
  

 

 مفيد، مدرسه زندگي
جناب آقای مهر آزمانگارنده:   

 چكيده
 برخی معرفی با همکاران از نمایندگی به هفته این طول در شااهلل ان

 شما خدمت در 3منطقه مفید پسرانه دبستان هایفعالیت و هانگرش

 .                                                                     بود خواهم بزرگواران

رئوس مطالب :                                                                                      

             آموزدانش پذیرش نظام مدرسه؛ و مجتمع با مقدماتی آشنایی -1

                                                  پذیریمسئولیت و انتخاب آزادی، -2

                                             مدرسه مکان و زمان از فراتر آموزش -3

ی                                                                                ارزشیاب نظام -4

.پروژه -5  
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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 

 



                       2 صفحه

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 نصیرا سلطانا لدنک من لی واجعل صدق مخرج اخرجنی و صدق مدخل ادخلنی رب قل و

 08 – اسرا

 ؛علیکم سالم

 خواهم بزرگواران شما خدمت در 3منطقه مفید پسرانه دبستان هایفعالیت و هانگرش برخی معرفی با همکاران از نمایندگی به هفته این طول در شااهلل ان

 .بود

 :هفته یبرنامه

 آموزدانش پذیرش نظام مدرسه؛ و مجتمع با مقدماتی آشنایی:  شنبه

 پذیریمسئولیت و انتخاب آزادی،:  شنبهیک

 مدرسه مکان و زمان از فراتر آموزش:  دوشنبه

 ارزشیابی نظام:  شنبهسه

 پروژه:  چهارشنبه
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 .است شده اضافه مجموعه این به 59-55 تحصیلی سال برای 3منطقه دخترانه اول دوره دبیرستان
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 نظام هر با آشنایی که چرا کند، ایجاد ما یمدرسه آن از بعد و مفید مجتمع با اجمالی آشنایی برای را زمینه دارد سعی شد تقدیم که اسالیدهایی مجموعه

 .نیست کاملی شناخت آن، یدهنده شکل هایساخت زیر گرفتن نظر در بدون آموزشی

 .شدند سیسأت مفید مجتمع در دبیرستان و راهنمایی مدارس فعالیت طوالنی دوره یک بعداز هادبستان نمودید مالحظه که همانطور

 هاتجربه

 .شد طی سازیآماده یدوره مفید مجتمع در سال 3 ،مفید مدارس یزنجیره یمجموعه به دبستان ورود برای

 .شد تبدیل جدی یمطالبه یک به معمولی امر یک از دبستان سیسأت زود خیلی دوران این طی

 مفید تمعمج در آموزشی تحول امر در تسریع و وکمک کشور آموزشی نظام در موجود هایخأل کردنپر برمبنای مفید هایدبستان گیریشکل اساس

 .بود

 کنیم اجرا کامل را روشی هیچ کهاین امکان ما چون نکنیم استفاده خود آموزشی فعالیت و نگاه برای دیگران اسامی از که رسیدیم نتیجه این به زود خیلی

 .دیگران تجارب از آزاد یاستفاده با است آن اهالی یزیسته تجارب دهدمی شکل را مدرسه چهآن نهایت در و داشت نخواهیم



                       11 صفحه

 .دادیم قرار هانقش و افراد حقوق براساس را کار مبنای

 به نیاز کندمی پیدا بیشتری بروز امکان افراد سالیق روزبروز که ایجامعه در پس است هاآن والدین و کودکان حق دلخواه آموزش از شدن مندبهره مثال

 .داریم تریمتنوع مدارس

 جزو مدارس نوعت این اساس براین و برگزینند خود تربیتی شریک عنوان به را خود تربیتی و آموزشی یسلیقه به ترنزدیک یمدرسه دارند حق اولیا

 .است جامعه نیازهای

 .باشند اشتهد بهتری انتخاب بتوانند هاآن تا کنیم معرفی ایشان برای را مدرسه امکان حد تا که دانیممی خود یوظیفه اولیا با برخورد در بنابراین

 .است مان تربیتی همراهی در توافق برای ما اقدامات اولین مدرسه از بازدید و معارفه یجلسه

 .کرد زده شگفت را ما مدرسه به کننده مراجعه اولیای از بازخوردها اولین دریافت

 .است کودک با و ااولی با انتخاب حق بگوید ما به مدرسه که ایمشنیده ترکم ایمکرده مراجعه نام ثبت برای که مدارسی بین در کنون تا گفتندمی هاآن

 .دانیم می مراجعین حقوق جزو را ایشان در امنیت احساس و نام ثبت شرایط بودن آرام ما

 

 .نیست آموزشی نظام اصالح برای مدلی ساختن ما قصد

 جاآن به را خود فرزند ترراحت خیال با بتوانند تا باشند داشته ایمدرسه هم کنندمی فکر وتربیتی تعلیم موضوعات به ما مثل که اولیایی است این ما قصد

 .بسپارند

 هاییایده خود برای و کنند استفاده ما تجارب از دیگران است ممکن دهیممی انجام جامعه در واقعی نیاز یک رفع برای حرکتی وقتی دانیممی خوبیهب البته

 .بگیرند

 .کنیممی استقبال همواره هاایده گسترش از و ماست افتخار موجب البته که

 .است ساخته محقق مسئولینش ستودنی پشتکار و اراده با و کرده دنبال راآن خوبیهب((  صلحا پژوهی آموزش))  فاخر گروه چهآن
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 !وبس همین. است کرده مراجعه زودتر که است ایخانواده با نام ثبت اولویت هستند دارا را فوق شرایط که هاییخانواده بین از

 .کنیم تبیین را مدرسه بیشتری صراحت و شفافیت با کنیممی سعی دارد اهمیت خیلی ما برای هاخانواده آگاهانه انتخاب که آنجایی از

 مفید دبستان ماش گویدمی هاخانواده از برخی به آن در که است سندی است گرفته قرار کنندگان بازدید و منتقدین توجه مورد که مدرسه اسناد از یکی

 .بفرمایید انتخاب را مفید دبستان شما گویدمی هاخانواده از دیگر برخی به و نفرمایید انتخاب را

 نفرمایيد. انتخاب را مفيد دبستان شودمی توصيه شما به

 شود اول شاگرد شما فرزند مایلید اگر. 

 باشد توانمند هازمینه تمامی در باید شما فرزند کنیدمی فکر اگر. 

 شویدمی نگران کندمی بازی خاک با شما کودک وقتی گرا. 

 باشد جامعه معمول هایواقعیت از دور به باید کودک تربیتی فضای کنیدمی فکر اگر. 

 شود گذاشته سرپوش آن روی است بهتر فرزندتان هایواقعیت با رویارویی جایه ب دارید اعتقاد گرا. 

 است بهتر شود واگذار مدرسه به شما فرزند تربیت دیگری، علت هر یا زیاد گرفتاری علت به دارید اعتقاد اگر. 

 کنیدمی مقایسه دیگران با خودش با مقایسه جایه ب را فرزندتان هایتوانمندی اگر. 

 دانیدمی خویش فرزند مغز به درسی کتاب از اطالعات انتقال را مدرسه یوظیفه اگر. 

 کنید وادار هستید مایل چهآن به را فرزندتان باید تشویقی ابزارهای انواع با کنیدمی فکر اگر. 

 دانیدمی خود از مسئولیت سلب و او کردن رها مساوی را کودک به آزادی اعطای گرا. 

 نظر مورد اهدانشگ نهایت، در یا مفید آموزشی مجتمع بعدی مقاطع در فرزندتان نام ثبت تضمین مدرسه این در نام ثبت کنیدمی فکر اگر 

 .شماست

 است شده تعیین قبل از که زمانی در رسمی درسی هایکتاب محتوای به تسلط یعنی آموختن علم کنیدمی فکر اگر. 

 کند پر را فرزندتان فراغت اوقات شب مشق با دارید انتظار مدرسه از اگر. 

 است بهتر باشد بیهش ترهابزرگ به بیشتر هرچه کودک و برسد پایان به ترسریع هرچه باید که است ایدوره کودکی یدوره کنیدمی فکر اگر. 
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 هیچ که یدهست ایمدرسه دنبال اگر و(( شدن)) حال در هستیم ایمدرسه ما که کنیممی نشان خاطر مراجعین به مدرسه کم سن به توجه با سال هر البته و

 همراه و کنیم الشت فرزندتان وتربیت تعلیم یزمینه در شما کنار در ایمآماده ما عوض در. نیستیم شما برای خوبی یگزینه ما باشد، نداشته نقصی و عیب

 .گذاریممی اختیار در دریغبی را خود یتجربه و دانش و باشیم شما
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 بفرمایيد. انتخاب را مفيد دبستان شودمی توصيه شما به

 

 یتجربه سال یک از بعد اگر تا است دبستان پیش از مدرسه ورودی ،باشند داشته را خود انتخاب بهترین همیشه هاخانواده هستیم مایل که جاییآن از و

 یمدرسه به ستاندب اول کالس از بتواند آموزدانش و باشند داشته جدید ایمدرسه انتخاب برای فرصت نیافتند پنداشتندمی چهآن را ما مدرسه، با زیسته

 انتخاب و همدرس ترک در حتی همراهانمان نظر به همیشه و دارد دنبال به بیشتری هایسختی معموالً بعدی هایسال در مدرسه تغییر چون برود مطلوبش

 .نگریممی احترام یدیده با دیگر یادگیریی محیط
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 پذیریمسئوليت و انتخاب شنبه: آزادی،یک

 بگیریم نظر در ار ایشان((  شب مشق))  فیلم فقط اگر که کیارستمی مرحوم روح به کنم احترام ادای ایفاتحه و صلوات ذکر با دانممی الزم چیز هر از قبل

 .اندکرده ایفا کشور آموزشی تحول سیر در ایارزنده نقش که گفت باید

 .است شده سازمسئله ایواژه آزادی یواژه ما کشور جاری فرهنگ در

 ینکته داشتند(( خالق بازی اردوی))  اسم به ما هایفعالیت از یکی از که بازدیدی در پرورش و آموزش مسئولین و نظران صاحب از یکی پیش هاسال

 :نمودند گوشزد را مهمی

 .کنید مشخص هاآن با خودرا مرز کنیدمی استفاده واژه این از اگر کندمی استفاده زیاد آن از دشمن که ایست واژه آزادی یواژه

 .کنممی تصریح را نکته چند منظور این به

 .است انقالبی اسالمی یواژه یک آزادی ما یاندیشه در

 پس اشدب پاسخگو اعمالش قبال در انسان نهایت در است قرار چون دین بزرگان بیان به بنا و شده قائل او برای حق حضرت که است حقی انسان آزادی

 .باشد داشته انتخاب حق و اختیار که است این اشالزمه

 .است ظیرن کم زمینه این در است شده ایراد گذشته هایدهه در که بهشتی دکتر اهلل آیت مظلوم شهید اسالمی مدارس به خطاب و کوتاه ساده، بیان

 سخنرانی ناولی هم با کارگاه این سوم یجلسه در. شودمی برگزار سال هر دبستان پیش اولیای برای که ایجلسه سه داریم آموزشی کارگاهی مدرسه در

 .کنیممی مرور است نام همین به(( کوکان تربیت در آزادی نقش)) کتاب در که را ایشان
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 .کنممی توصیه تربیت و تعلیم عالقمندان یهمه به را ارزشمند کتاب این یمطالعه

 به بنا و بود انقالب شعارهای اولین جزو اسالمی جمهوری آزادی، استقالل، شعار که بس همین که هم اسالمی انقالب به واژه این خاطر تعلق یزمینه در

 .ملی مقیاس در است آزادی همان هم استقالل رهبری معظم مقام مضمون به نقل یفرموده

 ؟کندمی پیدا جریان چگونه مدرسه در باشد ما اکثریت قبول مورد شاید که هاتئوری این اما

 .آن اعطای برای نه شود ارائه دلیل باید آزادی کردن محدود برای که است این مسئله به ما نگاه

 .گیرد نظر در را حق این آموزاندانش به انتخاب قدرت حداکثر دادن با است موظف مدرسه

 هاتجربه

 کردندمی خستگی احساس وقت هر آموزاندانش براین بنا. هاآن خدمت در مدرسه یهمه و بود محدود آموزاندانش تعداد مدرسه افتتاح اول سال در

 .رفتندمی حیاط به بازی برای

 کم. شد ایجاد مسئله همین هم عمومی هایمکان سایر و کارگاه در. بودند حیاط در هم کنار در پایه چند اوقات گاهی و شد شلوغ حیاط بعد هایسال در

 .کردندمی پیروی قرار ینا از هم خودشان و کنیم استفاده فضاها از توانیممی بهتر کنیم بندینوبت اگر که رسیدند نتیجه این به هابچه مربیان همراهی با کم

 بدهند، نظر نند،ک فکر مدرسه در کردن زندگی بهتر یزمینه در آزادانه هاآن و نباشد تواندمی گذاریممی هابچه برای ما که قوانینی از بسیاری نگاه این با

 اول ستد تجارب از ما هاینصیحت جایهب و کنند تجربه را خود عمل نتایج ندارد جسمی و روحی یشکننده خطر دیگران و خودشان برای که جایی تا

 .بیاموزند ما کنار در خودشان

 اول بیاموزند را (( گفتن نه)) ها بچه است قرار اگر که جهت این از بدانیم گرفتن درس محل را مدرسه که است این فضایی چنین به رسیدن شرط البته

 .بگوید نه مادر و پدر یا مربی من به بتوانند باید

 :بهشتی شهید قول به

 .است دشوار کاری و دارد زحمت و دردسر کردنتربیت آزاد یبچه

 .کنممی تقدیم را هاآن از بعضی که است گرفته شکل بسترهایی آرام آرام هاسال این طی مدرسه در موضوع این کردن نهادینه برای

 .کنند انتخاب مدرسه در را خود مربی گاهی و هافعالیت توانندمی هابچه

 باید نهایتاً هک هاییزمینه در آموزدانش را توانمندی از حداقلی نهایت در کنندمی مراقبت که دارند هاییلیست چک مربیان هاانتخاب این تمامی در البته

 .آورد دستهب باشد پاسخگو

 هم اصالح ینا اما شودمی اصالح آید پیش خاصی موارد اگر مربیان همراهی با و شودمی نهادینه آموزدانش برای دبستان پیش از آرامی به انتخاب فرایند

 .است هاواقعیت با آموزدانش خود کردندرگیر با

 :کریمی عبدالعظیم دکتر قول به

 .اجبارهاست نبودن بلکه ،نیست هامحدودیت نبود آزادی
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 مثال:

 انتخاب در پيش دبستان

 شودمی آشنا انتخاب یواژه با آموزدانش. 

 بپردازد هایشمندیعالقه به تواندمی که دارد هاییفرصت. 

 حیاط هانیدبستا پیش مثال عنوان به. کند ایجاد است تحرک پر عمدتاً که هاآن آزاد هایفعالیت با متناسب را فضاهایی کرده سعی مدرسه 

 .دارند اختصاصی

 است منعطف هافعالیت بندیزمان. 

 آن از بعد بتوانند هک باشند کرده تجربه را هاانتخاب تمامی هابچه که کنندمی بررسی لیست چک با مربیان زمانی فرایند یک در سال ابتدای در 

 .کنند انتخاب آگاهی با

 وفادار روزانه بندی زنگ چارچوب در هایشان انتخاب به نسبت معموالً و کنندمی درک را بندی زنگ مفهوم هابچه تحصیلی سال پایان تا 

 .مانندمی

 کنندمی گزارش گروهی جلسات در اندکرده تجربه و انتخاب چهآن هابچه. 

 

 مثال:

 ی اولپایهانتخاب در 

 کنندمی انتخاب هادوستی براساس هابچه معموالً که فعالیتی گروه انتخاب. 

 روزانه صورته ب نهایتاً سال پایان تا و زنگ به زنگ صورته ب انتخاب انجام. 

 مربوطه لیست در خود اسم درج نهایتاً سال پایان تا و نظر مورد انتخاب محل در خود عکس نصب سال اوایل در. 

 شرایط گرفتن درنظر با البته و مربی با صحبت یوسیلهه ب انتخاب کردنعوض امکان. 

 انتخاب هر برای ظرفیت محدودیت موضوع تجربه. 

 فردی هایتفاوت به توجه منظوره ب آموزشی خاص امور پیگیری برای مربی با خاص و شخصی قرارهای تجربه. 

 

 .است مطرح ترجدی اندکرده انتخاب چهآن قبال در پذیریمسئولیت موضوع و رسندمی ترمدت بلند هایانتخاب به هابچه بعد به سوم هایپایه در

 .کندمی بازی فرد از را تریجدی نقش گروه  معموالً و شودمی بیشتر باالتر هایسال در هاانتخاب در آموزاندانش همگرایی

 .شودمی تقدیم آن چگونگی ارزشیابی نظام بخش در شااهلل ان که کنندمی استفاده  کیفی و توصیفی مختلف ابزارهای از فرایندها پایش برای مربیان



                       18 صفحه

 

 مدرسه مكان و زمان از فراتر دوشنبه: آموزش

 .است گرفته قرار ما فراروی یادگیری برای بسیاری هایفرصت آموزش، به نگاه تغییر با

 :یادآوری

 تعلیم با و بوده پرورش و آموزش مراد است شده استفاده آموزش یواژه از صرفاً هرجا ارائه این کل در و نیست شدنی جدا هم از پرورش و آموزش 

 .است شده فرض مترادف وتربیت

 .کرد بندیدسته اساسی بعد دو در را نگاه تغییر این بتوان شاید

 ؛کندمی عملیاتی را هاآن مستقیم مدرسه خود که فرایندهایی 

 کندمی عملیاتی را هاآن مستقیم غیر صورته ب مدرسه که فرایندهایی. 

 هامستقيم بر داشت خواهيم مروری ابتدا

 شودنمی کالسی هایزنگ به محدود زمان این و است آموزش زمان ،هازمان یهمه او خروج یلحظه تا مدرسه به آموزدانش ورود یلحظه از. 

 .تفریح هایزنگ مثال:

 کودک به کودک هایآموزش برای ایالعاده فوق فرصت. 

 .بشناسیم رسمیت به آموزاندانش نزد را کودک به کودک آموزش ما است کافی فقط

 .نیست درسی و کالسی هایآموزش منظورم اصالً البته

 و وندخدا خلقت گرفتن جدی فقط ما کار. افتدمی اتفاق آموزاندانش خود بین طبیعی طوره ب معموالً که هاییهمان از. مهارت جنس از هاییآموزش 

 .اوست به اعتماد
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 آن هباتمو از هابچه بدهیم اجازه و کنیم تقویت کردن، خاموش جایه ب را رفتارها این توانیممی ما و کند رفتار سنش با متناسب دارد حق آموزدانش

 .شوند مندبهره

 .کفش بند بستن مثال:

 .مدرسه امن هایبلندی از پریدن آموزش

 .مختلف هایبازی اسباب از استفاده آموزش

 بله؟ گرفت نظر در آموزشی یوسیله عنوان به را هابچه شخصی هایبازی اسباب شودمی آیا راستی.  

 .اندوست با تعامل آموزش. کنیممی استفاده آموزشی فرصت یک عنوان به آن از و نکردیم منع مدرسه به بازی اسباب آوردن از را آموزاندانش ما

 (نسوزد؟ دلم شد گم یا شد خراب اگر که ببرم مدرسه بازی اسباب چه) مختلف هایمکان برای مناسب بازی اسباب انتخاب آموزش

 .است خودش با انتخابش مسئولیت چون

 

 .هاجشنواره و هانمایشگاه انواع برگزاری مثال:

 .کندمی پیدا انعکاس هم مدرسه سایت وب اخبار یصفحه در هافعالیت این از بعضی
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 مثال:

 در و است کودک به کودک آموزش موضوع یمجموعه زیر که آموزاندانش آزاد و خودجوش هایفعالیت شناختن رسمیت به هایتجربه از یکی در

 با مستندی لمفی قالب در فرایند این جزئیات که شدند((  دفتری بازی))  نام با بازی  طراحی به موفق نهایت در هاآن کرد، پیدا ادامه سال چند طی مدرسه

 .است شده مستند((  بازی مشق))  نام
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 مثال:

 صبحگاه

 .هاارائه انواع و آموزاندانش هایتوانمندی بروز برای ایالعاده فوق فرصت

 رنامهب گردانندگان معموالً. شودمی برگزار کالس در صبحگاه روزها بعضی گرما، و سرما در نفری صد چند صبحگاه یروزانه برگزاری جایه ب

 .بریممی بسیاری هایبهره کوتاه زمان این از. هستند آموزاندانش

 است محله امکانات و شرایط از استفاده ها،مستقیم از دیگر یکی. 

 است. نقلیه وسایل از استفاده عدم محلی اردوی هایشاخص از .ایمگذاشته((  محلی اردوی)) را فعالیت این اسم ما

 یادگیری هایفرصت کشف محله، قبال در مسئولیت احساس زندگی، محیط به توجه. است محله با آموزاندانش خوردن پیوند محلی اردوی فواید از یکی

 .هستند محلی اردوهای برکات از قسمتی روزمره زندگی بستر در
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 هاتجربه

 :ایمکرده تجربه را هاآن محلی اردوی در تاکنون که هاییمکان از بعضی

 محل مساجد 

 اسماعیل امامزاده 

 مختلف هایبانک 

 مختلف هایپارک 

 پست اداره 

 تعمیرگاه 

 بریشیشه 

 مارکت سوپر 

 عطاری 

 فروشی گل 

 داروخانه 

 الکتریکی 

 صدر پل 

 فروشی کفش و کفاشی 

 فروشی شیرینی 

 پرندگان صدای شنیدن برای خلوت هایکوچه 

 غذا تهیه 

 فروشی رنگ و ابزار 

 شریعتی خیابان اداری دفاتر و هامغازه های لوگو از برداری کپی اردوی 

 گالبگیری دیدن و آفتاب فرهنگسرای 

 زرگنده مسیل 

 عابرپیاده پل 

 نانوایی 

 مترو ایستگاه 

 ...... و 

 کندمی معرفی زانآمودانش به را طبیعی زندگی بستر در یادگیری هایفرصت سایر مدرسه و نیست مدرسه انحصار در یادگیری هایفرصت نگرش این با

 .کنند تجربه را هاآن واسطه بی دهدمی اجازه و

 رکردگا معرفت دفتریست ورقش هر                             هوشیار نظر در سبز درختان گ بر

 .یادگرفت مربی عنوانه ب توانمی همه از نگرش این در

 آموزدانش و مربی یرابطه و کنندمی مرتفع را یادگیری به او نیاز از قسمتی هامربی و یادگیری هایفرصت از هرکدام که کنندمی تجربه آموزاندانش البته

 .مرادی و مرید جنس از هاییرابطه نه و شودمی تعریف یادگیری برای منطقی ایرابطه
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 مدرسه که گرد دوره هایفروشنده حتی و شوندمی دعوت مدرسه به که کارشناسانی و متخصصین، خود تخصصی یرشته یزمینه در آموزاندانش اولیای

  .دهیممی رسمیت هاآن به ما و هستند هابچه مربیان نوعی به همه باال، مشاغل صاحبان همراه به کندمی دعوت داخل به را هاآن

 

 کند.می عملياتی را هاآن مستقيم غير به صورت مدرسه که فرایندهایی

 .کرد خالصهتوان این بعد را در توانمند سازی والدین می

  .هستند او والدین آموز،دانش یک آموزش برای مربیان ترینصالحیت صاحب

 .شوندمی توانمندتر خود مادری و پدری یوظیفه انجام برای یادگیری هایتکنیک بر تسلط با والدین

 .یابند دست تکنیک این به بتوانند تا ایمداده ترتیب ایشان برای هاییکارگاه منظور این به

 .شوندمی مجهز ارتباطی و آموزشی ابزار این به مرور به مختلف هایپایه در والدین ست بازی دبستانی، کودک زبان که جاییآن از

 هاتجربه

 .مدرسه مکان و زمان از فراتر آموزاندانش هاییادگیری یتوسعه برای بازی آموزش هایکارگاه از برخی

 دبستان پيش یپایه

 جداگانه طور به مادرها و پدر برایکارگاه بازی 

 .شوندمی اآشن تحرک پر عموما هایبازی از یکسری با کننده برگزار مربیان همراهی با اولیا آن هایویژگی و بازی کلی معرفی ضمن کارگاه این در

 .شویم هابچه همبازی هم ما که شرطی به شودمی شروع جا همین از هابچه و ترهابزرگ بین موثر و جذاب ارتباطات از خیلی

 کنند؛می بازی اتومبیل در و خانه فضای باز، فضای گانه سه هایموقعیت در فرزندشان با که هاییبازی سایر مورد در اولیا کارگاه این دیگر هایبخش در

 .کنندمی افزایی هم
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 اول یپایه

 خانه در ادبیاتی هایفعالیت و هابازی عنوان با کارگاه جلسه دو

 اشتراک به هبقی برای را خود تجربیات ها،فعالیت و هابازی اجرای ضمن مدت این در اولیا. شودمی برگزار هم از ماهه سه تقریباً یفاصله با جلسه دو این

 .گذارندمی

 .نمایند استفاده مدرسه کتاب باشگاه برنامه از فرزندشان با همراه توانندمی اولیا مدت این در ضمن در

 :شودمی مطرح کلی موضوع سه ادبیاتی هایفعالیت و هابازی کارگاه در

 آن مصادیق دقیق بررسی و ادبیاتی بازی طراحی حتی یا فعالیت برای طبیعی زندگی هایفرصت از استفاده. 

 و بازار در موجود هایبازی شفاهی، هایبازی کاغذی، و مداد یساده هایبازی ای،رایانه مثل مختلف هایگروه در ادبیاتی هایبازی معرفی 

 .کردن بازی تجربه همچنین و هابازی سایر

 با کار هاتتوج و هاتکنیک همچنین و سنی گروه این خوب هایکتاب هایویژگی و بازی و فعالیت برای مناسب داستانی هایکتاب معرفی 

 .آموزاندانش سنی هایگروه با متناسب کتاب

 .شودمی ارائه اولیا به مدرسه رویکرد بر منطبق خانه در ادبیاتی هایفعالیت از زیادی تنوع و بازی 25 از بیش کارگاه، جلسه دو در مجموع در

 

 ی دومپایه

 جلسه یک خانه در ریاضی هایفعالیت و هاازیکارگاه ب

 .است ریاضی مفاهیم بر متمرکز هابازی موضوع که تفاوت این با است اول یپایه کارگاه شبیه بسیار کارگاه این کلی نگاه

 .شودمی اهدا اولیا به هم((  بیاموزیم ریاضی خود کودک به چگونه))  کتاب کارگاه این در

 

 ارزشيابی شنبه : نظامسه

 .فرماید عنایت بخیری عاقبت و توفیق سالمتی، دارند نقشی مسلمین امور اصالح در که آنانی یهمه به خداوند

 .است کشور رسمی آموزش نظام شدن متحول بود رمضانمان روز هر دعای که اصالحات این ترینمهم از یکی من نظر به

 .است کرده کمک هادبستان  در آموزش اصالت به بسیار ،یافته تحول کیفی به کمی از ارزشیابی سیستم کهاین نمونه عنوان به

 د.شو طی باید که راهی. است راه بودن باز معنی به بلکه نیست، راه پایان معنی به بد، قانون یک رفع یا خوب قانون یک وجود که دانیممی البته

 .است بسته هازمینه از خیلی در رسمی صورت به آموزشی تحول راه که دانیممی ما همگی

 .بپرسید بابلسر حکمت یمدرسه دوستان از ندارید قبول اگر

 .است بوده ارزشیابی ما موضوعات برانگیزترین چالش از یکی مفید دبستان فعالیت هایسال طی

 .علمی هایچالش تا است داشته اجرایی یجنبه بیشتر هاچالش این البته
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 .برسیم دارد عهده بر ارزشیابی که مهمی و متعدد اهداف تحقق در واقعی اثربخشی بهترین به بتوانیم که جهت این از چالش

 هاتجربه

 از قبولی قابل توصیف کهاین برای آموز،دانش 39 و داشتیم دبستانی پیش یپایه فقط که مدرسه فعالیت اول سال در پایانی کارنمای تولید برای

 .رسیدیم جمله 448 حدود به نهایتاً فرایندی طی آوریم دستبه آموزاندانش

 ینشانه به 1 عدد جمله، ییدأت ینشانه به 2 عدد. دادمی نظر اکسل افزار نرم در هاجمله این مورد در آموزدانش هر برای باید مربی هر بعدی یمرحله در

 .مربی هر برای جمله 39×448یعنی این و اطالعی بی ینشانه به بودن خالی و جمله قطعی رد

 .برد انرژی مدرسه از ساعت نفر 1288 حدود هایشکنترل و اصالحات با فرایند ینا

 همه این ایاز به کار پایان در ولی شد اجرا و طراحی مسئول تیم تحقیقات و مشاوره مطالعه، از بعد کردم اشاره آن به که سیستمی است ذکر به الزم

 .نبود کنندهراضی برایمان نتایج بود شده کشیده که زحمتی

 حاشيه

 (( درونی نقد))  نام به داریم نظامی خودمان هایفعالیت از ارزشیابی برای مدرسه در

 البته. نندک نقد را خود کار توانندمی دیگران از بهتر گروه اعضای گروهی کار یک در و داندمی را خود کار قوت و ضعف نقاط دیگری از بهتر کس هر

 .باشند خود تعالی و رشد دنبال به اگر

 حضور یافتن پایان از پس بالفاصله مدرسه یواحدها و تخصصی هایکارگروه ها،پایه تمامی درونی نقد یهفته اجرایی، تقویم ثابت هایبرنامه از یکی

 .است آموزاندانش

 :شودمی پر برگه سه نقد یجلسه در

 قوت نقاط یبرگه .1

 ضعف نقاط یبرگه .2

 پیشنهاد یبرگه .3
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 ی مطالبادامه

 .مکنی طراحی باز راآن که رسیدیم نتیجه این به کارنما درونی نقد جلسات در

 کردیم لتسهی بسیار را اجرا هاتجربه از استفاده با و هم فکری هم با بعد هایسال طی

 اولیا رایب کامل طورهب کارنما هایتوصیف و جمالت. بود باقی همیشه مشکل یک اما

 لهجم یک همه برای مربیان کردندمی فکر هم با مقایسه در بعضاً و نبود مفهوم

 هاواژه دل در را هابچه هایتفاوت دقت، و وسواس با مربیان کهحالی در. نویسندمی

 .بودند داده جا

 پایان در دیگری و سال میان در یکی نوبت دو که کارنما تقدیم برای حاضر حال در

 یدوره در و والدین، یک یدوره در بندیزمان یبرنامه یک در گیردمی صورت سال

 مورد در هم با و کرده مالقات مربیان تک تک با آموزدانش همراه به والدین دو

 .کنندمی گو و گفت شده صادر کارنمای
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 مشاهده

 .گرفت جدی را مشاهده باید پس نکنیم بسنده پایانی هایارزیابی به فقط باشد قرار وقتی

 ترینقوی از هاقلم ترین رنگ کمچرا که  مشاهده ثبت به رسیممی تازه شودمی انجام چگونه و چیست خوب یمشاهده که بدانیم علمی نظر از اگر

 .است اعتمادتر قابل هاحافظه

 .کنی فکر هم هایتگروهیهم به ،خودت به جزه ب اقدامی هر در باید پس کارگروهی یتجربه برای شد مدلی خودش گریمربی وقتی

 .باشد مستند باید اطالعات این و کنند پیدا اطالع مدرسه در فرزندشان سرنوشت از که است والدین حق

 ((مشاهدات ثبت))  نام به ضرورتی

 .بودند ثبت هایبرگه  4A پنجم یک کاغذی هایباریکه ابتدایی مراحل در

 .هیچ دیگر و بود شده چاپ هابرگه روی مشاهده شرح و مشاهده محل یغرفه تاریخ، مربی، نام

 دهپرون داخل بندیبسته از پس و کردیممی مرتب تاریخ براساس کردیم،می جدا را آموزدانش هر مشاهدات نشستیم،می هم دور همه باریک ماهی

 اکثرحد و حداقل آموز،دانش هر برای مربی هر مشاهدات تعداد مثل. آمدمی دست به هم نیاز مورد آمارهای کار این ضمن. دادیممی قرار او ایمشاوره

 .دست این از هاییگزارش و بودند شده دیده ترکم که هاییبچه مشاهدات، تعداد

 است داده وب حتت فعالیت یک به را خود جای دستی فعالیت این کمکم امور، شدن ترپیچیده و مربیان افزایش نتیجه در و آموزاندانش تعداد افزایش با

 .کنند ثبت مدرسه افزار نرم در را خود مشاهدات منزل از که دارند را امکان این حتی مربیان و

 .شودمی تفادهاس آموزدانش عملکرد تحلیل برای مشاهدات این نتایج از آن طی که است هاییفرصت از یکی مربی و خانواده فردی گوی و گفت جلسات

 .شودنمی او با خودشان ارتباط زمان به مربوط فقط اطالعاتشان و دارند خود شاگردان عملکرد از تریجامع ارزشیابی مربیان ابزار این از استفاده با

 هانكته

 اخبرب آن از است شده مشخص مدرسه در که دیگری خاص افراد یا مدیر فقط و کند ثبت جایی در را هاآن نباید مربی که هست مشاهدات بعضی

 .شوندمی

 را ناسبم بازخورد آن اساس بر و برسد قضاوت به هاآن از خود تخصصی یحیطه در باید نهایت در مربی اما شوندمی نوشته قضاوت از فارغ مشاهدات

 .سازد عملی را اقدامی یا بدهد او یخانواده یا آموزدانش به

 توسط دهش ثبت مشاهدات که هست یادمان گیرد قرار قضاوت و تحلیل مورد آموزدانش است قرار که اوقاتی سایر یا و فردی وگوی گفت جلسات در

 .منبع تنها نه و هستند ما اطالعاتی منابع از یکی هم همکاران

 

 

 

 

 مشاهده ثبت یصفحه ینمونه



                       29 صفحه

 

 .کنممی تقدیم جایک صورتهب را اجزا فهرست باشم کرده ارائه مدرسه ارزشیابی نظام از جامعی تصویر کهآن برای

 آموزدانش تولیدات 

 آموزدانش با گو و گفت 

 آموزدانش فعالیت تصاویر یمشاهده 

 مشاهده ثبت افزار نرم 

 درسی کتاب و هاکاربرگ 

 کاغذی مداد هایآزمون 

 خانواده با رابط مربی فردی گوی و گفت جلسات 

 مربیان تک تک با خانواده گوی و گفت جلسات 

 سیاهه یا لیست چک 

 ؛اما

 .دیگریست چیز ارزشیابی غایت ولی بود ارزشیابی دگر بر ناظر گفتیم تاکنون آنچه یهمه

 و رشد تربیت و تعلیم نظام کل نهایی هدف که چرا ،کند پیدا تحقق((  ارزیابی خود))  که رسدمی خود بلوغ و کمال به وقتی ارزشیابی نظام معتقدیم

 .هستند او یاریگر زمینه این در همه و است طیبه حیات و اهلل الی قرب تا فرد تعالی

 .است آموزدانش خود خدمت در اول یدرجه در هم ارزشیابی نظام کل

 .است خودارزیابی مسیر در او دهیممی قرار مخاطب را آموزدانش خود وقتی شده یاد هایزمینه تمامی در

 

 

 

 هاتجربه



                       31 صفحه

 .شودمی انجام آموزدانش حضور با مربیان تک تک با چه و رابط با چه فردی وگوی گفت جلسات دبستان دوم یدوره در

 نقاط هچ گویدمی جلسه این در او. نماید بیان خود مربی و خانواده برای را دارد خود از که ارزیابی تا شودمی داده فرصت آموزدانش به جلسات این در

 .است یافته خود در را هاییقوت چه و دارد ضعفی

 .گذاردیم میان در آنان با باشند داشته نقشی رشد، طرح این در مربی یا خانواده باشد قرار اگر و کندمی ارائه هم را خود آینده یبرنامه او جلسه این در

 .کندمی تحلیل را خود عملکرد منصفانه آموزدانش که جلساتی است بخشیلذت و شیرین جلسات چه و

 .شااهلل ان ،سربلند الهی ارزشیابی نظام در و خیرهب ختم فرزندان یهمه عاقبت

 

 پروژهچهارشنبه : 
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 :ستا زیر موارد از یکی یمجموعه زیر کندمی ارائه آموزدانش به یادگیری برای خود آموزش رسمی نظام قالب در مدرسه که محتواهایی ما دیدگاه از



                       32 صفحه

 

 .ردبگی بر در رانیز هاآن تایی سه هر حتی یا و دوتایی هایتلفیق یا باال موارد از کدام هر از وسیعی یگستره تواندمی پروژه رسدمی نظره ب

 که کجا هر از هپروژ موضوع شویم مطمئن راه ابتدای در باید پس کنند تجربه بیرونی هایانگیزه تزریق بدون را اصیل یادگیری هابچه خواهیممی اگر

 .بداند خود مال راآن آموزدانش نهایت در باشد آمده

 .است((  تراصیل))  پروژه باشد بیشتر پروژه یک تولد در آموزدانش سهم چقدر هر

 .بشناسند را هابچه یدغدغه بتوانند مربیان است الزم منظور این به

 هاتجربه

 :آموزاندانش هایدغدغه شناسایی برای راهکارهایی

 گذشته هایسال از آموزدانش مستندات سایر و ایمشاوره یپرونده بررسی -1

 رسمی غیر شرایط در خصوصه ب آموزدانش شنیدن خوب و دیدن خوب -2

 آموزدانش با گو و گفت -3

 زآمودانش والدین با گو و گفت -4

 

 

 

 

 نكته:



                       33 صفحه

 .است گریمربی  مهم هایمهارت جزو هادغدغه درک برای آن ایجاد یا رسمی غیر فضاهای کشف

 عنوان سه بین تشابه یا تفاوت مورد در ایپراکنده گوهای و گفت مربیان، بین مدرسه در اوقات از بعضی

 پروژه ،  

 واحد کار و

 تلفیقی فعالیت 

 این که ردکمی نقد دیگری و بردیم پیش را ایپروژه هابچه با امروز ما گفتمی مربی. آمدمی وجوده ب بین این در هم هاییسوءتفاهم گاهی و داشتیم

 (هانام سر بر دعوا بشر، قدیمی موضوع. )است کار واحد مثالً و نیست پروژه شما فعالیت

 :کنممی تقدیم که رسیدیم مدرسه برای مشخصی تعاریف به زمینه این در نظر اتفاق برای

 

 

 

 

 

 :ایمگذاشته قرار گونهاین را بعدی مراحل خود یمدرسه در ما. است اجرا برای پروژه طراحی بعدی یمرحله پروژه، موضوع تثبیت از پس



                       34 صفحه

 مربی و آموزدانش توسط پروژه وتحلیل تجزیه 

 همدرس توسط پروژه بودجه و تحلیل و تجزیه ییدأت 

 توضيح:

 الزم. است هپروژ عنوان با مرتبط موضوعات و کارها بندیاولویت و بندیدسته بارش، شامل و ایمکرده استفاده آنالیز یواژه معادل را تحلیل و تجزیه

 این امانج گریتسهیل و همراهی مربی نقش و شودنمی انجام مربی توسط طراحی که گرددمی یادآوری. باشد آن در هم هزینه و زمان بینیپیش است

 .است آموزدانش توسط فعالیت

 نكته:

 .است بوده زندگی در مالی هایمهارت یادگیری برای شرایط ایجاد راستای در پروژه هایهزینه به آموزدانش دادن توجه

 ار هاآن آن، شدن اجرایی در تواندنمی هامحدودیت دلیله ب مدرسه نهایت در اما برندمی پیش شوق و ذوق با را ایپروژه هابچه اوقات گاهی همچنین

 .کنند تجربه را بودجه تخصیص موضوع و شوند آشنا واقعی محدودیت این با ابتدا از آموزاندانش است بهتر پس. کند پشتیبانی

 تجربه یک ویمه ب مو انجام معنی به برداری الگو و گیرد صورت مدرسه آن شرایط مطابق باید ایمدرسه هر در فعالیتی هر کردن اجرایی ینحوه معتقدیم

 .نیست صحیح دیگر جایی در

 مثال:

 .دهندمی انجام ما به نسبت تغییر کمی با خود یمدرسه در را پروژه به پرداختن مراحل 2 منطقه مفید دبستان در ما همکاران و دوستان

 .بپردازیم فعالیت این به ایگونه به است ممکن کدام هر اما است یکی دستاوردها و اهداف علمی، یپشتوانه

 تقدیم((  آکواریوم ساخت))  عنوان با دبستانی پیش رشد یمجله  21 شماره در مندرج مطلب فایل مدرسه، آن در پروژه با عزیزان شما بیشتر آشنایی برای

 .شودمی

 .شودمی تقدیم مدرسه مربیان قلم به ما یمدرسه در ایپروژه داستان همچنین

 .گرددمی معرفی و آغاز پروژه 3 ماه هر اول ما، یدرپایه

 .کنند شرکت هاآن از یکی در توانندمی هابچه و بوده اختیاری هاپروژه در شرکت

 .بپردازیم گروهی قالب در هاآن به ناچاریم دارند، را پروژه به  شدن تبدیل قابلیت اغلب که هابچه هایدغدغه تعدد و هامحدودیت به بنا

 .است نفر 19 الی 9 پروژه هر ظرفیت 

 .دهند تشکیل گروه هاآن با پروژه انجام برای و گذاشته میان در دوستانشان سایر با را خود موضوعات توانندمی هابچه
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 پروژه یک داستان



                       39 صفحه

 را او ورد ایعده خوانی، شعر به کرد شروع نفر یک. شدند پاتوق وارد هیجان با هابچه از ایعده! بودیم کار مشغول پاتوق در مربیان با که روز یک

 .شدیم جنگ آن جریان جویای هابچه زا گرفت در جنگی و شد ورحمله هاآن سمت ،دست به شمشیر او و گرفتند

 که بودند تهگرف تصمیم هم با هاآن. است کرده تعریف دوستانش برای مدرسه در بعد روز و دیده را مختارنامه فیلم تلویزیون در آموزیدانش شد معلوم

 .کنند بازی بودند، ساخته خود برای کاردستی شکل به هنر کارگاه در که ابزارهایی از استفاده با را فیلم داستان

 .گرفت قرار هاپروژه فهرست در و شد کشف موضوع هابچه با گو و گفت از پس

 "مختار نمایش"

 یداپ را خود نمایش نیاز مورد بازیگران بتوانند تا کردند تالش هاآن جذب برای هفته دو و کرده مطرح خود دوستان جمع در را موضوع آموزاندانش

 . . . و خورد کلید مختار نمایش پروژه طراحی یمرحله و رسید نفر 14 به نمایش تیم اعضای نهایت در  .کنند

 دیگر داستانی

 پس و دهکر مطرح دوستانشان میان در را خود موضوعات هابچه. بود فیلم تولید و بازیاسباب ساخت لگویی، آدمک ساخت هابچه دیگر هایدغدغه از

 .شدند هاآن اجرای به موفق مدتی از

 تعریف انشدوست برای را لگویی شهر انیمیشن داستان هابچه از یکی که شد شروع جایی از بازیاسباب ساخت و لگویی آدمک ساخت یپروژه یایده

 .باشد داشته را لگویی آدمک هایویژگی که بسازند آدمکی خودشان که گرفتند تصمیم انیمیشن دیدن از بعد هاآن. کرد

 .بودند هاپروژه این اجرای مشغول ماه دو گروه هایبچه 

 مدرسه سایتوب روی باال یپروژه اخبار برخی
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 پالستيک کردن آب یتجربه
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 شده آب پالستيک به دادنشكل برای گلی قالب ساخت

 

 

 



                       42 صفحه

 .شدندمی  وصل یكدیگر به رباییآهن اتصاالت با که لگویی هایآدمک اجزای از هایی نمونه

 

 

 

 

 

 .3 منطقه مفید پسرانه دبستان ی مجموعه در گرانقدرم همکاران از بود نمایندگی به شد تقدیم آنچه

 .تربیت و تعلیم مفاهیم بهتر درک برای راهیم لاوّ در ما البته و تالشیم در فرهیخته بزرگواران شما همچون

 .شویم مندبهره شما ینقادانه نظرات از شد خواهیم خوشحال و گزاریمسپاس گروه محترم اعضای شما توجه از

 .دادند قرار مجموعه این دراختیار که فرصتی خاطره ب نیرو آقای جناب ارجمند سرور خصوصه ب و گروه مسئولین از گزاریمسپاس همچنین

 .مدد( ع) علی یا

 


