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  »2فرم شماره : «                                     »عالي  ويژه ارتقاء رتبه شغلي «   

كارمند محترم لطفاً در خصوص هر يك از قسمتهاي زير  چنـد سـطر توضـيح    « * مستند سازي تجربيات 

  » دهيد

  :  ارائه توضيح كلي در خصوص حوزه فعاليت كارمندمقدمه : 

  . ارزشيابي عمومي : 1

  نقاط قوت در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي :  -

  پيگيري مسائل جاري آموزشگاه تا حصول نتيجهب :         بررسي مشكالت روحي و رواني دانش آموزانالف: 

تقويت روحيه خودباوري و ديـن مـداري و انتقـال    د :   ارتباط نزديك با دانش اموزان و اولياء ارتباط متقابلج : 

  انقالب به نسل جديدارزشهاي 

  نقاط ضعف در زمينه وظايف و مسئوليت هاي شغلي : -
  .نبود امكانات كافي جهت امورات آموزش و پرورشالف : 

  با توجه به رشته و شغل نبود يك برنامه جامع ومدون  ب : 

 نبــود امكانــات اينترنتــي و محــروم بــودن منطقــه آمــوزش و پــرورش  . د :       ج :

..............................................................................................................................  

  . اقدامات خاصي كه در طول خدمت صورت گرفته و به نتيجه رسيده است .  2

رغيب دانش آمـوزان بـه   تشويق و ت-2اجراي برنامه هاي مذهبي و ديني و اعياد و مراسمات -1

پيگيري مسائل جاري و دلسرد نشدن از وظايف و امورات محوله با توجه  -3نماز و ارزشهاي ديني

  به هجمه فرهنگي دشمن و ادامه آن تا حصول نتيجه
. بيان نكات ويژه و كليدي حاصل تجربيات كارمند كه منجر به بهبود وضـع در حـوزه كـاري شـده      3

   .است

وضعيت كنوني و پيشرفت علم و تكنولوژي و تحول بنيادين آموزش و پرورشسعي كـرده  با توجه به 

ام تا حد امكان خودم را با مسائل روزمره آشنايي كافي داشته و بتوانم مشكالت احتمالي و شبهات 

  پيش روي دانش آموزان و همكاران را مرتفع نمايم. .
  ه .. برنامه خاص براي آينده ناشي از تجربيات گذشت 4

بررسي مشكالت رواني دانش آموزان و سعي در تقويت روحيه خداباوري در آنها هميشه مد نظـر  

  قرار گيرد .
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  هوالرزاق

 »ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي« 

  استان اداره كل آموزش و پرورش 

  :  شماره ملي                                                                   :  كد پرسنلي

   : نام خانوادگي                                                                      :  نام

  مربي امور تربيتي و پرورشي :   رشته شغلي

  معاونت پرورشي :   عنوان پست سازماني 

  1390......../....... /.........                                           خبره                  رتبه قبلي و تاريخ اجراء   :

 1390......../......../ ..........                              عالي        رتبه جديد و تاريخ اجراء   :

  عنوان مستندات تجربيات مدون :

 مدرسهپرورشي مربي  تجربيات  
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 مقدمه :

 بعد دو در دين وتبيين ،ترسيم باب اين در معاون پرورشي وظيفه. است دين مسائل پرورشي درس موضوع      

 دين پرورش در حياتي سن كه سنيني در درس واين است تر وعميق تر ،عملي بازتر نحو به وعملي اعتقادي

 و وبرگ شاخ آن به و آمده دين ديگرحوزه آموزگاران و ها آموزه كمك به شود مي محسوب آموز دانش واعتقاد

 سواالت از چيزي كه زيرا دانيم مي دين تنها را درس اين موضوع ما.دهد دارترمي وجهت تر ملموس مفهوم

 علوم تغذيه منبع و آبشخور بهترين.  باشد نشده پرداخته بدان دين در كه نيست انسان وعملي فكري ونيازهاي

 بشر واخروي دنيوي ونيازهاي سواالت از چيزي نه دردين است دين نيز شناسي روان و تربيتي و شناسي جامعه

 باشد وبهره فايده از خارج كه شده پرداخته چيزي به ونه]احصيها اال كبيرة وال صغيرة يغادر ال[ شده فروگذار

 ، مهم است گشتن جهان گرد و بودن كوزه در آب ،مثال واقوال تكثرات به آوردن روي و دين كردن رها بنابراين

 ذي ي ها گنجينه آوردن دست به و وعميق كران بي درياي اين در شدن ور غوطه براي وهمت عزم داشتن تنها

 و شناسي روان مسائل بلكه نيست دين تنها پرورشي درس موضوع كه شود گفته است ممكن.است قيمت

 را ابعاد اين همه و است شي لكل تبيانا دين كه گفت خواهيم شود گنجانده بايد ان در نيز اجتماعي و فرهنگي

 آن موضوع بلكه ندارد موضوعيت تنهايي به دين واصال"ماست پيش هم  نود آمد صد كه چون"  دارد بر در نيز

  .است... و سياسي،اجتماعي،تربيتي،سياسي،اقتصادي متكثرعبادي،اعتقادي،فرهنگي، ابعاد همين

 ،بعضي ضرورت حسب بر گاه كه دانست زندگي و دين دروس مكمل و جبراني كالس بايد را پرورشي درس

 ديني درس به نسبت پرورشي. اند وتازه ،جديد مباحث نيز وگاه است دروس همان وتفريع ،تكراروتشريح مطالب
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 وكمبود خال آموزيا دانش ونياز سن مقتضاي كه را آنچه خود آنكه بر عالوه ومعلم شود مي وبازحساب آزاد درسي

 آنها به و داشته خاص توجه نيز آموز دانش ذهن در موجود سواالت به نمايد مي بيان است فرد يا جامعه ديني

 وپرورشي دين مربي وظيفه. شود مي دين به متفكرانه ونگاه پرسش ايجاد جهت در آنان محرك و داده پاسخ

 را دو هر و وكار سر متربي روح با وهم انديشه با  هم او كه جهت آن از است آموزگاران و معلمان ديگر از سخت

 است وعميقي دقيق دين دين، كه زيرا است وعميق دقيق كاري فضا اين در كار پس  دهد پرورش و رشد بايد

 ، ها زيراغفلت است ناكافي باز شود وزمزمه تكرار ومتعلم متربي گوش در آن اعتقادي و عملي حقايق چه وهر

 مربي يك بنابراين دهند مي سوق وسستي فراموشي وادي به را انسان زود بيروني ي ها وجاذبه فكري تكثرات

  .است گسترده بسيار كار فضاي نتيجه ودر ونياز خال باشدمسلما ديني وعرق شفقت و درد اهل اگر حقيقتاً

 تكليف سن اختالف البته( شوند مي انتخاب سني رده به وتوجه نياز اساس بر تدريس مورد وموضوعات محتوا

) شد خواهد بيان بعدا كه دارد را واحكام مسائل برخي كردن بيان زودتر يا تر دير ايجاب پسران و دختران بين

 پايين وسنين ابتدايي مقطع در دارد را تعليم يا تربيت نوع يك اقتضاي سني هر دين وآموزش تربيت درفضاي

 مي احكام بحث به بيشترمربوط باالتر  رده ودر اعتقادي اي پايه ومسائل دين اصول به مربوط بيشتر آموزش اين

 گيرد مي شكل ايمان اول برسد ونمود ظهور به عمل بعد شود ،زنده وفطرت الهي فكر، بايد ابتدا زيرا شود

 .شود مي محقق صالح وبعدعمل

  پرورشي در مدارس مي باشد . معاونتهدف از نوشتن اين نوشتار بيان تجربيات خودم در طي سال هاي زياد 

  

  كلمات كليدي :

  براي معاونت پرورشي ـ راهكارهاكار ـ روش ها  معاونت تجربيات
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  حدود و اختيارات و وظايف مربي پرورشي :

 وفرهنگي ديني فعاليتهاي انجام پرورشي معاون ،وكار دين حوزه در فقط هم آن ،تدريس؛ معاون پرورشي كار

 ودوم پرورشي فعاليتهاي يكي شده ذكر وظيفه دو پرورشي معاون براي نامه آيين در است كالس از خارج

 است پرورشي كار پرورشي معاونت وابتدايي اصلي وظيفه كه است مسلم.  آموزشي امور در ومعاونت معاضدت

 حوزه در. باشد داشته وجود اي اضافه وفرصت وقت كه است صورتي در آموزشي معاونت حيطه در شدن ووارد

 معاونت است معاونت عهده بر كار اجراي ولي برند مي پيش را امور هم همفكري با ومربي ،معاون امورپرورشي

 كالس از تر اضافه وقتي داراي نيز مربي اگر خصوص اين در ولي است پرورشي ي ها بخشنامه اجراي به موظف

 نيز كالس از خارج وفرهنگي ديني هاوطرحهاي وبخشنامه ها نامه بر دراجراي باشد پرورشي فعاليت  قالب در

  .كند مي مساعدت

 عنوان از و است پرورشي وظايف  دهند نمي انجام پرورشي  معاونين كه كاري تنها  مدارس  بعضي در  متاسفانه

 وظيفه و فعاليت به توجه از مانع نبايد آموزشي فعاليتهاي به پرداختن كشند مي يدك را آن نام فقط پرورش

 كم يا كه شود مي تحميل پرورشي مربي به تدريس براي سازمان سوي از كتابهايي گاه همچنين.شود اصلي

 خوبي كتابهاي تحصيلي يا زندگي مهارتهاي به مربوط كتب مثال اند وديني فرهنگي فضاي از خارج يا يند محتوا

 روحي مشكالت از بسياري ثاني در است مشاوره مربي با مرتبط بلكه نيستند پرورشي كالس به مربوط اما اند
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 از كه خواهيم ومي شده بحث كتابها اين در كه....  و ارتباطي مشكالت و استرس و عصبانيت و ترس مثل ورواني

 يابند مي درمان سريعتر اعتقاد و  ايمان پرورش و دين تقويت راه از كنيم درمان را آنها واطوار وادا كالسيك راه

 دانش استقبال عدم  مويد  مولف  تجربه البته و نباشد موجود دين در آن مان در كه نيست روحي مرض هيچ

 با قياس قابل كنند مي ديني هاي آموزه از آموزان دانش كه استقبالي آنهاست محتواهاي و كتب اين از آموزان

  .نيست ديگر هاي آموزه

 

 كار و بيان و آموزش براي خال دين بعد در قدر آن باشد عالم و پخته عين ودر و دلسوز مربي، يك اگر مسلما

  .ماند نمي باقي ديگر  مباحث براي جايي ديگر كه هست كردن

  مدارس پرورشي معاونين وظايف شرح

 دار عهده مدرسه بدني وتربيت پرورشي معاون نظر زير وقانوني شرعي وموازين اصول رعايت با پست اين شاغل

 نظر زير پرورشي مربي گيرد نمي تعلق بدني وتربيت پرورشي معاون كه مدارسي در:( باشد مي ذيل وظايف

  بود خواهد دار عهده را بدني وتربيت پرورشي معاون وظايف مدير مستقيم

 فرصتهاي ايجاد منظور به پرورشي برساحتهاي مبتني پرورشي نوين روشهاي بر تكيه با ريزي برنامه     -1

  مدارس در مناسب

  .آن اجرايي وتقويم ساالنه برنامه وتدوين تهيه     -2

  .مدرسه كاركنان وساير اموزان دانش فعال مشاركت با جماعت نماز واقامه برگزاري     -3
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 محوله وظايف انجام براي مدرسه وپرورشي اموزشي همكاران مديروساير با وتعامل هماهنگي همكاري     -4

  .تصدي مورد پست درچارچوب

 وپيش ها برنامه وتدوين بندي اولويت خصوص در مدرسه بدني تربيت  پرورشي ومعاون بامدير همكاري   -5

 وتصويب ارائه جهت  اموزان دانش هاي ويژگي و نيازها به توجه با تربيتي فعاليتهاي  نياز مورد منابع بيني

  . مدرسه درشوراي

 دانش برنامه فوق هاي برنامه تهيه در همكاران وساير مدرسه  بدني تربيت و پرورشي معاون با همكاري   -6

 مراحل انجام جهت مدرسه مدير پيشنهادبه و....)و مسابقات  اموزي؛ دانش نشستهاي ها بازديد اردوها؛( اموزان

  الزم منابع وتامين نياز مورد هاي مجوز واخذ قانوني

 هاي فعاليت در آنان مشاركت طريق از وديگران خود برابر در اموزان دانش پذيري مسئوليت حس تقويت     -7

  . مختلف

 ي بگونه ميهني– اسالمي ارزشهاي حفظ درك براي اموزان دانش تشويق مختلف راههاي بيني پيش     -8

  .يكديگر كنار در متعادل

  . وشاگرد معلم ارزشهاي حفظ منظور به اموز ودانش معلم مطلوب وتعامل ارتباط حفظ جهت در كوشش     -9

 وفناوريهاي....) و officmافزارهاي نرم اينترنت؛( آن ومصاديق ارتباطات و اطالعات آوري فن با آشنايي   -10

  نوپديد

 مذهبي اخالقي؛ ارزشهاي تقويت منظور به آموزان دانش با وصميمي عاطفي ارتباط وتحكيم ايجاد -11

  واجتماعي رفتاري آسيبهاي از وپيشگيري
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 پرورشي معاونت سوي از صادره هاي العمل دستور طبق مرتبط دروس وساير پرورشي درس تدريس  -12

  ومتوسطه راهنمايي دوره در بدني وتربيت

 ورزشي فرهنگي؛ علمي استعدادهاي متعادل وشكوفايي منظوررشد به ومعلمان والدين با مستمر ارتباط -13

  آموزان دانش

 يامعاون مدير هماهنگي با مدرسه از خارج در اموزان دانش تربيتي ومشكالت پرورشي فعاليتهاي پيگيري  -14

  بدني وتربيت پرورشي

 دانش وارجاع مدرسه عوامل ديگر همكاري با اموزان دانش تربيتي ومشكالت مسائل وشناسايي بررسي  -15

  . مناطق در مشاوره ومركز ها هسته به ومشاوره راهنمايي خدمات به نيازمند اموزان

 وارائه  تربيتي هاي فعاليت زمينه در وكيفي تحليلي صورت به عملكردي مستمر گزارشهاي وتدوين تهيه  -16

  . تصدي مورد پست چوب چا در بالفصل مسئول به ان

 اموزش هاي دوره در شركت)ارتقايي– خود( فردي بهصورت نياز مورد ومهارت اموزان دانش سطح ارتقا -17

  . پرورشي هاي فعاليت وبهينه نوين هاي شيوه با منظوراشنايي به خدمت ضمن

 با مرتبط وجلسات ها كميته  مجامع شوراها در وموثر فعال وشركت عضويت جهت اموزان دانش تشويق -18

  وتحصيلي  تربيتي هاي وفعاليت ها برنامه

 كمبود بيني وپيش اموزان دانش پرورشي فعاليتهاي انجام براي ووسايل تجهيزات  امكانات از بهينه استفاده -19

  احتمالي هاي
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 فعاليت. ها برنامه مطلوب واجراي  ريزي برنامه در واوليا اموزان دانش  همكاران فعال  مشاركت جلب  -20

  ( اموزي دانش هاي تشكل وساير بسيج شورا؛( ها ظرفيت از استفاده با پرورشي

  الزوم عند مربوط امور ساير انجام -21

  :پرورشي معاونين  خصوصيات

 وابهت سنگيني -3 خشك ونه باشد سبك نه واخالق رفتار در-2باشد داشته ومتشرعه مناسب ومنش ظاهر- 1

 امر در -6 باشد دين مسائل در وسنگين عميق مطالعه اهل -5 باشد داشته باال ودافعه جاذبه -4 باشد داشته

 او گفته خالف او عمل - 8 باشد وحلم صبر اهل -7 باشد وجديت دلسوزي ، تعصب ، قاطعيت اهل پرورش

 دانش -10 بدانند ومشاورخود صحبت هم وبهترين پشتوانه را او آموزان ودانش بوده وسر راز محرم - 9نباشد

  .آورد در ديني وهيجان ومعنوي علمي رقابت به را آموزان

  

  :پرورشي كالس

  خشك ونه باشد سبك نه-1

  .فرعي نه بدانند اصلي درس را پرورشي و زندگي و دين زنگ آموزان دانش كه شود عمل اي گونه به

  :آموز دانش وظيفه

 قدر-6 زندگي در دين دانستن اصل - 5 دروس هفتگي مطالعه -4 وادب احترام -3درس به توجه -2سكوت-1

  .داند نمي آنچه در پرسش- 7واخالق دين معلم به نسبت بودن دان
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  :كالس قوانين

 كسي سوال به معلم( ندارد كردن نظر اظهار يا سوال ،حق معلم از اجازه كسب و كردن بلند دست بدون كسي- 1

 گرفتن اجازه حق جدي اضطرار بدون كسي-2) دهد نمي جواب كند مطرح را پرسشي و ،سخن اجازه بدون كه

 اموز دانش سخن-4 ندارد را خود جاي از شدن بلند حق اجازه بدون كسي -3ندارد را كالس از رفتن بيرون براي

 حتي كس هيچ-5دهند فرا گوش كامال معلم وپاسخ آموز دانش سوال به بايد همه پس است معلم صحبت مانند

 را خود وظايف به مربوط امور انجام براي كالس به ورود ،حق آخر و اول دقيقه پنج جز نيز مدرسه ومسئول مقام

 دانش هيچ-7 باشد ميز روي دفترشان و ه بود حاضر كالس در معلم از قبل بايد آموزان دانش همه-6ندارد

 دستور به حتي كالس از خارج فعاليتهاي در معلم با هماهنگي و اجازه بدون ندارد حق كالسي ساعت در آموزي

 . كنند شركت معاون يا مدير

  

  

  

  معاونت پرورشي بيان تجربيات 

  ـ شروع به كار و خاطره از آن 1تجربه

 مربي يك بايستي مربوطه اداره از يافتي در بخشنامه اساس بر هفته طول در و كردم شروع را كاري اول سال    

 دانش وخصوصيات شخصيتي وشناخت كالس در وحضور تدريس ساعت8 فعاليت ساعت 24 اموزشگاه در شاغل
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 كردن پر پرورشي مربي يك كاري اساس و ميكردم ريزي برنامه ها هفته طول در اينكه تا رفتم مي كالس اموزان

  عهده برنامه 6 هفته هر در بود اوقات اين كردن وغني فراغت اوقات

 ميتوانستيم را راهنمايي پايه 3 و را وپنجم چهارم هاي پايه فقط وما بود كالس يك عهده به كه بود صبحگاهي

  . دهيم پوشش كاري نامه بر در

 محول توانا افراد به را برنامه اجراي كه ميبود مشخصي هاي اهللا ايام يا خاص مناسبتهاي و هاي برنامه اينكه تا

 اشتياق عدم هنوز شايد ويا مدارس مديران بعضي شناخت عدم بود پرورشي كار ابتداي فقط اين اما ميكرديم

 با مدارس در را مربيان پا نو رشته اين اوليه سالهاي در هنوز كه بود پرورشي رشته از كافي شناخت وعدم

 نظام مديران استقامت شكر را خدا اينكه تا ميكردند خطاب) اداره جاسوس مثال( شايست نا اصطالحاتي

 نظام در را وباهنر رجايي شهيدان رسايي و بلند افكار توانستند وشايسته خوب تفكرات با وزارتخانه ومسوالن

 چند اجرايي با شيرين خاطرات اما كم تجربه و فراوان هاي كاستي با را اول سال كنند اجرا وپرورش اموزش

 اول رتبه 5 حداقل وكسب امورتربيتي اي دوره مسابقات در حضور و استاني درون و استاني برون اردوي

 اما كردم سپري تجربه با ودبيران اموزگاران از بعضي همكاري و راهنمايي دوره در استاني رتبه 3و شهرستان

  .نبود اول سال براحتي بعد سالهاي
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  يارهمراه40روزبا40عاشورادر زيارت ختمو تببين آن :  2 تجربه 

 به وعالقه وانس وايجادارتباط اسالمي ناب بامعارف آموزان دانش آشنانمودن پرورشي مربيان وظايف از يكي

 ايشان واز شده آشنا) ع( ائمه وروش ورفتاروسيره اخالق با آموزان دانش طريق ازاين تا است)ع( بيت اهل خاندان

  .بگيرند الگو

 اهدافم و طرح معرفي ضمن و هاصحبت بابچه نمازجماعت درمراسم محرم ماه ازشروع قبل طرح دراين

 نفراز يك نيت به هرروز معيني درساعت ماه روز اولين از وقرارشد كردم نام ثبت را عالقمند آموزان نفرازدانش40

  .كنند تدبر آن شودودرمعناومفهوم خوانده عاشورا زيارت يار40

  :طرح اين اهداف

  ...و وادعيه اسالمي معارف هابا بچه آشنايي       ·

  .ايشان به منسوب ادعيه خواندن ازطريق)ع( بيت اهل با والفت ايجادانس       ·

  .منكر از ونهي معروف وامربه ستيزي ظلم وايجادروحيه)ع( حسين امام وسيره باروش آشنايي       ·

  .گروهي عبادي بافعاليتهاي آموزان دانش واتحادبين ودوستي ايجادمحبت       ·

  

  .عاشورا زيارت برخواندن مداومت از معنوي گرفتن تاثير       ·
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  ها ومناسبت اهللا ايام در استفاده جهت ادبي هاي ومتن كتاب معرفيو تبيين آن:   3تجربه 

 كه هستند درگم سر گيرند مي عهده به را مراسم كه آموزاني ودانش همكاران معموال اهللا ايام مراسم دراجراي 

 مسئولين تاييد مورد وهم بخورد آموزان دانش ذائقه به هم كه بخواند رامجري يااشعاري دكلمه يا  متون چه

  .باشد مدرسه

 است اين كتابها اين ويژگي رسد مي بنظرم كه چرا ام كرده استفاده كتابها اين از خدمتم دوران  در كنون تا بنده

 ومتون نشده نوشته هم وثقيل سنگين هستند غني كه حال درعين ادبي نظر واز بوده زدگي شعار از دور به كه

  .اند داده راپوشش وقمري شمسي هاي وبيشترمناسبت دارند بكري

 افزايش باعث كه خوبي هاي ومقاله  روح لطافت باعث آن شنيدن كه ادبي اخيرمتون درسالهاي ، متاسفانه

 و مراسم در  وهجو تكراري هاي اس ام اس  متون خواندن رابه خود جاي شود، آموزان دانش عمومي اطالعات

  .است داده اهللا ايام

  

  

  غيرمستقيم صورت به نماز احكام آموزش:  4تجربه 

 جو ايجاد كنار در مستقيم غير هاي آموزش كه ايد رسيده نتيجه اين به من مثل هم عزيز همكاران شما مسلما

مثال عنوان به.داشت خواهد  مستقيم آموزش از تري ماندگار بسيار نتايج آموزان دانش مخصوص حرارت و شور : 
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 كنيم مي توزيع نماز دو وبين رانوشته نماز احكام كرديم  تهيه گزاران نماز مخصوص كه امتيازي كارتهاي روي 

 مي نظررا مورد حديث آن از پس.دهيم مي قرار كارتها بين جايزه عنوان رابه نماز به مربوط يامسئله وچندحديث

 "ها ومسئله احاديث"طرح بااين.نمايند خودرامعرفي كنندوبرندگان نگاه كارتها به خواهيم مي ها بچه از و خوانيم

 كه كارتهايي با آموزان دانش نيز ماه هرسه پايان در.شود مي داده وآموزش مطالعه آموزان دانش توسط ناخودآگاه

  .نمايند مي دريافت جوايزهدايايي بانگ از امتيازشان برمجموع بنا اند كرده آوري جمع

  : خير افراد كمك جلب و خيريه صندوق تشكيل:  5تجربه 

 ، ايشان خانواده با ديدار و بازديد موارد بسياري در و ، بضاعت بي و بضاعت كم آموزان دانش شناسايي از پس   

 تقديم مددجويان به و شده آوري جمع خير افراد از نقدي غير و نقدي ياري و كمك مستمر و منظم صورت به

 تشكيل به اخير سالهاي در مستضعف آموزان دانش تعداد افزايش همچنين و زنجيره اين گسترش ، گردد مي

 تأمل و توجه مورد بسيار بايد امر اين در آنچه اما.  انجاميد رساني كمك برنامه سازماندهي براي خيريه صندوق

 و هدايا تقديم ، است رابطه اين در مددجو هاي خانواده و آموزان دانش آبروي و نفس عزت حفظ ، گيرد قرار

 و شأن تا گيرد مي انجام آنان همكالسان بقيه نگاه از دور و مخفيانه المقدور حتي نقدي غير و نقدي كمكهاي

 به برد نخواهم ياد از هيچگاه را رساني كمك و خيريه مجموعه تأسيس شيريني.  بماند محفوظ آنان احترام

  . نورزند غفلت مهم امر اين از كه كنم مي مؤكد پيشنهاد همكارانم
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  هميشگي سبك به نه اما هميشگي مسابقه يك برگزاري:  6تجربه 

 تحت مدارس تمام به رايگان صورت به احكام كتاب اهداي به اقداممدرسه  مسئولين91-90تحصيلي درسال

 دانم مي خود جاوظيفه همين كه رود شمارمي به اي ارزنده اقدام خود درنوع كه اند نموده ناحيه پوشش

  .نمايم تشكر محترم ازمسئولين

 كرده خود خدمت محل درآموزشگاه اجرا وآماده كرده ريزي برنامه زيررا طرح آموزان بيشتردانش استفاده باهدف

  .دهم قرارمي دروبالگ ديگرهمكاران استفاده براي كه ام

  

 خارج درآن وتفكر كتاب مطالعه به مقيد درآزمون كننده شركت آموزان دانش همه كه هدف اين به باعنايت

 ديني ازاحكام وآگاهي دانش سطح بردن باال ايجاد جهت شوندوهمچنين مشكل مسابقه يك ازچارچوب

 تهيه احكام كتاب ازكل اي چهارگزينه صورت به سواالت اصلي امتحان وآمادگي آنان وعالقه وايجادانگيزه

 به قبلي بااطالع".شود برگزارمي open bookباز كتاب صورت به كالسي امتحان عنوان به پرورشي ودرساعت

  ".باشند داشته همراه كتاب حتما كه آموزان دانش

  

  :كه باشند داشته توجه نكته اين عزيزبه احتراماهمكاران
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 رااستنباط درست جواب بتوانند صحيح پاسخ عين يافتن جاي آموزبه دانش كه شود تهيه اي گونه به سواالت-1

  .نمايند

  .نمايد رامطالعه مباحث پاسخ يافتن بدنبال بار آموزچندين دانش كه باشد نحوي وبه جذاب شده طرح سواالت-2

 مي خود كمال رابه  آن كالسي دفتر در نمرات وواردشدن ايجادشده دركالس وهيجان شور حالت كار بااين

  .رساند

 به برتر ونفرات برگزار اختصاصي ي مسابقه اند شده امتياز باالترين كسب به موفق كه آموزاني دانش از درپايان

  .گردند مي معرفي اداره

  .هستم شما سازنده نظرات منتظر موفقيت آرزوي ضمن پايان در

   آشنايي با دانش اموز – 7تجربه 

 اموز دانش اين رفتارهاي از البته   من در سال دوم خدمتم در رشته پرورشي بودم كه با اين دانش اموز اشنا شدم

 اشنا نزديك از فرد اين با هنوز چون اما شنيدم ناخشنود مطالبي اموزان دانش ساير و مدرسه ومعاون مدير توسط

 تا كند ياري مرا خطير امر اين در  وند كمك خواستم كهخدا از بودم اطمينان   خودم توانايي به نسبت و   نبودم

 داشتم اسالمي بينش درس بود كالس در اموز دانش همان كه تجربي رشته دوم كالس با خوشبختانه   اينكه

 توجهي هيچ اينكه ضمن اموز دانش اين خواستم توضيحاتي اموزان دانش بعضي واز دادم درس كالس سر رفتم
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 كه شب   ركي و لهجه شيرين گفت (بو يالندي) من نمي دانستم چه گفت اما حساس شدمت زبان با بلكه نداشت

 را كلمه اين خاطره بود ومتين وقار با بسيار خانمي حاج كه كردم سوال ام اي اجاره منزل صاحب از منزل رفتم

برام تعريف كرد  را كلمه معني اما ندارد بدي معني  نشو ناراحت معلم اقا گفت خنديد خانم حاج اين كه گفتم

 اين داخل كه كنم فراهم براش كه خواست ازم وقلمي دفتري خانم حاج اون و گويد مي دروغ= يالندي(  وگفت

 اما بگيريم ياد را تركي زبان تا بود خوبي ومشوق بود خوبي منبع دفتر واين كرد ترجمه برام زيادي كلمات دفتر

 كالس از بيرون اينكه تا بود درس و   م همراهي او با كالسعد بلكه نبود تركي زبان مشگلم داشتم جلساتي در

 اموز دانش اين به كالس دراين بتوانم تا بود فرصتي بهترين واين ميرود كاراته اموزش كالس در كه شنيدم

 از يكي هم او مربي خوشبختانه و خريدم كاراته لباس دست ويك شهر بازار رفتم روز يك خالصه بشوم نزديك

يك روز رفتم ستان خودمان بود واين دومين فرصتي بود كه من را بههدفم نزديكتر ميكرد تا اينكه دبير معلمان

 وكالس سالن وارد و گرفتم  پيش اين مربي كاراته وگفتم اقاي مربي من قصد كالس امدن را دارم تا اينكه اجازه

مان را گوش نمي گيرد را معل وحرف است سركش كمي كه اموز دانش اين داستان البته كردم شركت كاراته

كمك گرفتم به مربي گفتم كه مرا ببرد با لباس بهش گفتم واين مربي هم مرا همراهي كرد واز روشهاي خاصي 

جلو اين بچها معرفي كند وكمي غلو كند كه اين اقاي معلم جديد از تهران امده وبهترين نشان كاراته را دارد و 

هر وقت وارد كالس شديد بايد اداي احترام كنيد واين مربي از من تعريف هاي زيادي كرد كه در مسابقات 

 نزديكي در را حرفها اين همه البته   دي دارد ومن توان مسابقه را ندارم وازاين جور حرفهامختلف مدالهاي زيا
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 به زياد كه كرد مي زد گوش ها كار كاراته ساير و اموز دانش اين به ومدام گفت مي اموز دانش اين گوش

 3 بمدت روش اين كنيد ادب رعايت بايد بشي اشنا باهاش خواستيد اگر و نشويد نزديك الورد جديد معلم   ناي

 مي باز را دوستي باب  نيز وهرازگاهي رفتم مي  ماه طول كشيد تا اينكه هر روز در مدرسه من بشكلي چشم غره

اينكه در عموم  تا   ميكردم ايجاد ترس روش بجاي اميز ومحبت جديد احساسي  وهروز كردم

ماه  3  اين طول ودر كردم واگذار او به را بيشتري نقشهاي مدرسه اغازين مراسم وبخصوص دبيرستان مسوليتهاي

شايد من چند جلسه بيشتر كالس كاراته نرفتم اما از روش محبت ودوستي ودست باال دست زياد است وارد 

شدم وبه كمك مربيان ولطف خدا بدترين دانش اموزي كه را بقول مدير مدرسه هر روز مشكالتي را براي مدرسه 

 كه كلمه اين   ومصداق اموز دانش ترين اخالق وخوش بهترين شد رفته رفته كرد مي درست اموزان  وساير دانش

 كه همجوار ومدارس دبيرستان در   كه شد باعث روش اين ديديم خود چشم به را ميشود گل ها خاره محبت از

ز در امان نبودند يك مربي محبوبي بشوم واين خاطره هيچگاه فراموش نكنم كه يك امو دانش اين شرارت از

  .  مربي پرورشي چقدر ميتواند در مدرسه نقش خوبي داشته باشد وموثر ومفيد باشد
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  حاصل از تجربيات :معاونين پرورشي مدارس راهكارها و پيشنهادات به ساير 

  :پرورشي تدريس به مربوط نكات

 تر موثر و بهتر القاء در موثر ابزار از بيان نوع با ،متناسب ودست چهره و وگفتار لحن متنوع حاالت از استفاده-1

 واينكه داشت ومتناسب متفاوت حاالت بايد... و تعجب ، تاسف اشتياق، غضب، ، تنفر بيان براي مثال( است درس

 شمرده جايي چه ودر گفت سخن سريع بايد جايي چه در محكم جايي چه ودر گفت سخن نرم بايد جايي چه در

  .دارد مهمي نقش كالم بيشتر چه تاثيرهر در بياني والحان حاالت رعايت....) .و

 كننده ديكته بدهدوفقط وسوال نظر اظهار مجال آنها به و وبها اهميت آموزان دانش ونظر فكر به بايد مربي -2

 نه( بحث اتمام از بعد و درس موضوع با رامتناسب خود سواالت كه داد عادت بايد را آموزان دانش. نباشد

 مطرح كالسي وقت از خارج بايد درس موضوع از خارج سواالت( بپرسد واجازه كردن بلند دست وبا)كالس

 اظهار درپي تنها دهد ارائه وشفاف منطقي وجواب داده فرا گوش سواالت به تمام وحوصله صبر با بايد مربي)شوند

 ذهن وراي در آنچه و اشكاالت و سواالت به بايد آن كنار در بلكه نيست درستي روش بودن خود بيان تلقين و

 قران آيات از وبخشي دارد خاص عنايت مردم پرسشهاي به نيز قران داشت جدي توجه نيز است مخاطب

 بايد مربي داشت شرم نبايد نيز ندانستن ابراز از. پرسند مي پيامبر از مردم داردكه سواالتي جواب به اختصاص

 را دقيق پاسخ حال عين در و كند ادا راحتي به ندارد يقين صحيح جواب به كه جايي در را" دانم نمي" عبارت

 اشتباه عمربه يك شود داده آموز دانش به ناقص يا اشتباه جواب اگر. نمايد وارائه كرده تحقيق بعد جلسه براي

: مقاتله اُصيبت ادري ال قول ترك من« فرمايند مي اسالم پيامبر.  است گوينده عهده بر آن گناه و افتاده وغلط

  .« است كرده دچار هالكت به را خود كند ترك را دانم نمي جمله كه كسي

 انضباط لحاظ از هم كه آموزاني دانش و شود اعمال بايد پرورشي كالس در ومعنوي مادي تشويق حداكثر-3

 ممتازند ، سواالت به جواب يا ونمره تحقيق وانجام درس وپيگيري دقت لحاظ از وهم معلم به واحترام وسكوت
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 كارت يا و بيست نمره يا صلوات ؛ذكر وتحسين تمجيد قالب در تواند مي تشويق شوند ومعنوي مادي تشويق

  .باشد جايزه و امتياز

 چند حديث گفتن در. كنند داشت ياد نيز آموزان ودانش نوشته را ،حديثي درس شروع از قبل تواند مي مربي -4

 صحيح گذاري ،اعراب جمله كل - باشد معلوم آن ومنبع گوينده- شود نوشته حتما عربي متن: دارد اهميت نكته

 از احاديث و شده بيان حديث كلمات تك تك معني- نشود واگذاشته وشرح توضيح بدون حديثي هيچ - شود

 موضوع با ،متناسب حديث است بهتر. باشد برانگيز سوال و زا تفكر و جالب آموزان دانش براي كه باشد احاديثي

 درسي مطالب با و شده داشت ياد دفتر پايان در بايد احاديث اين باشد روز فرهنگي يا مذهبي مناسبت يا درس

 اجباري نبايد آنها حفظ باشدولي عملي يا فكري نياز و ضعف و خال با ،متناسب روايات شود سعي. نگردند خلط

 و دهند توضيح آن مورد در كه بخواهد آموزان دانش از دهد شرح را حديث مربي اينكه از قبل است بهتر و شود

 نيز و محجج و عميق استباط و تفسير و شرح قرآن  آيات مانند روايات بعضي. دارد وا تفكر به را آنها طريق بدين

 روايات  گونه اين البته كه  متعارضند ديگر روايات ،با روايات بعضي حتي و دارند نياز  صحت و ضعف بررسي

 به  شخص   نيز گاهي.   اخالقي روايات نه اندو جاري عبادات و معامالت باب يعني احكام بحث در عمدتا

 وال"آيه مثل اين بود خواهد متصور   خالفمفهوم گردد واضح حديث كل اگر كه نند مي تمسك ازروايتي قسمتي

 نگاه جمله كل به اگر و حكم نوع يك كنيم نگاه اول جمله به فقط اگر كه است "سكاري وانتم الصلوة تقربوا

 ابتر و ناقص ، متن  كه داشت دقت  بايد حديث نقل در  بنابراين.  شد خواهد استخراج متفاوت حكمي كنيم

  .نشود بيان

 وپرورشي وقران ديني درس فقط كه نمود گمان نبايد. شوند قلمداد الهي علوم توانند مي وعلمها دروس همه-5

 در نيز دروس ديگر معلمان كه بجاست لذا خارجند قاعده اين از وغيره وعلوم رياضي ودرس بوده الهي دروس

 بيان ضمن در ديني و اخالقي كوتاه بحث يك چندي از هر وحداقل كرده تالش خود مباحث معنوي دهي جهت

 پرورشي و ديني معلم از بيشتر اگر رياضي معلم يك اخالقي كالم تاثير مسلما كه نمايند ارائه اي آيه يا حديث

  .نيست كمتر نباشد

 دين وحكم حرف هر براي و نموده بحث واستداللي روز به بايد بلكه بگويد را دين وقع ما فقط نبايد مربي-6

 چيز هر وفلسفه سرّ بايد بلكه بدهيم آموز دانش به ديني اطالعات فقط كه نيستيم آن پي در ما نمايد ارائه دليل

 مي تر راسخ واعتقادش نگرد مي دين به تر عميق و تر كنجكاوانه ديد با فرد باشد كه گونه اين كنيم بيان هم را



  

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با 
ھزار تومان  به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد  ٥قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٢٥ 

 

 وفلسفه داليل خود وبعد كند واگذار آموزان دانش به تحقيق عنوان به را حكمتها و دالئل تواند مي مربي شود

 دين در وانديشه تفكر به را آموز دانش همه از بيش بتواند كه است تر موفق معلمي نمايد بيان را اصلي هاي

 انتقال صرفا و بوده فلسفي و معرفتي بايد بحث ،هميشه عملي وچه اعتقادي مسائل در چه كندبنابراين ور غوطه

 كه گويند مي غايي علت به دليل است فرق احكام حكمت با احكام دليل بين البته. نباشد واطالعات دانستنيها

  . كند مي فرق ديگر حكم با حكم هر حكمت ولي است يكي احكام همه در

  

 شود برخورد وبالغ بزرگ انسان يك مانند درست او با و شده گرفته جدي بايد آموز دانش وكرامت احترام -7

 ودركي ،شخصيت سن اين در شخص. شود نمي ،سنجيده علم درصد حتي و وسال سن با شخصيت و زيراعقل

 ،احترام احترام اداي مسلما كه شود رفتار محترمانه او با كه دارد نيز انتظار و داشته بزرگسال انسان همچون

 ومهرباني لبخند و كند سالم به ابتدا كالس به ورود هنگام در معلم اگر بجاست خيلي دهد مي نتيجه را مقابل

 و شادي در شدن شريك حتي و دهد قرار خطاب مورد "شما" لفظ با را آموز دانش و دانسته اصل را وتحمل

 دانش به نسبت تري ومحترمانه سنگين برخورد معلم چه هر است احترام اداء نوعي نيز آنها واندوه غم يا خنده

 به دارد معلم چشم در كه را ارزشي آن كند مي سعي و يافته ومكرم رامحترم خود متقابال نيز او باشد داشته آموز

 به چيزي خود وجود در نيز او كه گردد مي موجب آموز دانش با آميز تحقير رفتار عكس بر ندهد دست از راحتي

 و حق رعايت و احترام مصاديق از.دهد بروز خود از مناسب نا ومنش رفتار و نكرده لمس را وشخصيت وقار نام

  .نكند اعمال تنبيهي وحكم قضاوت كسي مورد در اعتماد مورد شاهد دو گواهي بدون معلم كه است آن حقوق

 الگو او كالم از كه اندازه همان به آموزان دانش و است آموز دانش اخالق استاد پرورشي و وزندگي دين مربي-8

 عمل بدان خفا در نيز خود گويد مي كه را آنچه معلم كه نيست الزم گيرند مي الگو نيز رفتارش از گيرند مي

  . است داران دين و دين براي آبروداري ظاهر، حفظ ولي كند

 محتواهاي همه و ندارد وجود معنويت رشد و خودسازي و مجدانه آموزي علم جز اي ،وظيفه متعلم براي -9

 ومسير بينش اين آموزاز دانش آنكه براي پس است گرفته قرار اصل دو همين وتقويت تثبيت در نيز آموزشي

 و نكرده خلط را وفرع اصل ، متعلم تا ساخته مكرراًشفاف را وهدف وظيفه كه است مربي وظيفه نگردد منحرف

  .گيرد بيشتري سرعت وظيفه انجام مسير در
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 يك سخنراني تواند مي فيلم. كرد استفاده نيز فيلم و دي سي از توان مي آموزشي تنوع براي گاهي -10

  . باشد درسي وروال موضوع با متناسب والبته ومستند آموز پند وسرگذشت رويداد يك شرح يا شخصيت

  :مثال. شود نوشته برد وايت تخته روي وموضوع ،بحث كالس شروع از قبل -11

  غيبت: موضوع.  شناسي گناه: بحث

  وطمع حرص: موضوع.  رذائل خت شنا:  بحث

  

  خمس: موضوع.  واجبات شناخت:  بحث

 نيز و السالم عليهم معصومين بر وسالم نوشتار وهم بيان صورت به هم و" الرحيم الرحمن اهللا بسم " جمله

  .بخشد مي كالس به خاص معنوي ابهت درس پايان در صلوات فرستادن

 ارائه نيز اجباري يا اختياري تحقيق بايد بيند مي مناسب كه كجا هر گويد مي خود آنچه خالل در مربي -12

 ارائه آموزان دانش به شده گفته درس موضوع به مربوط سوال قالب در يا بوده موضوعي تواند مي تحقيق. دهد

 چيزهايي نه باشد داشته همراه به عقيدتي يا عملي تاثير آنها فهم كه باشد موضوعاتي به راجع بايد تحقيق.  شود

 نباشد a4 صفحه يك از وبيشتر بوده نويس دست بايد تحقيق.  دارند عمومي اطالعات و دانستني جنبه تنها كه

 توسط تا شده ،انتخاب بهترين تحقيقها ميان از.) است تر مناسب شود نوشته پرورشي دفتر آخر در تحقيق اگر(

 بايد آموز دانش بنابراين( شود نوشته منابع به رجوع با بايد فقط شودتحقيق خوانده كالس براي آموز دانش خود

 امتياز ويك ترم نمره يك باشد شده انجام كامل كه اجباري يا اختياري تحقيق هر).بداند را تحقيق و انشاء فرق

  .شود مي كم ترم نمره از نمره دو اجباري تحقيق هر انجام عدم در و شده محسوب درسي

 هر كه بود اين پي در خيلي نبايد بنابراين گردند وعمل ذهن ملكه تا شوند تكرار بايد بارها دين مهم حقايق-13

  .باشد ونو بكر مطالب گوييم مي چه

 از كند كمك بيشتر رقابت و هيجان به تواند مي نيز ديني مسابقات گزاري بر ، تعليم و تدريس امر كنار در -14

 سال براي قرآن ام سي جزء حفظ براي نهايت در. قرآن مهم هاي آيه و كوچك هاي سوره حفظ مسابقه جمله

 ويا ادعيه از بعضي حفظ مسابقه البته و شود گرفته نظر در ارزنده جايزه با ويژه اي مسابقه بايد راهنمايي سوم
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 توان مي اعتقادي مسائل به مربوط درسي موضوع هر پايان از بعد همچنين است بخش ثمر و نيزمحسن احاديث

 اي نامه" عنوان با اي مسابقه است خوب مهدويت بحث پايان از بعد مثال كرد گزار بر زمينه همان در مسابقه يك

 گزار بر " بدحجاب زن با سخني "عنوان تحت اي مسابقه حجاب بحث ازاتمام بعد يا " السالم عليه زمان امام به

 اي مسابقه مربي كه است محسن ديني اعياد يا محرم يا رمضان ماه مثل مذهبي خاص ايام در همچنين نمود

 مي سر به آن در كه قمري ايام با آموزان دانش كه جاست به همچنين.نمايد گزار بر مربوطه موضوع در نوشتاري

 واذكار واعمال خاص ايام ، ،مربي ماه هر ابتداي در است بهتر بنابراين گردند آشنا آن به مربوط واعمال برند

  .كند بيان آموزان دانش براي مفاتيح كتاب از را ماه آن به مربوط

  

 وجواب سوال صورت به بيشتر بايد گويد مي مربي آنچه است ونوشتن گفتن اساس بر پرورشي تدريس شيوه-15

 و وشالوده كليت وبعد كرده تشريح را بحث ابتدا مربي. باشد منظم هاي بندي تقسيم با همراه وشرح عنوان يا

 كه است مهم ولي ندارند نوشتن به ونياز بوده ،توضيحي مطالب از بسياري شود مي ونوشته گفته ، بحث اهم

 دادني شرح مطالب جزوه اين در البته كه(آيد صفحه روي بايد چيزهايي چه شده گفته آنچه ميان از بدانيم

 بهتر.  باشد گويا و بليغ و ،جامع نبودن مطول عين در بايد مربي توضيح).است شده ومشخص معلوم ونوشتني

 باز سواالت؛ به پاسخ وبعد توضيح ،بعد نوشتن ابتدا(  نمايد تبيين و تشريح جزء جزء را بحث يك مربي كه است

  . ( نوشتن وبعد توضيح ابتدا يعني عكس؛ بر يا. آخر الي...  سواالت به پاسخ وبعد توضيح بعد نوشتن مقداري

 ويادگيري مطالعه روشهاي فهم و خانه در درسي ريزي برنامه و نظم داشتن ، متعلم براي الزم مسائل از-16

 وفقط خصوص اين در كه طلبد مي داراست نيز را مشاور نقش نوعي به پرورشي مربي كه آنجا از و است صحيح

  .دهد ارائه را الزم متد جلسه يك در

  .نمود گزار بر خانه نماز در يا آزاد فضاي يك در را كالس كه است محسن ، تنوع براي گاه-17

 نوشتن در زيرا است آموزان دانش براي پرورشي جزوه دادن قرار اختيار در از بهتر ونوشتن گفتن شيوه-18

 را اند كشيده زحمت آن براي كه هايي نوشته بنددوقدر مي نقش آموز دانش ذهن در ودقيقتر بهتر ،مطلب

  .دانست خواهد بيشتر

  .است پرورشي معلم كار ضروريات از درس موضوع در عميق اطالعات وكسب درسي مطالعه پيش -19
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 مسائلي همچنين كند اجتناب است فقيه كار آنها مورد در ونظر بحث كه تخصصي مسائل بيان از بايد مربي -20

 ها فرقه از بحث مثل كند سوال مورد اين در خود كسي آنكه مگر شوند مطرح نبايد نيستند وسوال ابتال مورد كه

 معاد و نبوت و توحيد مثل اند بديهي و فطري ما نزد كه مسائلي در همچنين...  و سنت اهل اعتقادات يا وشرايع

 آنكه مگر كند مي شك ايجاد ،بيشتر اثبات مقوله در شدن وارد چون شد اثباتي مباحث وارد نبايد... امامت و

  . بخواهد ودليل اثبات كسي

 كتب اين اكثر كه شود مي پيشنهاد مربيان به تدريس براي خاصي كتابهاي پرورشي معاونت سوي از گاه -21

 اهم بين خلط وباز شده سرگردان كتاب همه اين ميان در مربي ثانيا.  تدريس ونه مناسبند وتحقيق مطالعه براي

 موضوع براي منبع بايد فقط كتابها. شود مي ايجاد روال در مشخص بندي وموضوع نظم عدم مسئله و ومهم

 كتب از بايد معلم است فضائل يا محرمات از يكي يا واجبات از يكي درس موضوع اگر مثال باشند بحث مورد

  . كتاب نه باشد اصل بايد موضوع بنابراين بكشد بيرون بحث مسئله آن مورد در مختلف

 هشت وبخشهاي ديگر مباحث طول در اوال چون نيست جداگانه بخش ايجاد به ،الزم شبهات به جواب براي- 22

 طرح ثانيا دهد مي جواب آنها به ومربي شود مي مطرح شبهاتي ، ودرك فهم با ومتناسب عادي صورت به گانه

 مي محسوب ضروري غير و اضافه كاري ندارد سوال آنها به نسبت وخود نيست آموز دانش ذهن در كه شبهاتي

 بحث خالف بر است جواب دنبال وبه درگير آن با آموز دانش كه پردازيم مي شبهاتي جواب به فقط ما شود

  .شوند مطرح سوال وبدون ابتدائا بايد پس ودرگيرند مواجه آنها با جامعه عموم كه شناسي خرافه

 شبهه البته.  اشكال حل دنبال به ودرشبهه است دانستن دنبال به فرد سوال، در كه است آن وشبهه سوال فرق

  . است اعتقادي مسائل به مربوط عمدتا

 داخل كه مطالبي اند نوشتني وبعضي ضيحي تو بعضي آمده حاضر جزوه گانه هشت بخشهاي در كه مطالبي -23

 باشند ابهام رفع و تعريف براي اگر نيز پرانتز داخل ومطالب شوند مي داده توضيح مربي توسط فقط دارند قرار[ ]

  .ندارند نوشتن به نيازي باشند داشته تشريح جنبه فقط اگر و الزم آنها نوشتن

  .اورد كالس درون به را فرهنگي و تبليغي كارهاي و فعاليتها نبايد و است وتعليم تدريس محل كالس،فقط-24

 پنج و آموز دفتردانش براي نمره ؛پنج كتبي امتحان براي نمره ده:شود مي منظور اساس سه بر ترم نمره -25

 نمره هر يا شده ارائه تحقيق هر براي شود بيست از كمتر نمره سه اين مجموع كه صورتي در. انضباط براي نمره
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 شود منظورمي اساس سه بر نيز آموز دفتردانش به مربوط نمره. گردد مي اضافه نمره يك كالسي دفتر در بيست

 غلط وبدون ؛صحيح رنگ دو از صحيح واستفاده نوشتن خط ؛خوش)مطالب نيانداختن ميان واز(نوشتن كامل:

 كنند تهيه) سال يك براي( برگ 60 اقل حد مخصوص دفتر يك پرورشي كالس براي بايد آموزان دانش.  نوشتن

  . است بهتر شود نوشته آن در سالها همه پرورشي مطالب كه برگ دويست بزرگ سيمي دفتر داشتن ولي

  

  : پيشنهادات حاصل از تجربيات روش هاي به كار گيري پرورشي در مدارس

 گامهاي موثر در امورتربيتي

در مقوله تربيتي و پرورشي نمي توان   تربيت كنيم آموزش دهيم امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان

و حتي والدين نگاهي از منظر نوع نگاه به افراد را ناديده گرفت. به عبارت ديگر اگر نگاه افراد كارشناس، مربي 

    باال به پايين باشد نمي تواند راهگشا و كاربردي باشد...

    شرح :

  تربيت زير مه غفلت ها امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان ـ  1

به شايد از همهمه هياهوي و شتاب گيج كننده زمانه است كه از امور تربيتي به عنوان گنج بي بديل، سرمايه اي 

    غايت پر بركت و سرشار از توانمند سازي ها غافل مي مانيم.

گنجينه اي كه راز كهكشان ها را افشاء مي كند. ژرفناي اقيانوس ها را مي كاود اما به كم لطفي مي انگاريمش. 
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غفلت از هر يك از ما انسان ها صدها تجربه دانايي و كم داني، دانش و كم دانشي و ... و تربيت انديشه و روان و 

آن را طي عمرمان شنيده، ديده و خوانده ايم. در اين باره هم بعضاً خيال مي كنيم همه اين مولفه ها از انسان 

    هاي ويژه به منصه ظهور رسيده است و دسترس همگاني نيست و عامليت انحصاري دارد.

و توصيه هاي انبياء و دليل چنين گمان و تصورات را آيا نمي توان بر آمده از مسكوت گذاشتن سفارش 

   و فالسفه و انديش ورزان مجرب دانست يا حداقل يكي از داليل چنين است؟...» ع«معصومان 

عمر و زندگي يك ذخيره الهي است. اگر آن را تشبيه كنيم به سرمايه اي كه از تولد تا نهايت حيات دراختيار هر 

اين ذخيره غني به عده افراد كليد گشايش دارد. انسان است، به همان نسبت مي توان گفت و باور داشت كه 

هزاران وسيله دستيافت دارد. چند تاي آن دانش اندوزي، پرورش باورها و استعدادهاي نهاني، معلمان و مربيان 

پرورش يافته، خودباوري، اعتماد به نفس، تربيت كامل و درست پرورش روان و انديشه، رشد شخصيت و تقويت 

ها اعم از جوان و نوجوان دانش آموز به لحاظ ظرافت، تردي و شكنندگي احساسات شان،  اعتماد به نفس بچه

شرايط و ويژگي متمايز با افراد بزرگسال دارد. در وهله نخست مي بايد روح و توجه شان به مهر و دوستانه 

ر نتيجه مربي راحت تر و نواخته شود. اين امر فاصله هاي ميان مربي ومخاطبان او را كوتاه و كوتاه تر مي كند. د

    آسان تر مي تواند به يك ارتباط مفيد در يك فضاي صميمانه دست يابد.

بسياري از كارشناسان امور تربيتي بر اين باورند كه اصوالً هدايت افكار به سمت و سوي شيوه هاي نيك و 

ي كه مخاطبان با آنچه مي شنوند و پسنديده، اخالق و كردار، بدواً به مهرورزي و حتماً واقع گويي نياز دارد طور
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يا مي بينند از صميم قلب ارتباط دلپذير برقرار مي كنند و استمرار اين ارتباط نيز سبب خواهد شد جوان، 

نوجوان و حتي دانش آموز دبستاني هر آنچه را كه در زمينه خيرانديشي، تربيت، ادب، اخالق، دانش اندوزي و 

ربي خود دريافت خواهد كرد به صالح و سعادت خويشتن داند كه نيز در سال اطالعات جذاب و تازه از زبان م

    هاي زندگي سبب پيشرفت و امنيت كارايي او در عرصه هاي مختلف مي شود.

  

  ممنوع اي كليشه رفتارهاي

آنجا كه انسان به يك باور حقيقي و واقعي مي رسد، احساس عميق خوشايندي از خود بروز مي دهد. فكر و 

به هيجاني مطلوب آميخته مي شود. احساس غرور معنوي مي كند. اين تحوالت نمايانگر تعادل احساس روحش 

ساله روند تربيت و تعالي  10و باور است. مربي مي بايد با استطاعت علمي و شناخت ظرفيت هاي مثالً يك فرد 

ستايش برانگيز تلقي كند  فكري و روحي او را پيش برد كه مخاطبش به سر شوق آيد. رهنموني را يك هديه

وهدايت و رفاقت مربي را به نيكي به ياد بسپارد. در برابر اين فعل و تحوالت، اين اشاره بجاست كه چنانچه مربي 

و يامعلمي نه تنها در رهنموني و هدايت اش ضعيف باشد، بلكه خود به آنچه مي آموزد و مي گويد چندان واقف 

اي را براي كس و يا كساني روخواني مي كند، در وظيفه خطيرش ممكن  نباشد و مثل آن كه يك متن كليشه

است چندان موق نشود. بچه هاي امروزي بسيار باهوش تر و كنجكاوتراز همسن هاي دوران هاي پيشين هستند 
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چرا كه ابزارهاي ارتباط جمعي امروزه با ساليان گذشته تفاوت شگفت انگيزي دارد كه بروبچه هاي خردسال هم 

و بيش از كاربري و كاربرد وسايل نوين ارتباطات، سرشته دارند. بنابراين، معلم و مربي و استادكار الزاماً دانش  كم

    خود را مي بايد به روز كند تا بتواند جوابگو و موفق در تعليمش باشد.

يز نقش به فراموش نكنيم كه طراوت بيان و هنر تفهيم و تجزيه و منطق منظور و هدف در مباحث پرورشي ن

   سزايي دارند.

    شخصيت پروري نيازمند مهر و دانش

يكي ديگر از شهروندان فرهنگي است كه درباره تربيت و مربي، بيشتر بر مهرورزي و دانش » محمد كيانوش«

مربي تاكيد دارد. وي با اشاره به اين كه هرچه يك فرد پرورش يافته به يك مخاطب كم سن و تجربه مي آموزد 

آگاهي علمي «با مهرباني، اشاعه معارف و پويايي انساني باشد، در خصوص مشخصات مربيگري مي گويد:مي بايد 

و تربيتي امري انكارناپذير است.آشنايي كامل به شيوه هاي كاربردي در حرفه تا بتواند نيازهاي تربيتي و فكري و 

تمايل او را در فراگيري آنچه مورد نظر  رواني مخاطب خود را تحقق بخشد يا به بيان ديگر، زمينه هاي ترغيب و

    »مربي است فراهم كند.

مربي بايد در گفت و گو با دانش آموزي كه سكناتش مي نمايد ناراحت است از موقعيت و «او نيز مي گويد:

مسايل خانوادگيش مطلع شود. اين اطالعات تنها در مسير دوستي و احساس همدلي با دانش آموز به دست مي 

شناخت به مربي كمك خواهد كرد چنانچه مشكلي خانوادگي ذهن و روان شاگرد را مشغول كرده است،  آيد. اين
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راحت تر او را راهنمايي كند تا از بار فكري او الاقل كاسته و يا كالً برطرف شود. شخصيت پروري به چنين نوع 

  »ارتباطات انساني نياز دارد و اين اتفاق، خود نياز به دانش و تخصص است.

تربيت در سرنوشت افراد بسيار تاثيرگذار است. زيرا پرورش دادن انسان، به نوعي ورودي تازه به بستر متفاوت و 

تازه زندگي است چون كه تربيت درست و صحيح موجب شناخت بهتر از خود، ديگران و محيط مي شود. 

ود. فهم و ادراك صحيح برآمده همچنين رشد شعور تربيتي سبب تحوالت در بافت زندگي و اهداف انسان مي ش

    از تربيت درست، انسان را در برابر خيلي از پديده هاي ناهنجار، كجروي، بدانديشي و ... و ... مصون مي سازد.

    انسان باشعور دوست داشتني است

دانشجو است. وي مي گويد: انسان بدون تربيت درخور شان انساني در زندگي دچار مشكالت مختلف » اشرفي«

شود. انسان باشعور را همه دوست دارند و برعكس، كسي كه انتظار همه چيز از ديگران دارد و خود، معرفت  مي

  »و تربيت اجتماعي ندارد، مزاحمت هايي براي سايرين به وجود مي آورد...

تربيت يعني اين كه راننده، حرمت عابري را كه روي خطوط سفيد عرض «اين دانشجو با لبخند مي افزايد:

از اين دانشجو درباره نقش سيستم » يابان مي گذرد، رعايت كند. تربيت يعني كسي حق ديگري را از بين نبرد.خ

به نظر من سيستم آموزشي از دونظر دراين باره «-آموزشي در فرهنگ سازي تربيتي مي پرسم: پاسخ مي دهد: 

است. در حالي كه آموزش و پرورش بايد بررسي شود يكي از نظر توانايي و پرورشي و ديگري متون تربيتي 

متولي تربيت همراه كسب علم است بايد مثل مواد درسي به بخش تربيت هم نمره بدهد. اما قبل از آموزش و 
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پرورش، اين والدين هستند كه به نوعي معلم اوليه بچه هاشان هستند. به نظر من خرج كردن براي تربيت 

ه خانواده و هم جامعه مي رسد. از طرف ديگر، انحرافات و آموزي چه در خانه چه در مدارس سودش هم ب

  »نادرستي ها كم مي شود.

در همين اثنا دوست موتورسوار او از راه مي رسد. دانشجو ترك موتور مي نشيند اما پيش از رفتن نظر دوستش 

  را درباره تربيت و مربي مي پرسم.

خالصه مي گويم. من هم شيوه مربي در مدرسه را «خيلي محكم و قاطع حرف مي زند، او مي گويد: » خليلي«

ديده ام نظرم به مربي اين است كه او مثل يك دايره المعارف ديني و علوم روز باشد. ظاهر و باطنش جذاب و 

  »آدمي پرحوصله باشد. بچه ها را از مسائل اجتماعي آگاهي كند و چيزي از سرخودخواهي تحميل نكند.

تربيتي وزين  -درس علوم ارتباطات اجتماعي، با طرح اين باور خود كه بعد پرورشييك م» برات اهللا صمدي راد«

تر و مهمتر از بعد آموزشي است، مي گويد كه مربي بايد بتواند با رفتار، كردار و اخالق صالحانه مباحث و آموزش 

لكرد مربي به رغبت و هاي تربيتي دانش آموزان را در ضميرشان بنيان گذاري كند به طوري كه آنان نيز از عم

خالء ارتباطات اجتماعي، «دلخواسته، تابعيت تربيتي و الگوبرداري كنند. اين مدرس همچنين تاكيد مي كند: 

تمامي دانش آموزان ازطرفي موقعيت كنوني با رواج تحميلي وسايل نوين ارتباطات جمعي روبرو هستيم. دراين 

وسه پرورشي و توانمندي هاي مربي درمقام مقابله منطقي با حالت بكارگيري راهكارهاي مناسب و قاطع در پر

    اخالقي را به سهم خود فراهم سازد. - چنان پديده هاي مدرن، مي توانند زمينه هاي امنيت تربيتي
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مي گويد همانطور كه از عنوان آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت معلوم و مفهوم مي » برات اهللا صمدي راد«

نگي داراي دو بعد آموزشي و تربيتي يا پرورشي است. بعد آموزشي را معلمان به عهده دارند شود، اين بخش فره

و انجام مي دهند از دانش آموزان افرادي عالم، متخصص و آگاه مي سازند. وظيفه هدايت پرورشي و تعليم 

هند. اما چگونگي شخصيتي با مربيان تربيتي است كه دانش آموزان را از اين جهات براي جامعه پرورش مي د

شيوه هاي تربيتي حائز اهميت است. انجام اين مورد نبايد صرفا درحد شعار و حرف باشد. مربي بايد با رفتار، 

خودباوري مبتني بر اصول تربيتي را در دانش آموزان نهادينه و پايدار كند. اگر مربي رفتار  -عملكرد و خودساخته

د و بتواند انديشه و روان دانش آموزان را مجذوب محسنات گفته و كردار تربيتي، پندار و اخالق نيكو داشته باش

خود كند مي تواند همچون يك رفيق شفيق باشد تا حدي كه فرضا دانش آموزي چنانچه خجالت دارد موردي يا 

ي بر مسئله اي را با پدر و يا مادر خود درميان بگذارد، راحت بتواند آن مسائل را براي مربي بيان كند و مرب

مبناي علوم تربيتي مشكالت مطروحه شاگرد را رفع و رجوع كند. لذا مي گوييم اين بعد پرورشي سنگينتر از بعد 

  »آموزشي است...

كليد همه پديده هاي فرهنگي، هنري، صنايع و تربيتي در وهله نخست توسط و ازسوي معلمان، زده شده و مي 

الق و آموزشي، معلمان معماران شايسته بازسازي و نوسازي شود. به گفته صاحبنظران و متخصصان ادب و اخ

افكار و چراغ هدايت جامعه انساني هستند. اما به رغم اين واقعيات و اوصاف عالقه، توانايي و محبت مربيان و 

معلمان براي تربيت و پرورش دانش آموزان به تنهايي كافي نيست. از ديگر سو شايد كم نباشند پدران و مادراني 
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ز ديرباز اين خيال را دارند كه با سپردن فرزندشان به مدرسه، ديگر دغدغه اي از بابت تربيت او ندارند. اين تصور ا

امروزه هم در برخي خانواده ها رايج است كه والدين تنها وظيفه شان تامين مسكن، خوراك و پوشاك بچه 

ي، اجتماعي و جامعه شناسان و روانشناسان، نهاد هايشان است. درحالي كه به اعتقاد اكثر صاحبنظران علوم تربيت

رشد مي  -خانه و خانواده - خانواده اولين كانون آموزش و پرورش محسوب مي شود. بچه ها درمحيط زيستي

كنند و به مرور هرآنچه را كه مي بينند و مي شنوند در لوح ضميرشان ثبت و حك مي شود. روانشناسان براين 

دوران اوليه حياتش آموخته، به زمان كهولت هم به ياد دارد و چه بسا ممكن است به  باورند آنچه كه كودك در

  همانگونه رفتار و خوي عادت كرده است.

  تقوا و تربيت مهمترين مانع كجروي

آموزگار بازنشسته معتقداست: بهترين معلم اخالق در مرحله اول والدين و ديگر اهالي خانواده » ابراهيمي«

بچه به مدرسه مي آيد، درس مي خواند. پس از تعطيل شدن مدرسه به خانه خود مي «ويد: هستند. او مي گ

رود. در مدرسه معلم هرآنچه كه بايد در زمينه تربيت و دانش تدريس كند به شاگردان ياد مي دهد. شاگرد از 

ه مي كند. بچه اي مودب مدرسه كه بيرون مي رود انواع رفتارها، بي حرمتي ها و گفتارهاي بعضا نازيبا را مشاهد

باشد ازهمين گفتارها و رفتار را كه هر روزه مي بيند، ناخواسته متاثر مي شود. در اين حالت اگر همين بچه در 

محيط خانواده به درستي و عميق تربيت شود يعني مثال به اوتفهيم شده باشد كه آخر عاقبت حركات زشت و 
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ر آن كه او با ايمان و تقوا و مهرباني متعارف پرورش يافته باشد، قطعا بدرفتاري و... به كجا ختم مي شود و مهمت

  »او در فاصله خانه تا مدرسه و جامعه به سمت بيراهه قدم برنمي دارد.

اين آموزگار در مورد تربيت درمحيط مدرسه، مي گويد: دراين باره تنها مي گويم شايد دربرخي مدارس و 

ه وظيفه كالسيك خودشان را فقط در آموزش مي خوانند. روي رفتار و مواردي كساني از همكاران باشند ك

مسائل ديگر بچه ها كند وكاو نمي كنند. اما در بسياري از مدارس معلمان نسبت به مسائل حتي خانوادگي 

  شاگردانش حساسيت دارند.

  تربيت كنيم آموزش دهيم امور تربيتي؛ گام هاي بي صدا در هياهوي زمان 
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  :ي كه براي دانش آموزان مفيد است ش ها اقدامات و رو

 مدرسه معاونين پرورشي روشهاي ايجاد انگيزه براي دانش اموزان در

  فنون ايجاد انگيزه در دانش آموزان

  انگيزه چيست؟

انگيزه هاي رواني به طور عمده تحت تأثير انگيزه حالت مشخصي است كه سبب ايجاد رفتاري معين مي شود. 

  اجتماع خاصي قرار دارند كه شخص در آن رشد كرده است.

  تعريف انگيزش:

انگيزش به علت يا چرايي رفتار اشاره دارد، روان شناسان مفهوم انگيزش را به عواملي محدود مي سازند كه به 

  رفتار نيرو مي بخشد و به آن جهت مي دهند.
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  انگيزش بر يادگيريتأثير 

انگيزش هم هدف است، هم وسيله. به عنوان هدف، از دانش آموزان مي خواهيم نسبت به موضوع هاي گوناگون 

علمي و اجتماعي عالقه كسب كنند. به عنوان وسيله، انگيزش مانند آمادگي ذهني يا رفتار ورودي، پيش نياز 

كي از امور بديهي است. يادگيري معلول انگيزه هاي متفاوت يادگيري به حساب مي آيد و تأثير آن بر يادگيري، ي

است. يكي از اين انگيزه ها كه نقش مهمي در جريان يادگيري دارد، ميل و رغبت شاگردان به آموختن است. 

رغبت، محركي است كه نيروي فعاليت را افزايش مي دهد. براي اين كه شاگردان در هنگام يادگيري فعال 

موضوعي كه مي خواهند فرا بگيرند، عالقه مند باشند. براي ايجاد رغبت، الزم است مطالب و باشند، بايد به 

مفاهيم درسي بر اساس نياز شاگردان تنظيم شود و هدف ها براي دانش آموزان ارزشمند و قابل وصول باشد. 

راي فعاليت را در او به هدف ارزشمند و قابل وصول، فرد را به خواستن و طلب كردن وا مي دارد و نيروي الزم ب

وجود مي آورد. از راه هاي متفاوتي مي توان ايجاد انگيزه كرد و عالقه ي دانش آموزان را به يادگيري افزايش 

  داد. در اين نوشتار، بعضي از اين روش ها و فنون معرفي مي شوند.

  ده روش براي ايجاد انگيزش در دانش آموزان

  رس، با توجه به هدف هاي آموزشي. بيان دقيق انتظارات در آغاز د1
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اين نكته كه دانش آموز بداند معلم چه انتظاراتي از او دارد و هدف كامالً براي او روشن باشد، بي شك به بهبود 

يادگيري و افزايش عالقه در يادگيرندگان كمك خواهد كرد. پژوهش هاي انجام شده نشان داده اند 

وزش اطالعي ندارند، به خوبي يادگيرندگاني كه معلم قبل از شروع يادگيرندگاني كه از هدف هاي درس و آم

درس انتظارات خود را به ايشان مي گويد و آنان را از هدف هاي درس آگاه مي سازد، در پيشرفت درس موفق 

  نمي شوند.

  . استفاده از تشويق هاي كالمي در شرايط الزم2

انواع تشويق، مؤثرتر است و تأثير بسيار زيادي بر عملكرد در بسياري مواقع، تشويق هاي كالمي معلم از ديگر 

، »خوب«دانش آموز دارد، چون بالفاصله پس از يك رفتار خوشايند رخ مي دهد. استفاده از واژه هايي چون: 

پس از عملكرد درست دانش آموز، از تدبيرهاي مؤثر انگيزشي است. » خيلي خوب«و » آفرين«، »عالي«

است كه به رفتار و عملكرد درست دانش آموز وابسته باشد. هم چنين معلم بايد به اندازه ي مؤثرترين تشويق آن 

الزم دانش آموزان را ستايش و تشويق كند. اگر تشويق بيش از حد باشد، اثر مثبت خود را از دست مي دهد و از 

  اصيت تقويت كنندگي آن كم مي شود.خ

  . بهره گيري از آزمون و نمره3
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زشيابي هايي كه معلمان از دانش آموزان به عمل مي آورند، ارزش انگيزشي زيادي دارند، زيرا اين نمره هاي ار

نمره ها با پاداش هايي چون: تأييد معلم و پدر و مادر، ارتقا به كالس باالتر، ورود به دانشگاه و رضايت از عملكرد 

انه همراه با بازخورد به اطالع سرپرست دانش خود، همراه اند. به ويژه اگر اين نمره ها به صورت مستمر و ماه

آموزان رسانده شود، در افزايش انگيزش دانش آموزان اثر مثبتي دارد. بنابراين معلم مي تواند با اجراي آزمون 

هاي هدفمند، سطح انگيزشي يادگيرندگان را باال ببرد. با اين حال نكته اي را كه بايد درباره ي امتحانات 

داشت، اين است كه از آن ها به عنوان وسيله اي براي اطالع دانش آموزان از نحوه ي عملكرد و  گوناگون در نظر

  ميزان يادگيري شان استفاده كرد، نه به عنوان وسيله اي براي تهديد و تنبيه آنان.

  . استفاده از خاصيت برانگيختگي مطالب4

ز باشد، باعث افزايش سطح برانگيختگي و هم چنين هر اندازه مطالب ارائه شده، جديد، پر معني و تعجب بر انگي

عامل تحريك حس كنجكاوي در دانش آموزان مي شود. با توجه به اين موضوع، معلم مي تواند با ارائه ي 

مطالبي كه ويژگي هاي برانگيختگي دارد، در دانش آموزان ايجاد انگيزه كند. مطلبي كه براي دانش آموز نو و 

ادگيري و دانستن را در او افزايش مي دهد و ميل و رغبت او را به يادگيري بيشتر خواهد معني دار باشد، شوق ي

  كرد.

  . ارائه ي مطالب آموزشي از ساده به دشوار5
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ارائه ي مطلب از ساده به مشكل باعث مي شود، دانش آموز در ابتدا به موفقيت هايي دست بيابد. اين موفقيت 

تماد به نفس بيشتري كسب كند. همين امر، تحرك و انگيزشي در او ايجاد اوليه موجب مي شود، دانش آموز اع

مي كند تا براي يادگيري متن هاي دشوارتر بعدي آماده شود. برعكس، چنان چه مواد آموزشي در ابتدا به 

صورت مشكل ارائه شوند، ممكن است شكست و ناكامي را در دانش آموز به دنبال داشته باشد و به دنبال آن 

سردي و بي انگيزگي در او ايجاد شود. نيز بايد گفت، موفقيت آغازين دانش آموز، موجب دريافت تشويق هايي دل

از سوي معلمان و پدر و مادر خواهد شد و اين خود، به افزايش انگيزه براي يادگيري بيشتر در دانش آموزان مي 

  انجامد.

    

استفاده از موقعيت هاي تازه هنگام كاربرد  . كاربرد مثال هاي آشنا هنگام آموزش مطالب تازه و6

  مطالب آموخته شده

براي اين كه عالقه ي دانش آموزان به يادگيري بيشتر شود، به طوري كه دانش آموز خود با ميل و رغبت پي 

گير مطلب شود، بهتر است معلم به هنگام آموزش مطالب تازه، از مثال هاي ملموس و آشنا استفاده كند. 

ز مثال هاي شناخته شده، ذهن دانش آموز را تحريك مي كند و عالقه به جريان يادگيري را در او استفاده ا

افزايش مي دهد. زماني كه مي خواهيد مطالب آموخته شده حالت كاربردي داشته باشد، بهتر است آن ها را در 
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د، دانش آموز از حالت كسلي كه موقعيت هاي تازه به كار ببريد؛ زيرا استفاده از موقعيت هاي تازه باعث مي شو

  در اثر يكنواختي برايش ايجاد شده است، خارج شود و با ميل و عالقه در جريان يادگيري قرار بگيرد.

  . بهره بردن از روش هاي متنوع آموزشي7

ايفاي نقش، بحث گروهي، پرسش و پاسخ، گزارش انفرادي و گروهي، و هر تدبير ديگري كه دانش آموزان را در 

اليت يادگيري شركت دهد، به مقدار زيادي انگيزه ي آنان را باال مي برد. خسته كننده ترين روش آموزشي آن فع

است كه معلم تمام وقت كالس را به خود اختصاص دهد و فرصت هيچ گونه فعاليت و اظهار نظري را به دانش 

ي ايجاد انگيزه در يادگيرندگان، شركت آموزان ندهد. پژوهش هاي متعدد نشان داده است، يكي از بهترين راه ها

  دادن ايشان در فعاليت هاي كالسي است.

  . كاستن از پيامدهاي منفي مشاركت يادگيرندگان در فعاليت هاي يادگيري8

براي اين كه دانش آموزان بتوانند در امر يادگيري شركت فعال داشته باشند، به پاداش و يا تقويت مثبت از طرف 

ارند. اگر دانش آموزي كه به قدر توانايي خود سعي در مشاركت كالس و يادگيري دارد، از طرف معلم خود نياز د

معلم مورد توجه قرار گيرد و معلم بتواند از طريق تقويت مثبت، اين رفتار را در او تقويت كند، اين كار موجب 

روش تثبيت رفتار و مهم ترين  انگيزش بيشتر دانش آموز خواهد شد. چرا كه تقويت مثبت، بهترين و مؤثرترين

عامل ادامه ي رفتارهاي انسان در زندگي روزانه است. براي اين منظور، معلم بايد بكوشد از پيامدهاي آزارنده 
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جلوگيري كند. بعضي از عواملي كه ممكن است در جريان يادگيري باعث دلسردي دانش آموزان شود، عبارت 

  است از:

    

  

  عالقه، رغبت و استعداد دانش آموزان.* بي توجهي معلم به 

* استفاده ي محض از روش هاي تدريس سنتي مانند حفظ و تكرار و يا سخنراني و عدم برانگيختگي حس 

  كنجكاوي دانش آموزان.

  * مجبور ساختن دانش آموزان به انجام تكاليفي كه سطح دشواري شان خارج از توانايي آن ها است.

  به نفس در نتيجه ي شكست در حل مسائل و يا انجام فعاليت هاي يادگيري. * از دست دادن حس اعتماد

  * گرفتن نمره ي كم در امتحاني كه معلم قبالً محتواي آن را آموزش نداده است.

  * مجبور ساختن دانش آموز به رقابت با كساني كه از او توانايي بيشتري دارند.

  * بي توجهي معلم به كوشش هاي دانش آموزان.



  

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با 
ھزار تومان  به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد  ٥قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٤٥ 

 

مجبور ساختن دانش آموزان به ساكت و آرام نشستن در كالس و گوش دادن به سخنراني هاي خسته كننده * 

  ي معلم.

    

  . دادن تكليف هايي كه نه خيلي ساده اند و نه خيلي دشوار9

 معموالً دانش آموزاني كه انگيزه ي پيشرفت بيشتري دارند، به دنبال تكليف هايي مي روند كه با مقداري تفكر و

پيچيدگي همراه باشد و آن ها را به فعاليت وادارد. اين نوع تكاليف، اگر درست و به جا ارائه شوند، به اعتماد به 

نفس در دانش آموز خواهد انجاميد. حال اگر اين تكليف ها بسيار ساده و پيش پا افتاده باشند، چنين احساسي 

شند، احتمال شكست و ناكامي و به دنبال آن عدم اعتماد ايجاد نخواهد شد. هم چنين اگر تكاليف بسيار دشوار با

به نفس را در او ايجاد خواهد كرد. بنابراين، سطح دشواري تكليف هاي درسي بايد با سطح توانايي و يادگيري 

دانش آموز منطبق باشد تا او بتواند با تالش و كوششي كه به خرج مي دهد، از عهده ي انجام تكاليف برآيد و 

  ي يادگيري اش افزايش يابد.انگيزه 

    

  . ارائه ي مطالب تا حد ممكن به صورت معني دار و در ارتباط با موقعيت هاي واقعي زندگي10
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بر اساس اعتقاد و يافته هاي روان شناسان، انگيزه ي واقعي انسان ها در يادگيري، انگيزه ي دروني ايشان است. 

خواهد كرد و سبب شوق يادگيري و كشف اطالعات خواهد شد.  فهميدن مطالب، انگيزه ي دروني آنان را تقويت

به همين خاطر، هر اندازه مطالب معني دارتر و منطقي تر باشند، كنجكاوي افراد را بيشتر تحريك مي كنند. بر 

همين اساس، در كالس درس نيز اگر معلم بتواند مطالب درسي را به صورت معني دار و قابل درك ارائه دهد و 

را با موقعيت هاي واقعي زندگي ارتباط دهد، شوق و انگيزه ي يادگيري در دانش آموز افزايش خواهد آن ها 

  يافت

  تحليلي بر تجربيات در زمينه انتخاب شوراهاي مدارس 

  رنگ كم ونقشي مدارس در شورا شور پر حضور

   رنگ كم نقشي اما پرشور حضوري/ آموزي دانش شوراي انتخابات

 دستاورد اما شود مي برگزار آموزان دانش فراوان شوق و شور با هرسال چه اگر آموزي دانش شوراي انتخابات

   .ندارد همراه به آموزان دانش براي چنداني

 مختلف مشكالت حل در است،اما مدارس اجرايي نامه آيين در تاملي قابل وظايف و اختيارات داراي شورا ابن

 مي ناشي مدرسه مديريت فرهنگ از ناكارآمدي اين صاحبنظران، اعتقاد به و است ناكارآمد و ناتوان آموزان دانش

 دوره درصد 30   در ايران، مدارس تاسيس تاريخ در بار نخستين براي 1377  سال"آموزي دانش شوراي". شود

 و متوسطه هاي دوره مدارس همه در خود، فعاليت سال هشتمين در است قرار امسال و شد تشكيل متوسطه

 دانش شوراي انتخابات هشتمين. شود تشكيل ابتدايي دوره پنجم و چهارم هاي پايه درصد 75   و راهنمايي
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 شد زده زماني آموزي دانش شوراي تاسيس بناي سنگ. شود مي برگزار كشور مدارس در) پنجشنبه(فردا آموزي

 دانش نيز زمان آن و بودند كرده تحصيل گذشته رژيم مدارس در دوره اين معلمان و مديران از بسياري كه

 در شورا تشكيل اهميت تفكر نبود. نداشتند مدرسه سازي تصميم و گيري تصميم در دخالتي چندان آموزان

 تصميم و گيري تصميم به گذشته، پرورش و آموزش نظام بانيان زيرا شود مي ناشي جا همين از دقيقا مدرسه

 و تفكر اين وجود. يافت تسري نيز نظام اين يافتگان پرورش به تفكر همين و نداشتند اعتقادي پايين از سازي

 از سال هشت از پس آموزي دانش شوراي كه شد باعث شورا تشكيل اهميت از معلمان و مديران نديدن آموزش

 ديگر سرنوشت كه كند مي آشكار را خود چهره زماني تفكر اين. بماند باقي كوچه يك خم اندر هنوز خود، عمر

 دست و مسووالن به مربوط كه مربيان و اوليا انجمن و معلمان مدرسه، شوراي ازجمله مدرسه شوراهاي

 كنند، مي برگزار نيز هايي نشست شوراها اين واگر نباشد آموزي دانش شوراي از بهتر است، مدرسه اندركاران

 آموزي، دانش شوراي تشكيل نگرفتن جدي. آيد نمي بيرون آن از نيز درخوري هاي ريزي برنامه و ها تصميم

 بي از ها آن و درآورد را پرورش و آموزش وزارت راهنمايي و ابتدايي هاي دوره كل مديران صداي امسال حتي

 و وظايف مدارس، اجرايي نامه آيين. گشودند شكوه به لب شورا اين تشكيل به نسبت مدارس از برخي اعتنايي

 در فراواني هاي كاستي با مصوبات اين بند بند متاسفانه كه كرد ترسيم آموزي دانش شوراي براي هايي فعاليت

 از بسياري. آيد نمي در اجرا به هم ناقص صورت به نيز مدارس برخي در حتي و شود مي گذاشته اجرا به مدارس

 شركت آن انتخابات در سال هر كه حالي در ندارند آگاهي آموزي دانش شوراي فعاليت و وظايف از آموزان دانش

 انتخاباب براي آموزان دانش جوش و جنب و انتخاباتي هاي فعاليت. گزينند مي بر را نمايندگاني و كنند مي

 هرچه شوق و شور با انتخابات اگرچه رسد، مي خود اوج به هرسال مهرماه اواخر آموزي دانش شوراي اعضاي

 غيرآموزشي و آموزشي مشكالت حل براي آموزي دانش شوراي هاي برنامه و عملكرد اما شود مي برگزار تر تمام

 صورت به معموال كه ها آن راه سر بر مختلف موانع ايجاد و خود وظايف به اعضا نبودن آشنا. است ناچيز بسيار

 مدرسه در شورا اين فعاليت رو پيش موانع از شود مي اعمال مدرسه اندركاران دست طرف از ناخواسته و خواسته
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 بي و شهروندي حقوق نكردن رعايت گروهي، كار فرهنگ نداشتن دموكراسي، به نشدن قايل اهميت. است

 كشور اين بر مستبد حاكمان سلطه از ناشي بيماري يك فرهنگي و اجتماعي،سياسي امور در مشاركت به اعتنايي

 از بسياري اعتقاد به. نيست پرورش و آموزش به رسيدگي جز راهي بيماري، اين از رهايي براي و بوده

 ها آن به هايي مسووليت بايد اكنون هم از جامعه به ورود براي آموزان دانش كردن آماده براي كارشناسان،

 نامه آيين براساس. كرد شروع آموزان دانش به مدرسه اداره از توان مي هدف اين به نيل براي و كرد واگذار

 پرورشي، آموزشي، مسايل به مربوط امور در آموزان دانش مشاركت منظور به آموزي دانش شورا مدارس، اجرايي

 تقويت و مدرسه اوليا و آموزان دانش بين سويه دو مستقيم و صحيح ارتباط برنامه،ايجاد فوق و ورزشي انضباطي،

 انتخابات، برگزاري از پس. شود مي تشكيل آموزان دانش جويي مشاركت و پذيري مسووليت و خودباوري

 شورا، اعضاي كه گيرد مي صورت مدرسه در آموزي دانش شوراي رييسه هيات تعيين براي داخلي انتخابات

 از كميته 9   اعضاي رييسه، هيات تعيين از بعد. كرد خواهند انتخاب را شورا اين منشي و رييس نايب رييس،

 انتخاب علمي و سياسي تربيت بدني، تربيت تبليغات، فرهنگي، و هنري آموزشگاهي، هاي تعاوني بهداشت، جمله

 و معلمان به كمك پرورشي، و آموزشي امور ها، كالس اداره آموزي دانش شوراي اعضاي هاي ازفعاليت. شوند مي

 و مشورتي نقش مدارس، در آموزان دانش شوراي. است مدرسه در اوليا قبلي كارهاي از برخي انجام و مديران

 آيين مفاد رعايت با) مدرسه(مدير تاييد از پس و اكثريت راي با آن هاي تصميم و دارد اجرايي امور در مشاركت

 از يكي ها آن غياب در و مربيان يا معاونان از مدارس،يكي اجرايي نامه آيين براساس. بود خواهد اجرا قابل نامه

 همكاري. كند مي پيگيري را آموزان دانش مشكالت شورا، جلسات هدايت ضمن مدير، انتخاب به مدرسه معلمان

 در همكاري و ديواري نشريه بهداشتي،اداره و انتظامي درامور همكاري مدرسه، داخلي امتحانات برنامه درتنظيم

 آموزي دانش شوراي اعضاي. است شورا اين وظايف جمله از مدارس در آموزان دانش تعاوني واداره تشكيل

تا داراي درمدارس. شوند مي انتخاب مدرسه هر آموزان دانش تعداد برحسب مدرسه  از نفر، پنج آموز، دانش 250  
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تا 250    دو و مدرسه آموزي دانش شوراي اصلي اعضاي عنوان به نفر 9   باال به 350   از و نفر هفت آموز دانش 350  

                                                                                                                                                  .شوند مي انتخاب البدل علي اعضاي عنوان به نيز نفر

  روش هاي توصيه شده به همكاران براي اجرا در مدارس حاصل از تجربيات

  اموزان دانش در انگيزه وايجاد مدرسه در ونشاط شادابي ايجاد روشهاي

 به اولياءومربيان انجمن:اولياءومربيان انجمن)ه ريزي برنامه)د مدرسه محيط) ج آموزان دانش)ب معلمين)الف

 اهميت حائز نكته اين. است مشخص و مسلم آن ارزنده نقش و شده ايجاد مدرسه و خانه بين كه است پلي مثابه

  . پرداخت آن دهنده تشكيل اجزاي و عوامل تمامي به بايد شاد و ،مطلوب سالم اي مدرسه داشتن براي كه است

  

  

   : روحيه با و شاد معلم

 و آموزپرورش دانش روح كه باشد قرار چنانچه.  سازد مي برقرار و تنظيم را درس كالس جو و فضا و آهنگ معلم

 ناچيزي ،شانس باشد ناتوان و افسرده معلم روح چنانچه حال. گردد آغاز معلم روح از روند اين بايد يابد رشد

 در روز هر را خود توانمند حضور كه معلماني. داشت خواهد وجود آموزان دانش روح از مراقبت و تقويت براي

 پا جهت و نيستند هماهنگ آموزان دانش با فكر انتقال لحاظ از ،آنان نمايند ارائه توانند نمي درس كالس

 دريافت و درك در نقص گونه هر به توجه با بايد معلم هر.ندارند آمادگي آموزان دانش نيازهاي به سخگويي

 را جديد روشهاي كشف توانايي خود در تا كند تالشي و نمايد توجه خود تدريس در نقصي بعنوان نه آموز دانش

 روشهاي كشف در توانايي.كند انتخاب را ممكنه روش بهترين تا باشد داشته را امكان اين بايد معلم.آورد وجود به
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 آگاه آموزان اگردانش.دهد قرار ،مدنظر را روشها ساير كردن رد و روش يك به كوركورانه وابستگي جديد،عدم

 دور آينده و نزديك آينده در منفعتي چه ميخوانند كه درسي بخوانند؟اين بايد ؟چرا بخوانند بايد چه كه شوند

 شان براي شود؟اهداف مي واقع استفاده مورد كجاست؟وچگونه جامعه در درس اين كاربرد دارد؟مورد آنها براي

 دلپذير و جالب او براي درس و يد نما مي پيدا رغبت آموز دانش كه است اطالعات اين باكسب.ميگردد روشن

 گرددآن آگاه درس آن ارزش به شاگرد اگر و است برخوردار اي ويژه اهميت از درسها ميان در هردرسي.شود مي

  .شود مي دارتر معني برايش درس

  :اساسي شرط يك

 آموزان دانش به فرصتهايي در معلمان همه اصوالً كه داشت توجه بايد بپردازيم شرط اين بيان به آنكه از پيش

 بخش نتيجه ها راهنمايي اين نوع متاسفانه كنند مي دعوت انساني اصول رعايت به را وآنان داده پندواندرز خود

 است بوده يكنواخت گفتارشان با كردارشان زبان كه اند بوده موفق كار اين در محدود اي عده فقط است نبوده

 معلمي شرايط ترين اساسي از يكي رو اين از. است كرده پيدا تجسم رفتارشان در اند گفته كه را آنچه يعني

 همبستگي و وحدت داراي كردار و رفتار نظر از معلم كه ببيند وقتي آموز دانش. است كردار و گفتار مطابقت

 سخنانشان بخواهند اگر معلمان. شد خواهد راهنمايي انساني اصول به گرفته قرار او تاثير تحت خود به خود است

 دانش در تاثيري كمترين اينصورت غير در نمايد عمل گفتار آن به خود بايد گذارد اثر آموزان دانش دلهاي در

  .گذاشت نخواهد آموزان

  :روح با و شاد مدرسه

 عوض در گيرد،و مي قرار تاييد مورد ندرت به موضوع است،اين برخوردار سرشار روح يك از خود نيز مدرسه

 و گري وجو جست دانه توان مي مدرسه در.است شده شناخته كارخانه يك يا و ماشين يك صورت به مدرسه
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 شودوزندگي بزرگ او كند،همراه رشد دانه اين تا كاشت سال كم و كوچك نسل انديشه و فكر زمين در را پرسش

 ها گذراندن جهت هر به باري هاو ،پيروي تقليدها ها، دقتي ها،بي انديشي باوريها،ساده زود از را او بزرگسالي

 هيچ.آورد بار حقيقت ،هدفدار،خواهان جو متفكر،منطقي،فكور،انديشمند،علت انساني را او درعوض.دهد نجات

 ما حال هر به ندارد وجود سرزنده و روح با و شاد مدرسه يك يا و مقدس پرورش و توسعه براي اي نسخه

 كردن فعال براي روشهايي.نمايد نشاط ايجاد و بدهد را روح پرورش اجازه تا آوريم وجود به را شرايطي ميتوانيم

 آموزان دانش در بيشتري ي انگيزه و شوق شود باعث روشها اين كه است اميد ميشود ارائه كالس و مدرسه

  .شود احساس بيشتري نشاط آيدو بوجود

  :از عبارتند دهند انجام توانند مي مدارس كاركنان كه اقداماتي از برخي

  كالمي غير مطالب اهميت تشخيص-1

  درس كالسهاي و آموزشگاه محيط زيبايي به توجه-2

  

  مدرسه باره در داستانهايي نقل-3

  مذهبي مراسم و جشنها برگزاري-4

   اعتبار و حقيقت-5

  بيان تقويت و پرورش-6

  آموزان دانش روح پرورش-7
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  توبيخها جاي به علتها شناسايي -8

  : درس كالس در خالقيت شكوفايي 

 ياد دارند نشاط فقر كه هايي بچه.است مهمترازغذاوخواب شاد روحيه و نشاط داشتن بشر ،براي ميرسد نظر به

 نيز مينگرد؟خداوند خود ساخته دست به عشقي و شور چه با انسان كه ايد كرده مالحظه آيا.گرفت نخواهند

 از ديگر يكي الخالقين،اين احسن...ا فتبارك:فرمود و دميد آن در خود روح از عشق با آفريد بشررا كه هنگامي

 و جديد كارهاي خلق براي آموزان دانش كه ميشود،تالشي ارائه كالس كردن فعال براي كه است روشهايي

 در.ميرسند خودباوري به راه اين از و ميكند القا آنها به را توانمند احساس ميبرند كار به ديگران از متفاوت

 متجلي عملي كار صورت به را خود انديشه سپس و ورزي انديشه آموزان ودانش ميكند سازي زمينه واقع،معلم

 ايجاد معلم امروزه،وظيفه.ميشود بيشتر درسي مطالب تفهيم براي معلمان كارآيي روشها اين كمك به.ميكنند

  .دهد بايدانجام شخص خود كه است اي پديده يادگيري كلي بطور و است يادگيري تسهيل و يادگيري انگيزه

  

  مدارس نمودن شاداب هاي آرمان تحقق به دستيابي چگونگي

 جدي تحوالت بايد نوجوانان هاي خالقيت و استعدادها ظهور براي امكانات و شرايط از مناسب گيري بهره براي

 رشته يك عنوان به مديريت تعريف در كه چرا كرد ايجاد پرورش و آموزش نظام مسووالن و مديران نگرش در

 و منابع بسيج - سازماندهي و ريزي برنامه در انساني و مادي منابع كارآمد و موثر كارگيري به فرايند« علمي

 مي صورت قبول مورد ارزشي نظام براساس و سازماني اهداف به دستيابي براي است كنترل و هدايت و امكانات

 شده پذيرفته اصول و مقررات براساس كه اي برنده پيش تصميمات اتخاذ و هماهنگي با دارد وظيفه مدير.»گيرد

 آموزشي مدير يك و ببيند تدارك را افرادش و سازمان معنوي و مادي حيات پذيرد مي شكل ها ارزش نظام در
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 و دارد وكار سر نوجوان و كودك جسم و روان و روح با كه چرا دارد، عهده بر تر مهم و تر اساسي بس مسووليتي

 برخورداري. رود نمي پيش تنها شعار و حرف به آنان فرداي اقتدار و سرافرازي و امروز جوانان و جامعه بالندگي

 پذيرش و جامعه هاي فعاليت و كار چرخه در جوانان مناسب كارگيري به در اصرار و كارآمد و جوان نسلي از

 انجام كه است واضح.  باشد اثربخش و كارساز بسيار تواند مي دور چندان نه فردايي در آنان سوي از مسووليت

 و نوجوانان بايد. شود نمي حاصل تصادف به آنان تعالي رشد و شود نمي محقق آساني به مهم ماموريت چنان

 و ها راه باشيم، داشته درستي درك آنان فرداي و امروز و ديروز شرايط و جامعه از و بشناسيم خوبي به را جوانان

 فرا را يابي مهارت و توانايي و دانايي تربيت به آنان نمودن مجهز براي برنده  پيش و علمي مناسب هاي روش

  .بگيريم

  مدارس در شاداب فضاي ايجاد چگونگي

 محيط كردن شاداب ابتدا در كه چرا نمود بررسي توان مي مختلف ابعاد از را سازي شاداب موضوع تبيين در

 عنوان بايد تر دقيق نگاهي با ليكن. شود مي منتج ظاهري فضاسازي و مناسب فضاي ايجاد به م كال در مدرسه

 كه است اصولي رعايت نيازمند سالم رواني بهداشت داشتن چون ندارد ظاهري جنبه فقط نمودن شاداب كه كرد

 جو و جست معنوي ابعاد و ظاهري ابعاد در را سازي شاداب واقع در و دارد معنوي جنبه هم و مادي جنبه هم

 مي مطمئنا ها آن گرفتن نظر در با كه است مهم مواردي و موضوعات بررسي شامل موارد اين از يك هر كه كرد

 احساس وجودش درون از ابتدا بايد نوجوان كه چرا كنيم شاد را نوجوان جان و جسم و روان و روح توانيم

 وجودش ابعاد تمام در بايد كه است زندگي از رضايت ايجاد همان شادماني احساس اين و باشد داشته شادماني

  .كند رخنه
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  مدارس در معنوي و دروني سازي شاداب

  ...و طبيعي لطافت با آشنايي ديني و معنوي تربيت -الف

 سنين در چون ليكن شود گرفته مدنظر آنان حيات آغاز از بايد نوجوانان معنوي و روحي تربيت ترديد بي

 وابستگي و كنند مي پيدا بيشتري جدايي خود والدين از كم كم كنند پيدا شخصي هويت خواهند مي نوجواني

 لطافت با آنان آشنايي. كند پيدا خاصي ويژگي معنوي هدايت شود مي باعث امر همين و يابند مي كمتري

 آورد دست به خداوندي طبيعت ادراك با را شادابي و نشاط تواند مي... و دريا و كوه و آفتاب و هوا و آب( طبيعت

  .كند شادماني و لذت احساس گل يك ديدن با حتي طبيعت ابعاد از يك هر ديدن با نوجوان كه طوري به

  گروهي هاي فعاليت در نوجوان دادن شركت -ب

 خوب اگر و رود مي شمار به آنان اجتماعي زندگي از ينفك ال جزو نوجوانان جمعي و گروهي هاي فعاليت

 به او براي را دروني لذت احساس تواند مي واقع در و باشد داشته پي در را اي سازنده آثار تواند مي شود هدايت

  .آورد وجود

  

  مدارس اداره در آموزان دانش مشاركت جذب - ج

 امور همه در تعاون و مشاركت به نوجوانان تشويق مدارس مديريت تربيتي مهم وظايف از يكي كه نيست شكي

 اقدام مدرسه مختلف امور در آموزان دانش مشاركت جلب به مناسب هاي برنامه تدوين با توانند مي آنان و است

 خود و كند كمك نوجوانان در كسالت و انزوا از شدن دور و بودن مفيد احساس به تواند مي موضوع اين و كنند

  .است زيستن شاد موارد از يكي
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  مدارس محيط سازي شاداب

 كند مي احساس كه فردي ، است شادابي و شادي ، رضايت احساس رواني بهداشت هاي شاخص از يكي

 رضايت از اي درجه به و دارد واري اميد خود زندگي به است تامين حال در موانع با برخورد بدون نيازهايش

  . دارد مي نگه شاد را او همواره كه رسد مي دروني

 مسير در و زندگي طبيعي سير احساس حاصل سعادتمندي و است " بودن سعادتمند" احساس حاصل شادي

  . است گرفتن قرار رشد

 سبب شادي و رضايت احساس ، ورزد مي عشق آنها به و شود مي عالقمند ديگران زندگي به فرد حالت اين در

 ، همراهي ، مسرت ، بيني خوش ، واري اميد ، محبت ، عشق ، دوستي كه شود مي مختلفي رواني حاات پيدايش

  . است آن هاي نمونه از پذيرش و همدلي

  مدارس در ظاهري سازي شاداب

 كه اموري واقع در و باشد كردن لمس قابل و رويت قابل كه گيرد مي قرار توجه مورد مواردي اكثرا بخش اين در

   .گيرد مي قرار توجه مورد شود مي نشاط ايجاد باعث زيبا محيط و فضا ديدن يا كند مي ايجاد بصري لذت

 گذاشتن گياه و گل و درخت كاشت زمين، سطح ديوارها، جمله از مدارس، حياط زيباسازي و فضاسازي -1

 با شده تزيين و زيبا و تميز ديوارهاي مدرسه، در سر زيباي تابلوي مدرسه، حياط در زيبا و رنگي هاي نيمكت

   .مختلف هاي نماسازي زيبا، هاي نقاشي

 ديوارها، و در آميزي رنگ -  سنگ و سراميك و كاشي هماهنگي جمله از مدارس ساختمان مناسب زيباسازي -2

  ...و مشاوره اتاق معلمان، دفتر ها، س كال راهروهاي زيباسازي ها، س كال جهت زيبا هاي پرده
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 و زيبا هاي خطاطي و ها نوشته از استفاده ها، خوشبوكننده از استفاده نمازخانه بودن تميز و زيباسازي -3

 ها دستشويي زيباسازي و بودن تميز ها پرده با هماهنگ و زيبا هاي فرش از استفاده زيبا، هاي گلدان از استفاده

 شده سنگ ها آبخوري محل) گردد استفاده تميز و زيبا سراميك و كاشي از وضوخانه فضاي حتما( وضوخانه و

  .باشد شده استفاده گرم آب كشي لوله از ها وضوخانه در و باشد

  .مصنوعي و طبيعي گل هاي گلدان از استفاده با ها ورودي و راهروها زيباسازي -4

 از استفاده ترجيحا( ها كتاب نگهداري جهت مدل يك و يكرنگ كمدهاي از استفاده ها كتابخانه زيباسازي -5

 زيبا، و رنگ يك هاي صندلي و ميز كتابخانه، فضاي در طبيعي هاي گلدان از استفاده) زيبا چوبي كمدهاي

   .ها روزنامه و ت مجال دادن قرار دسترس در جهت زيبا هاي قفسه

   .ها س كال محيط در آن از استفاده و طبيعي گياه و گل آوردن جهت آموزان دانش تشويق -6

   . شاد و رنگ خوش هاي روپوش از استفاده آموزان، دانش ظاهري پوشش -7

 رنگ و شاد هاي رنگ از توان مي شرعي موازين تمامي رعايت با كه معاونان و مدير معلمان، ظاهري پوشش -8

   .كنند استفاده روشن هاي

 از وگرنه است بهتر باشد زنده صورت به اگر( مدرسه صبحگاه در زيبا لحن و صوت با قاريان از استفاده -9

   .كرد استفاده توان مي مناسب نوارهاي

   مدرسه اركان بين مطلوب انساني روابط ايجاد -10

 افتخارشان و غرور و كار به آنان عالقه و رغبت و ميل افزايش و معلمان روحيه تقويت موجب كار مطلوب شرايط

  شد خواهد مدرسه در
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  تدريس فعال هاي روش از استفاده-11

 و كالس در آموزان دانش مشاركت. دارند شادتري هاي كالس كنند، مي استفاده فعال هاي روش از كه معلماني

  .كند مي تقويت را نشاط و شادابي ساخته، رها حالي بي و كسالت از را آنها آموختن

  

  كودكان و نوجوانان با دوستانه رابطه ايجاد-12

  

  مناسب الگوهاي معرفي-13

  

 از شادي و لذت احساس نتيجه در و نفس به اعتماد و عزت حس ايجاد براي گذاري ارزش و كردن تشويق-14

  فعاليت

  

  آموزان دانش به مناسب اجتماعي روابط آموزش-15

  

  مختلف سنين در آفرين شادي عوامل و ها مالك و معيارها به توجه-16

   .است سرور و وجد عامل رواني و جسمي اساسي احتياجات شدن برآورده كودكي، دوران در
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 امور و شخصي كارهاي در موفقيت ابراز نيز و همساالن گروه و خانواده اعضاي طرف از پذيرش نوجواني دوران در

   .است آفرين شادي تحصيلي

 كارهاي در موفقيت تحصيل، و كار در پيشرفت شغلي، تصدي براي الزم هاي مهارت كسب بزرگسالي، و جواني در

  .آورد مي وجود به را مسرت و وجد احساس ورزشي و هنري

  :آموزان دانش براي نشاط ايجاد    

  امتياز كارت ارائه با آموزان دانش تشويق و جايزه بانك تأسيس -1    

  مختلف مسابقات و شادي هاي جشن برپايي -2    

  تفريحي و علمي بازديدهاي توسعه و تقويت -3    

 و آموزشي امور تحقيقي كارهاي سازهاي دست از آموزان دانش مشاركت با متعدد هاي نمايشگاه تشكيل -4    

  پرورشي

  كالس شروع از قبل جمعي دسته صورت به صبحگاهي ورزش -5    

  سرصف صحبت جهت مدرسه موفق آموزان دانش از دعوت -6    

  ديگران نظر از ارزش كم و كوچك فعاليتهاي از تقدير و تشويق -7    

 ديوارهاي - ها سالن -ها كالس در آور شادي هاي رنگ از استفاده و مدرسه محيط كردن جذاب و زيبا -8    

  حياط

  آموزان دانش فردي بهداشت رعايت به توجه -9    
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  مدرسه امور انجام در آموزان دانش اولياي مؤثر مشاركت -10    

  مدرسه در تنش ايجاد از پرهيز -11    

  مدرسه در تحقير سرزنش، توهين، - تنبيه از پرهيز -12    

  بانشاط كالسي محوريت با فعال تدريس هاي روش اجراي -13    

  اعالنات تابلوي در ممتاز آموزان دانش عكس نصب -14    

  تفريح زنگ به خاص توجه -15    

  مدرسه در اساليد و فيلم نمايش -16    

  سرود گروه -تئاتر گروه: مدرسه در هنري هاي فعاليت تقويت -17    

  آراسته و مناسب ظاهري با همراه نشاط با آموزگاران فعال حضور -18    

  مدرسه در عدالتي بي و انضباطي بي از پرهيز -19    

  آموزان دانش در آينده به اميد تقويت -20    

  آموزان دانش تحصيل ترك و تحصيلي افت در مؤثر عوامل بررسي -21    

  مدرسه كاركنان ديگر و آموزان دانش بين متقابل احترام تقويت -22    

  آموزگاران حتي و آموزان دانش از يك هر تولد مناسبت به تبريك كارت تهيه -23    

  آموزان دانش بين ائمه ميالد و ها جشن جمله از مختلف هاي مناسبت به شيريني توزيع -24    
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  و ارائه برنامهراهكار آينده 

 كارگروهي مربيان هشيو

زندگي در آموزش و پرورش كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آن اين بوده است كه نسل امروز را براي 

جامعه ي فردا آماده سازد در اين ميان مدرسه و منابع انساني آن به عنوان يكي از مهمترين اجزا مي توانند 

  زمينه رشد و تربيت متعادل شخصيت دانش آموزان را فراهم نمايند .

عقول دانش بديهي است كسب مهارت و توانايي الزم توسط نيروي انساني مدرسه براي تامين نيازهاي متنوع و م

آموزان و استفاده از تكنيك هاي نو و بهره مندي از تجربه هاي مفيد ديگران و تجهيز آنان به شيوه هاي كارآمد 

و نوين تربيتي جزء الزامات اوليه مي باشد . با عنايت به مطالب فوق دفتر مشاوره تربيتي در نظر دارد با طراحي و 

تي منابع انساني مدرسه ( مدير ، معلم ، كاركنان اداري / اجرايي ) ، اجراي كارگاه هاي افزايش مهارت هاي تربي

  تربيت دانش آموزان فراهم نمايد .زمينه را براي استفاده از اين ظرفيت انساني ارزشمند در 

  اهداف :

  تبيين جايگاه تربيت در مدرسه براساس ساحت هاي تربيتي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش -  

  نقش تربيتي منابع انساني مدرسه ( مدير ، معلم، كاركنان اداري / اجرايي ) احيا و تعميم -

  وحدت رويه در فرآيند تعليم و تربيت -

  تقويت فضاي تربيتي حاكم در مدرسه -



  

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با 
ھزار تومان  به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد  ٥قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٦١ 

 

ن مدرسه در كيفيت بخشي برنامه ها و فعاليت هاي تربيتي استفاده مناسب و بهينه از توانمندي هاي كاركنا -

  اعتالء جايگاه تربيت در رفتار ، گفتار و منش كاركنان مدرسه -بيتفرآيند تعليم و تر

  فرهنگ سازي در زمينه مسائل تربيت در جامعه و معرفي جايگاه و اهميت آن -

  ضرورت :     

منابع انساني مدرسه براي نقش آفريني خود در فرايند تعليم و تربيت چنانچه مجهز به سازوكار هاي الزم باشند 

تر مناسبي را براي پرورش استعداد ها و توانمندي هاي دانش آموزان فراهم و زمينه ي تغيير و مي توانند بس

تحوالت شگرفي را در مجموعه آموزش و پرورش ايجاد نمايند . يكي از مناسب ترين اين سازوكار ها كارگاه هاي 

، دفتر مشاوره تربيتي در نظر مهارت ورزي است ، براي دستيابي به اين امر مهم و تحقق اهداف پيش بيني شده 

كارگاه هاي افزايش مهارت هاي تربيتي منابع انساني مدرسه را به صورت تخصصي برگزار  1389دارد در سال 

  نمايد اميد است اين حركت زمينه انسجام و هماهنگي فعاليت هاي تربيتي را بيش از گذشته فراهم آورد .

    مستندات قانوني :

  مقام معظم رهبري در خصوص امور تربيتي فراز هايي از سخنان - 1

قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش مصوب مجلس شوراي اسالمي مورخ  - 2

  ) 6( تبصره  21/4/85

آيين نامه اجرايي قانون احياي معاونت پرورشي و تربيت بدني در وزارت آموزش و پرورش مصوب هيئت  - 3

  محترم وزيران

  ساله 20سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  - 4
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  اسناد تحول بنيادين آموزش و پرورش - 5

مشاركت معلمان در فعاليتهاي پرورشي مصوبه ششصد و چهل و نهمين جلسه ي شوراي عالي آموزش و  - 6

  26/3/1379پرورش مورخ 

  شرح وظايف دفتر مشاوره تربيتي - 7
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  حيطه عمل ( دامنه شموليت ) :

نفر دانش آموز ( مدير ، معلم ،  200افزايش مهارت هاي تربيتي ده درصد از منابع انساني مدارس باالي  -

  رسه ) به صورت تخصصي و حرفه اي .كاركنان اداري / اجرايي مد

  پرورشي مربيان وظايف شرح

 هاي فرصت ايجاد منظور به پرورشي هاي ساخت بر مبني پرورشي نوين هاي روش بر تكيه با ريزي برنامه

  مدارس در مناسب

  ان اجرايي تقويم و ساالنه برنامه تدوين و تهيه

  مدرسه كنان كار ساير و آموزان دانش فعال مشاركت با جماعت نماز اقامه و گزاري بر

 در محوله وظايف انجام براي مدرسه پرورشي و آموزشي همكاران ساير و مدير با تعامل و هماهنگي همكاري،

  تصدي مورد پست چارچوب
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 پيش  و ها برنامه تدوين و بندي الويت خصوص در مدرسه بدني تربيت و پرورشي معاون  و مدير با همكاري

 در تصويب و ارائه جهت آموزان دانش هاي ويژگي و نيازها به توجه با تربيتي هاي فعاليت نياز مورد منابع بيني

  مدرسه شوراي

(  آموزان دانش برنامه فوق هاي برنامه تهيه در همكاران ساير و مدرسه بدني تربيت و پرورشي معاون با همكاري

 مراحل انجام جهت مدرسه مدير به پيشنهاد و)  … و مسابقات ، آموزي دانش هاي نشست بازديدها، اردوها،

  الزم منابع تأمين و نياز مورد مجوزهاي اخذ و قانوني

 هاي فعاليت در آنان مشاكرت طريق از ديگران و خود برابر در آموزان دانش پذيري مسئوليت حس تقويت

  مختلف

 ي گونه به ميهني – اسالمي هاي ارزش حفظ درك براي آموزان دانش تشويق مختلف هاي راه بيني پيش

  يكديگر كنار در متعادل

  شاگرد و معلم هاي ارزش حفظ منظور به آموز دانش و  معلم مطلوب تعامل و ارتباط حفظ جهت در كوشش

  پديد نو هاي آوري فن و نت اينتر و اطالعات آوري فن بستن كار به و آشنايي

 و مذهبي ، اخالقي اي ارزش تقويت منظور به آموزان دانش با صميمي و عاطفي ارتباط تحكيم و ايجاد

 هاي العمل دستور طبق مرتبط دروس ساير و پرورشي درس تدريس اجتماعي و رفتاري هاي آسيب از پيشگيري

 به معلمان و والدين با مستمر ارتباط متوسطه و راهنمايي دوره در بدني تربيت و پرورشي معاونت سوي از صادره

 فعاليت پيگيري آموزان دانش ديني و ورزشي ، فرهنگي علمي، هاي استعداد متعادل شكوفايي و رشد منظور

 و پرورشي معاون يا مدير با هماهنگي با مدرسه از خارج در آموزان دانش تربيتي مشكالت  و پرورشي هاي

 ارجاع و مدرسه عوامل ديگر همكاري با آموزان دانش تربيتي مشكالت و مسائل وشناسايي بررسي بدني تربيت
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 تدوين و تهيه مناطق در مشاوره مراكز و ها هسته به مشاوره و راهنمايي خدمات به نيازمند آموزان دانش

 مسئول به آن ارائه و تربيتي هاي فعاليت زمينه در كيفي و تحليلي صورت به عملكردي مستمر گزارشهاي

 خود( فردي صورت به نياز مورد هاي مهارت و دانش سطح ارتقاء تصدي مورد پست چارچوب در بالفصل

 فعاليتهاي بهينه و نوين هاي شيوه با آشنايي منظور به خدمت ضمن آموزش هاي دوره در شركت) ارتقايي

 جلسات و ها كميته ، مجامع شوراها، در مؤثر و فعال شركت و عضويت جهت آموزان دانش تشويق پرورشي

 انجام براي وسايل و تجهيزات امكانات، از بهينه استفاده تحصيلي و تربيتي هاي فعاليت و ها برنامه با مرتبط

 دانش ، همكاران فعال مشاركت جلب احتمالي كمبودهاي بيني پيش و آموزان دانش پرورشي هاي فعاليت

 ، شورا(  ها ظرفيت از استفاده با پروشي هاي فعاليت و ها برنامه مطلوب اجراي و ريزي برنامه در واولياء آموزان

  جهت موزان عندالزوم مربوط امور ساير انجام آموزي دانش هاي تشكل ساير و بسيج
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  و پيشنهادات براي آينده گيري نتيجه

 باشد سنگين هاي هزينه پرداخت مستلزم مدارس در فوق امور همه انجام كه كنيم احساس نگاه اولين در شايد

 انجام كه رسيم مي نتيجه اين به تامل كمي با ليكن ندارد وجود امكاني چنين دولتي مدارس در مسلما و

 باشد شدني انجام امكانات و بودجه حداقل با صحيح مديريت و درايت با تواند مي فوق پيشنهادات اين از بسياري

 نهايت در و دهيم هديه بوم و مرز اين نوجوانان و كودكان به را طراوت و شادابي توان مي مختلف اشكال به و

   .شد خواهد ما جوانان در ها قيت خال و استعدادها رشد و بروز باعث خود اين كه باشيم داشته شاد جامعه

 و هدفمند افرادي شود مي باعث آنها افسردگي از جلوگيري و آموزان دانش در شاد روحيه ايجاد و سازي شاداب

 محقق هدف اين بتواند تا داده هم دست به دست متعددي عوامل ميان اين در باشيم داشته جامعه در آمد كار

   .شود

 مدرسه و خانواده ميان وپيوند او نشاط ايجاد و زندگي اوان از فرزند تربيت است، خانواده نقش عامل مهمترين -

   .شود اجرا و پيدا فرزند در شادابي ايجاد براي مؤثر روشي تواند مي هم با هماهنگي ايجاد در دو اين وتعامل

 از جلوگيري و قلب آرامش باعث و انسان روح كننده مهار است عاملي نماز نمازاست، مهم عوامل ديگر از -

 آن اشاعه و نماز به مربوط متعدد وجلسات جماعت نماز اجراي پس شود، مي شخص در افسردگي و اضطراب

   .باشد مؤثر آموزان دانش سازي شاداب در تواند مي

 جانبه همه رشد و فرزندان شادابي به شاياني كمك محيط سازي  شاداي با گفت توان مي تفاصيل اين با پس

  .شود مي آنها......)و آموزشي اخالقي،(
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  مدارس در سازي شاداب جهت مناسب راهكارهاي 

  مدارس شادسازي با رابطه در مديران موفق تجربيات تبادل - 

  ها برنامه تنوع و آموزان دانش نيازهاي به توجه و مدارس فيزيكي وضعيت در تغيير -

  مدارس در ها آن تر شاداب حضور منظور به معلمان رفاهي و معيشتي امور به جدي توجه -

  پرسشگر و كنجكاو و تحرك پر و شاداب آموزان دانش به دادن بها -

  مدرسه محيط در جذاب و شاد هاي رنگ از استفاده و سبز فضاي ايجاد -

  مدارس اصالح و تغيير زمينه در آنان تشويق و خالق افراد شناسايي -

  تربيت و تعليم در آن جايگاه و شادي با رابطه در مطالعه جهت مديران ترغيب و انگيزه ايجاد -

  مدارس سازي زيبا به توجه  -

  مدرسه محيط بهداشت وضعيت به توجه -

  آموزان دانش سالم تفريحات براي مناسب فضاي ايجاد  -

  آموزان دانش رواني – روحي – عاطفي نيازهاي به توجه -

  مدرسه اداره در آموزان دانش مشاركت  -

  آفرين شادي هاي شعر و شاد بهداشتي هاي پيام و ها تابلو از استفاده -

  مدرسه از خارج و مدرسه داخل در ورزشي هايي مكان و امكانات تهيه  -
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  آموزان دانش كمك با ملي اعياد و مذهبي هاي مناسبت به ها جشن برگزاري  -

  آموزان دانش بين و مدارس بين در علمي – تفريحي – ورزشي مسابقات برگزاري  -

  گروهي بصورت قرآن مسابقه – خط – شعر – نقاشي – آثار – ها سازه دست نمايشگاه برگزاري  -

  ورزشكاران – اساتيد – هنرمندان مثل برجسته آموزان دانش موفق و محبوب افراد از دعوت  -

  نمايشنامه و تئاتر – جمعي دسته سرود با همراه – بار پر و نشاط با صبحگاهي هاي برنامه اجراي  -

  ارتباط برقراري و آموزان دانش تربيتي و تحصيلي مشكالت حل براي دلسوز و مجرب مشاوران از استفاده  -

  آموزان دانش عالقه مورد زنده موسيقي – عروسكي هاي نمايش تئاتر و فيلم نمايش  -

  خانه و مدرسه اوليا كمك با – اردوگاه – پارك - سينما – تئاتر – موزه به آموزان دانش بردن  -

  كتاب نمايشگاه تشكيل  -

  (آموزان دانش سني هاي ويژگي با پذير انعطاف مقررات برقراري(  تفريح هاي زنگ افزايش  -

  اوليا نظارت و همكاري با سياحتي – تفريحي هاي اردو و ها مسافرت برگزاري  -

  آموزان دانش فعال حضور با درسي هاي گروه تشكيل  -

  دهنده تسهيل عوامل تقويت و نشاط بازدارنده عوامل كنترل -

  آموزان دانش به احترامي بي و لفظي برخورد نوع هر از جلوگيري  -

  بدني تنبيه گونه هر جدي ممنوعيت  -
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  ورزش ساعات شدن بار پر  -

  مذهبي غير و مذهبي هاي مناسبت و اعياد در پذيرايي - 

  آموزان دانش آرامش براي قرآن تالوت و – جذاب و تميز نمازخانه – مناسب كتابخانه از استفاده   -

    كامپيوتر مخصوصا مدارس در تصويري و صوتي وسايل به توجه -

  آموزشي واحدهاي به پيشنهاد

  آنها استعداد بروز براي هايي زمينه ايجاد و نوآوري و خالقيت به آموزان دانش تشويق-

 نظافت رعايت جهت آموزان دانش در عادت ايجاد و درس كالسهاي و مدرسه محيط مستمر نظافت و تميزي -

  مدرسه

  . نباشد مدارس اجرايي نامه آيين ضوابط با مغاير كه شاد هاي رنگ با متنوع لباسهاي از استفاده -

  . باشد روبرو جديدي طرح با هفته هر آموز دانش كه بطوري مدارس دكوراسيون مرتب تغيير -

 در هفته يا روز هر در جديد بازي يك اجراي و مدارس محيط در سنتي و پرورشي هاي بازي به آوردن روي -

  . شود مي پيشنهاد موضوع اين براي استراحت هاي زنگ كه ، دقيقه 10 حدود و مشخص زماني

  . آنان عالقه مورد هاي رشته در كالسي بصورت آموزان دانش بين ورزشي مسابقات برگزاري -

 نكات و ها زيبايي دنبال به و نبينند را مشكالت و ها كاستي فقط اينكه به اموزان دانش در مثبت تفكر ايجاد -

  . باشند نيز مدرسه در و روزمره زندگي در مثبت

  . جذاب هاي شيوه به ديني ظرايف و مفاهيم القاي  -



  

اين فايل فقط برای مشاھده می باشد . برای خريد فايل ورد و قايل ويرايش اين تجربيات با 
ھزار تومان  به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد  ٥قيمت فقط 

.www.asemankafinet.ir 

٦٩ 

 

 دانش مشاركت جلب و ديني و علمي هاي آموزش در فعال تدريس شيوه و گروهي هاي فعاليت به توجه  -

  .درسي مطالب فراگيري و تدريس در آنان تعامل و آموزان

 سازي شاداب در آنان نظرات از استفاده و مدرسه امور در اموزان دانش شعاري نه و جدي دادن مشاركت  -

  . مدارس محيط

  

  . مدارس از خارج و مدارس در برنامه فوق هاي فعاليت مرتب اجراي و ريزي برنامه -

 و آموزان دانش خود هاي نمايي هنر و ها برنامه از استفاده با خنده ايستگاه عنوان با برنامه يك هفته هر اجراي -

  . نباشد نيز اخالقي شئونات با مغاير بودن شاد و بخش فرح عين در كه مدارس در موجود هنرمندان بعضا

 ارائه مدرسه اولياء و آموزان دانش كه سازي شاداب هاي طرح ترين كاربردي و بهترين به نفيس جوايز دادن -

  دهند مي

  . مناسب آهنگي با صبحگاهي نرمش جمله از نشاط با و متنوع هاي برنامه با صبحگاه مراسم اجراي -

  . مدرسه آموزشي كادر و مسووالن توسط آموزان دانش اجتماعي و فردي شخصيت  به توجه -

  . مدارس در ذوق خوش و شاد اداري و آموزشي كادر از استفاده -

 دانش شادابي به منجر آنان شادابي نتيجه تا اصولي بطور فرهنگي همكاران كننده نگران مشكالت و مسائل رفع -

  . باشد مدارس در آموزان
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 دفاتر ، ها كتابخانه ، آموزشي كارگاههاي ، درس هاي كالس نقاشي و آميزي رنگ در شاد هاي رنگ از استفاده -

  ..... و ها صندلي و ها نيمكت و ميز ، مدرسه حيات ، ورزشي وسايل ،

    زندگي و دين و انشاء كالس در آموزان دانش براي داشتني دوست و جالب هاي داستان و ها قصه خواندن -
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ھزار تومان  به سايت علمی و پژوھشی اسمان مراجعه کنيد  ٥قيمت فقط 
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