراسم یک روز شاد در مدرسه و كشيدن نقاشي گروهي در كالسفصل هفتم:

مهارت :تصميم گيري

واحد كار :مشورت
***********************************************
هدف  :آشنایي دانش آموزان با سخن ائمه و شيوه هاي مشورت كردن و اثرات آن در تصميم گيري ها
فعاليت ها :
-

انجام فعاليت هاي گروهي در نظر گرفته شده و هدایت دانش آموزان به ارزش گذاردن بر نظرات دیگران

 مشورت كردن براي چگونگي برگزاري مراسم عيد غدیر خم و چاپ تصویر مربوطه(مشورت)-

استفاده از نظرات شاگردان در تصميم گيري ها

-

بيان داستان سوپ خوشمزه و نتيجه گيري از آن

-

انجام بحث گروهي پس از آموزش مباحث مختلف درسي

-

نظر خواهي در مورد اینكه چه وقت هایي مشورت مي كنيم

-

تكميل برگه ي شكوفه ي مربوط به مشورت

فصل هشتم:

مهارت :انظباط اجتماعي

واحد كار :نظم
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***********************************************
هدف  :تشویق فراگيران به رعایت مقررات كالس و مدرسه و ترغيب آنها به ایجاد نظم اجتماعي و كوشش در
جهت نظم فردي
فعاليت ها :
 تكميل برگه ي شكوفه ي فوق متناسب با جنس شاگردان(دختر) و استفاده از این واحد كار به منظور تلفيقفارسي و جمله نویسي با طرح كرامت
 انجام نقاشي آزاد كه بيانگر نظم و ترتيب در كارها با شد مثل(نظم در نمازخانه هنگام برپایي نماز جماعت) تكميل جدول نظم فردي توسط اوليا و عودت به مدرسه به منظور ثبت امتياز(نظم در مسواک زدن قبل ازخواب)
 رعایت نظم هنگام بازي و هنگام رانندگي بزرگترها رعایت نظم در عبور و مرور از خيابان با رعایت حق تقدم بيان قصه ي همه چيز به نوبت و نتيجه گيري از آن داشتن نظم در نگاره ي  1با شعار (آماده ام آماده) و كارهایي كه باید انجام دهد تا براي آمدن به مدرسه آمادهباشند.
-

كشيدن

فصل نهم:

نقاشي

مربوط

به

مصداق

نظم

در

كالس

توسط

شاگردان

مهارت :عزت نفس

واحد كار:قناعت
***********************************************
هدف :آشنایي فراگيران با قناعت و پرورش عزت نفس در آنان و استفاده ي درست از آنچه خدا آفریده است.
فعاليت ها :
 تهيه ي سمبلي از نشانه ي آ ا (قطره آب)و ذكر مواردي كه براي صرفه جویي در مصرف آب رعایت كنند دردرس فارسي
 انجام نقاشي در بخش گرماي علوم كه نحوه ي درست استفاده كردن از وسایل گرمازا را نشان مي دهد. استفاده ي درست آب در هنگام مسواک زدن اجراي كنفرانس هاي علمي با موضوع صرفه جویي و قناعت57
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مقدمه :
مقدمه  :ولقد كرمنا آدم ( ..........ما فرزندان آدم را كرامت بخشيدیم) انسان موجودي گرامي داشته شده است  ،زیرا
خداوند تبارک و تعالي در خلقت او چنين اراده كرده و با توجه به آیات قرآن روح الهي منشا ء كرامت انسان به شمار
مي رود  :فاذا سویته ونفحت من روحي فقددو له ساجدین ( )1چون تمامش كردم و در آن روح خود دميدم سجده
كنان بر او به خاک بيفتد .از این رو انسان به لحاظ داشتن این گوهر الهي واجب التكریم است و در وهله نخست
خالق هستي خود به اكرام او پرداخته است و همگان نيز موظف به تكریم او شده اند  :پيامبر گرامي فرموده است :
كسي كه برادر خود را گرامي دارد در حقيقت خدا را گرامي داشته است  )3(.و تمامي انسان ها در قبال كرامت خود
مسئولند .امير مومنين علي (ع) مي فرمایند :بنده ي دیگري مباش كه خداوند تو را آزاد آفریده  .از این رو هر انساني
مكلف است مایه هاي كرامت خود را پاس بدارد تا بتواند مورد تكریم خدا و بندگان باقي بماند و هم خود را به سر
منزل مقصود خالقيت یعني خليفه الهي برساند .براي این منظور الزم است هر انساني در دو جهت به تالش و
مجاهده بپردازد -0 :با دوري از لئامت ها و ذاللت ها  ،روح خود را از گزند هر نوع پستي مصون داشته و خویشتن را
از آلوده شدن به آفت هاي ضد كرامت مبرا سازد -1 .با پرداختن به فضایل و رفتارهاي مطلوب و ایجاد فرصت هاي
مناسب براي یادگيري آداب و مهارتهاي زندگي مناسب با ارزشهاي دیني دامنه ي كرامت خود را توسعه داده و آن را
به همه ي روابط و رفتار هاي خود گسترش دهد  .بنا براین براي ایجا د زمينه هاي كسب و ارتقا ء كرامت انساني
نظام آموزشي باید با تدارک برنامه هاي مناسب مهارتهاو توانمند یهاي مورد نياز را در دانش آموزان فراهم نماید  .با
عنایت به اینكه از منظر بسياري از صاحب نظر ان مهارتهاي زندگي داراي تعاریف متفاوتي بوده و دسته بندیهاي
مختلفي ارائه شده است ( نظير مهارتهاي مربوط به امرار معاش مهارتهاي مراقبت از خود  ،مهارتهایي براي پرداختن
به موقعيت هاي پر خطر زندگي و سایر مهارتهایي نظير خود آگاهي  ،همدلي ،ارتباط بين فردي،حل مسأله و )...نظام
هاي مختلف آموزشي در سایر كشورها هر یک متناسب با شرایط و موقعيت هاي فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي و...برنامه ها و فعاليت هاي خاصي را طراحي و اجرا مي نمایند.فلذا در این تالش شده تا ضمن بهره گيري از
تجارب مفيد سایر ملل با توجه به جهت گيري هاي ارزشي و آموزه هاي دیني و اسالمي به آداب و مهارتهاي مورد
نياز یک فرد ایراني مسلمان پرداخته شود-0 .سوره اسراء آیه -1 71سوره ص آیه -3 71كنز العمال حكمت 11488
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ضرورت اجراي طرح :

كرامت و ارزش هاي واالي انساني"به خاطر فطري بودن ،در ادیان و مذاهب دیگر و همچنين در كشورهایي كه حتي
با حاكميت دنياگرایي و بي دیني اداره مي شوند،داراي اهميت بسزایي است.اما نظام جمهوري اسالمي كه مبناي
تعليمات خود قرار داده و دراصل دوم قانون اساسي آمده كه :جمهوري اسالمي نظامي است بر پایه ایمان به-0 :خداي
یكتا "الاله االاهلل"و اختصاص حاكميت و تشریع به او،لزوم تعظيم در برابر امر او -1وحي الهي و نقش بنيادي آن در
بيان قوانين -3معاد و نقش سازنده ي آن در سير تكاملي انسان به سوي خدا -4عدل خدا در خلقت و تشریع -5
امامت و رهبري آن در تداوم انقالب اسالمي "-6كرامت و ارزش واالي انساني "و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر
خدا.همان طور كه مالحظه مي شود از"كرامت و ارزش هاي انساني"بعداز احصاي "پنج اصل اعتقادي "به عنوان
ششمين پایه ي ایماني سخن به ميان آمده است.بنابراین به لحاظ اهميت موضوع كرامت انساني و ارزش هاي مربوط
به آن ،باید در سيستم آموزش و پرورش جایگاه ویژه اي را جهت كسب ارزش ها و مهارت ها و ارتقاء توانمندي ها به
نحوي كه دانش آموزان احساس شایستگي نمایند فراهم نمود .

اهداف طرح :
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اهداف كلي -0زمينه سازي براي تقویت بينش و مهارت دانش آموزان جهت رشد و توسعه كرامت خویش و بروز
قابليت هاي كرامتي-1 .تقویت روحيه ي دانش آموزان مبني بر تكریم دیگران -3مينه سازي براي تكریم دانش
آموزان در محيط هاي خانه و مدرسه -4ارتقاء توانمندي هاي دانش آموزان براي زندگي فردي و اجتماعي متناسب
با ارزش هاي اسالمي

مراحل اجراي طرح:

- 0مجریان محترم توجه داشته باشند هر واحد كار از دو بخش نخست شامل اهداف و مباني مي باشد كه به منظور
افزایش آگاهي و دانش همكاران در خصوص مفهوم و ارتباط آن با مهارت مورد نظر گرفته شده كه صرفا براي مطالعه
همكاران مي باشد و در بخش دوم شامل شيوه كار با دانش آموز است كه معلم مي تواند متناسب با زمان در طول
هفته در البه الي برنامه درسي یا سایر اوقات اجرا نمایند  -1 .از جمله عوامل موفقيت اجراي هر طرحي در مدرسه ،
وجود هماهنگي الزم بين عوامل انساني مدارس مي باشد وقتي مباحث تئوریک ( كرامت ) در دستور كار مدرسه اي
قرار مي گيرد دانش آموزان انتظار دارند نمونه و الگوي مناسب" نفس كریم" را در محيط آموزشي خود در وجود
معلمان و سایر مسئوالن مدرسه مشاهده نمایند و هرگز شاهد مناظر ضد كرامتي در روابط بين آنان با دانش آموزان و
اوليا و حتي خودشان نباشند  ،لذا انتظار مي رود در مدارس مجري طرح ،موضوع در جلسات شوراي معلمان و انجمن
اوليا و مربيان و  ...مطرح گردیده و از آنان تقاضا مي شود كه در مواقع مناسب و حساس به ایفاي نقش پرداخته و
دانش آموزان را در نيل به اهداف طرح به صورت عيني  ،یاري نمایند -3 .الزمه اجراي موفق هر فعاليت آموزشي
آمادگي ذهني دانش آموزان براي پذیرش موضوع و مشاركت فعال او در فرآیند یادگيري مي باشد و اگر چنانچه
آمادگي روحي و رواني مناسب و رغبت و انگيزه ي كافي در متربيان وجود نداشته باشد تالش مربيان راه به جایي
نخواهد برد  .بنابراین الزم است در به كار گيري شيوه ها و طرح مباحث  ،حاالت دانش آموزان آمادگي رواني و
روحيه پذیرش آنان از نظر ذهني و عاطفي و شرایط مناسب زماني و مكاني  ،مورد توجه قرار گيرد -4 .امروزه به كا
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گيري شيوه هاي "فعاليت محوري " " دانش آموز محوري " و مشاركت دانش آموزان در فرایند یادهي و یادگيري از
بدیهيات امر تعليم و تربيت به شمار مي رود و همانطور كه در محتواي واحد كار مالحظه خواهيد فرمود تا حد
المقدور در كليه ي شيوه هاي اجرایي این روش ها به انحاي مختلف مورد عنایت بوده است  .لذا از همكاران گرامي
انتظار مي رود به هنگام اجراي فعاليت به این تكته توجه نموده  ،وهر كارو فعاليتي كه انجام آن به صورت فردي و
گروهي از عهده دانش آموزان بر مي آید  ،مسئوليت آن را به دانش آموزان واگذار نمایند و خود به طور غير مستقيم و
یا مستقيم به راهنمایي و هدایت آنان بپردازند -5 .توجه به انتقادات و پيشنهادات دانش آموزان  ،اولياي محترم ،
همكاران بزرگوار و جميع كساني كه نظرات تعيين كننده اي را در راستاي تقویت مباني و شيوه هاي اجرایي مي
نمایند مي تواند ما را در اجراي موفق طرح كمک نماید لذا با به كار گيري ابزار مناسبي در جمع آوري نظریات
سازنده افراد موثر اقدام شود -6 .همكاران عزیز توجه داشته باشند كه ترتيب قرار گرفتن واحد كار در این كتاب نشان
دهنده ي نوعي اولویت در اجرا مي باشد و اگر چنانچه با تشخيص مجري محترم شرایط الزم براي اجراي یک واحد
كار در زمان مشخص شده فراهم نباشد مي تواند واحد كار را بدون رعایت ترتيب آنها به اجرا در آورد -7 .براي اجراي
هر واحد كار تعدادي فعاليت ارائه شده است  ،شما مي توانيد متناسب با شرایط كالس و زمان یک یا چند فعاليت را
در طول هفته اجرا نمایيد ( .تنوع فعاليت ها در هر واحد به منظور انعطاف پذیري در برنامه و پر بودن دست معلم مي
باشد و به معناي اجراي همه فعاليت ها نمي باشد  -8 ) .از آنجا كه همكاري اوليا دانش آموزان و هماهنگي آنان در
اجراي طرح نقش تعيين كننده اي دارد ،الزم است در یكي از جلسات اوليه سال تحصيلي  ،انتظارات مربوط به اجراي
طرح با آنان در ميان گذاشته شده و نسبت به مسایل توجيه شوند لذا به اولياي محترم دانش آموزان باید حداقل در
باره ي موارد زیر اطالع رساني گردد -- .اهداف كلي طرح و هدف از اجراي هر یک از واحد كار ها  --نوع و شكل
همكاري مادي و معنوي اوليا در ارتباط با اجراي طرح ( نه فرزند خویش )  -9آشنایي و تسلط مجریان عزیز با مباني
و اهداف طرح و غني سازي شناخت و آگاهي خود از معارف مربوطه و همچنين عمل به توصيه ها به ویژه پاي بندي
محكم و دقيق به صفات و دستوراتي كه در جریان اجراي طرح و ایجاد آن در رفتار دانش آموزان هستم از لوازم و
فرایض این طرح مي باشد و در هر یک جمله اگر مي خواهيم متربي ما واجد " نفس كریم " باشد  ،نخست همه ي
ما در سطوح مختلف اعم از برنامه ریزان و مسئوالن و مجریان باید به زیور " كرامت نفس " آراسته باشيم .
ارزشيابي از طرح :
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تقویم اجرایي طرح :

نيمه دوم آذر ماه توزیع كتب كار و راهنماي معلم و بروشور مربوطه نيمه دوم آذر ماه آموزش معلمان نيمه دوم آذر
اجراي طرح نيمه دوم آذر ماه

ماه همایش توجيهي مدیران و معاونين نيمه دوم آذر ماه

انتخاب ناظرین بر

اجراي طرح طي سال تحصيلي نظارت بر اجراي طرح نيمه اول اسفند ارسال گزارش مصور و مكتوب فعاليت ها به
صورت لوح فشرده تا بيستم فروردین ماه ارسال اسامي منتخبين مطابق جدول سهميه بندي
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