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مازندران

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران خبر داد؛

حضور ۱۴ درصدی دانش آموزان در بازگشایی مدارس

ویژه ها

آغاز تـوزیع 20 عنوان 
کتاب دوره ابتدایی

علی سهرابی خبر داد؛

سالمت دانش آموزان از هر 
موضوعی مهم تر است

معاون آموزش و پرورش 
مازندران:

واگذاری تولید محتوای 
 الکترونیکی پیش دبستانی

 به استان

علیرضا سعدی پور خبر داد؛

فقر تجربه را ریشه کن کنیم؛

مشاهده گر دقیق تجربه 
کودکان باشیم
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جلسه ویدئوکنفرانسی سید جواد حسینی معاون وزیر آموزش و پرورش 
و رییس سازمان آموزش استثنایی کشور با مدیران کل، معاونان آموزش 
ابتدایی آموزش و پرورش و روسای آموزش و پرورش استثنایی استان ها 
با حضور »علیرضا سعدی پور« مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، 

»سید حسین قاسمی« رییس آموزش و پرورش استثنایی استان و »سید 
عیسی میرشفیعی« معاون ابتدایی آموزش و پرورش مازندران برگزار 
شد. در این جلسه که با هدف بررسی و اعمال تغییراتی در دستورالعمل 
برنامه سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو 

ورود به دبستان سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا برگزار شد، برنامه های 
مربوط به سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان  با رعایت 
استانداردهای بهداشتی و پروتکل های مورد تاکید  وزارت بهداشت  به 
بحث گذاشته شد.همچنین از مدیران کل خواسته شد مدارسی را برای 

پایگاه سنجش در نظر بگیرند که هم فضای کافی برای رعایت فاصله 
اجتماعی مراجعه کنندگان داشته باشد و هم مایعات ضدعفونی ازجمله 
پدهای بهداشتی و الکل ۷۰ درصد به اندازه الزم در آنجا قرار دهند تا هیچ 

نگرانی برای خانواده ها از این نظر وجود نداشته باشد.

3انجام طرح سنجش سالمت با رعایت پروتکل های مورد نظر  ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

یادداشت خبر

ــه  ــق تجرب ــر دقی ــاهده گ مش
ــیم ــودکان باش ک

با احترام و ارادت، 
شما  به  خطاب 
ی  رشته  از  که 
تان،  تحصیلی 
از شغل تان و از 
تدریجی  مرگ 
در  رؤیاهاتان 
 ، ید ت ا حسر
هر  که  شمایی 
گاه از کودکی  تان 
می زنید،  حرف 
لبخند  بی اختیار  و  زده  برق  چشمهاتان 
می زنید و پس از بازگشت از این سفر چشمان 
خیس تان گواه فریاد اعتراض در گلو مانده و آه 
در سینه حبس شده است، و شمایی که گاه در 
خلوت تان بر جنازه رؤیاهاتان زار می زنید و بر 
هرچه اجبار و تحمیل، لعنت می فرستید؛ هر 
کجا که هستید و به هر کاری که مشغول اید، 

لحظه ای مکث کنید و دست بکشید.
 به خانه بروید و سعی کنید فرزندتان را پیدا 
کنید. فقط یک شبانه روز به زندگی اش دقیق 
شوید. "عیار تجربیات" او را در این یک 
شبانه روز بسنجید و "کیفیت زندگی اش" را 

ارزیابی کنید. خوشحال است؟ سالم است؟ 
آنچه هست و می کند خواست خودش است 
یا به زور تشویق، تنبیه، مقایسه و رقابت؟ 
میزان دقایقی که او خندیدن، دویدن، هیجان، 
حیرت، دست ورزی، کاوشگری، بازی در 
طبیعت، باران، برف، سرما، گرما و آزادی را 

تجربه می کند چه میزان است؟ 
میزان دقایقی که او در بند کامپیوتر، تلویزیون، 
موبایل، تبلیغات، آموزش و برنامه های از پیش 

طراحی شده است چه مقدار است؟
میان حسرت ها و نارضایتی های خود و این نوع 
زندگی فرزندتان چه فصل مشترکی می توانید 
پیدا کنید؟ علت نارضایتی تان چیزی جز اجباِر 
دیگری است؟ خود آیا اکنون با فرزندتان جز 
این می کنید؟ اگر معتقدید جبر زمانه شما را 
 از رؤیاهایتان دور کرد، خود اکنون نکند جبر 
زمانه ی فرزندتان باشید؟ در پس هر آه، یک 
اجبار نهفته و در پی هر تحمیل یک عمر 

حسرت. رهایش کنید تا بشکفد.
 آزادش بگذارید تا بروَید.

اگر روزی "تجربه فقر" کودکانی بیمار و مبتال 
به سوءتغذیه، ِسل، وبا، کم خونی و... روی 
دست بشریت می گذاشت، امروز این "فقر 
تجربه" است که کودکانی بیمار و مبتال به 
امراضی همچون چاقی، بیش فعالی، کمبود 
ویتامین D، کم تحرکی، افسردگی و... روی 

دست جامعه می گذارد.
فقر تجربه یعنی زندگی بی کیفیتی که دور 
تا دور او را دیوار فراگرفته و راه را بر هرگونه 

تجربه اصیل و غنی بسته باشد.
 زندگی ای که ابزارها و ویژگی های ذاتی و 
خدادادی اش برای یادگیری و رشد، هرگز 

فرصت بروز پیدا نکنند. 
فقر تجربه یعنی دویدن ممنوع، یعنی ِگلي 

شدن ممنوع، یعنی آپارتمان »نشینی«.
 فقر تجربه یعنی خیس شدن ممنوع، باران 
ممنوع، آفتاب ممنوع، یعنی مغزهای پرکار 
ُمهر  یعنی  تجربه  فقر  بیکار.  دست های  و 
»پرواز ممنوع« بر رؤیاهایش، یعنی »هرچه 
زودتر بزرگ شو!« فقر تجربه یعنی انقراض 
قحطی  و  سرزمین  یک  در  »کودکی« 
انسانهای مؤلف، مولد، خالق و عاشق؛ یعنی 

خشکسالی اجتماعی.
 فقر تجربه یعنی شکفتن ممنوع.
»خوشا پر کشیدن، خوشا رهایی،

خوشا اگر نه رها زیستن، مردن به رهایی!
آه، این پرنده

در این قفِس تنگ
نمی خواند.« )شاملو(

پی نوشت: مشاهده گر دقیق »تجربه« های 
کودکان مان باشیم و معیارمان برای ارزیابی 
تجربیاتش تنها غنا و اصالت آنها باشد، نه 

داوری ارزشی. 
»فقر تجربه« را ریشه کن کنیم!

توجه بـه مناطق کمتر توسـعه 
یافتـه؛  اولویـت  آمـوزش و 

مازندران پـرورش 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به 
اصل عدالت آموزشی در سند تحول بنیادین، گفت: 
توجه ویژه به مناطق کمتر توسعه یافته اولویت 

آموزش و پرورش مازندران است.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی 
آموزش و پرورش مازندران؛ »علیرضا سعدی پور« 
در گردهمایی همکاران آموزش و پرورش منطقه 
چهاردانگه با بیان اینکه نگاه و اولویت ما توجه 
به مناطق محروم است، افزود: وظیفه آموزش و 
پرورش این است که به چنین مناطقی توجه کرده 
و رسیدگی به نیازهای دانش آموزان این مناطق را 
در رأس امور قرار دهد. وی با بیان اینکه خدمت به 
محرومین باالترین عبادت است، ابراز کرد: معلمان 
مناطق محروم که با شرایط دشوار به آینده سازان 
کشور خدمات آموزشی ارائه می دهند قابل تقدیرند. 
فراهم کردن زمینه برای بسط و توسعه همه 
فرصت های آموزشی برای تمامی دانش آموزان 
از جمله مهم ترین اولویت های ما به شمار می آید. 
این مسئول با بیان اینکه عدالت آموزشی بحث 
استراتژیک براساس سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش است، تصریح کرد: سند تحول توجه به 
عدالت آموزشی را برای تربیت دانش آموزانی در 
تراز جمهوری اسالمی ضرورت می داند. این سند 
براساس فرهنگ اسالمی و ایرانی تنظیم شده و 
معلمان طالیه داران اجرای آن در مدارس هستند. 
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران آموزش 
مجازی را بستری برای ارتقاء عدالت آموزشی 
ذکر کرده و گفت: باید نوعی انقالب آموزشی را 
در این زمینه تجربه می کردیم که این اتفاق در 
فرصت 3 ماه اخیر با شیوع ویروس کرونا رقم خورد. 
درست است که کرونا تهدیدی برای بخش های 
مختلف محسوب شد اما فرصتی برای نهادینه 
شدن عدالت آموزشی شد. سعدی پور سامانه شاد 
را از جمله پروژه های بزرگ آموزش مجازی دانسته 
و خاطرنشان کرد: بستر سامانه شاد جذاب، امن، 
سالم و متناسب با نیازهای آموزشی و اجتماعی 
دانش آموزان طراحی شده و فضای سازنده ای میان 
معلم و دانش آموز به وجود می آورد که می تواند تا 

حد زیادی خالء آموزش حضوری را جبران کند. 

محتوای  تولیـد  واگذاری   
پیش دبسـتانی  الکترونیکـی 

به استان
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از 
پرداخت مبلغ 2۰۰ میلیون تومان سرانه به 6 مدرسه 

شبانه روزی منطقه چهاردانگه خبر داد.
واگذاری  از  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
برای  الکترونیکی  محتوای  تولید  مسئولیت 
به  سال  دو  مدت  به  کشور  پیش دبستانی های 
آموزش و پرورش مازندران خبر  داد. به گزارش اداره 
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی 
مازندران، »علیرضا سعدی پور« با اشاره به ضرورت 
تدوین محتوای آموزشی به صورت الکترونیکی در 
عصر فن آوری اطالعات و همچنین شرایط خاص 
کشور ازجمله در زمان بروز و ظهور برخی بحران ها 
از قبیل سیل، زلزله و اخیراً کرونا گفت: به کارگیری 
شیوه های  و  مدرن  ابزارهای  نوین،  روش های 
فضای  از  هوشمندانه  استفاده  و  چندرسانه ای 
اختالل  ایجاد  از  و جلوگیری  آموزش  در  مجازی 
در روند تعلیم و تربیت درصورت تعطیلی مدارس، 
از اولویت های آموزش و پرورش مازندران است.وی 
همچنین افزود: آموزش و پرورش مازندران از وجود 
نیروهای خالق و مبتکری بهره مند است که در این 
حوزه دانش و تجربه نمایانی دارند و همین موضوع 
موجب شد از سوی وزارت خانه، »دبیرخانه بازی و 
یادگیری کل کشور« به این استان واگذار و مقرر 
شد که با ارائه فعالیت های خالقانه در حوزه بازی و 

زمینه سازی برای یادگیری عمل کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: در 
این راستا،  فعالیت های تحولی آموزش و پرورش 
در دوره پیش دبستانی و استمرار یادگیری و غنی 
محتوای  تولید  با  »شاد«  شبکه  محتوای  سازی 
استان  به  سال  دو  برای  الکترونیکی  آموزش 

واگذار شد.
کمیته  تصویب  با  گفت:  همچنین  سعدی پور 
کارگروه  یک  است  نظر  در  استان  پیش دبستانی 
مربیان،  تمام  ظرفیت  از  بهره مندی  با  تخصصی 
مدیران و حتی موسسات برون سازمانی با مسئولیت 
معاونت آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش 

مازندران استان مازندران تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه جامعه هدف این محتواها، 
مکانیسمی  گفت:  است  کشور  استان های  تمام 
تعریف شد تا از ظرفیت دیگر استان ها نیز در فرایند 
نهایی،  تولیدات  و  شود  گرفته  بهره  محتوا  تولید 
نیاز همه مخاطبان در سراسر کشور  تأمین کننده 
باشد و درنهایت پس از تأیید نهایی نیز در شبکه 

شاد بارگذاری شود. 

حضور  از  مازندران  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
نخست  روز  در  استان  آموزان  دانش  درصدی   ۱۴

بازگشایی مجدد مدارس خبر داد.
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
پور«  مازندران؛ »علیرضا سعدی  پرورش  آموزش و 
با بیان این خبر افزود: طبق دستور، از 2۷اردیبهشت 
پس از حدود 3ماه تعطیلی مدارس استان جهت رفع 
اشکال دانش آموزان بازگشایی شده و دانش آموزان 

به صورت داوطلبانه در مدارس حضور یافتند. 
صورت  به  آموزان  دانش  حضور  اینکه  بیان  با  وی 
کامال اختیاری بوده، تصریح کرد: در استان مازندران 
طبق برآوردهای اولیه حدود ۱۴درصد دانش آموزان 
استان در کالسهای درس حضور یافتند که این ارقام 
بیشتر مربوط به مناطقی است که دسترسی کمتری 

به اینترنت داشته اند. 
سعدی پور با بیان اینکه دانش آموزان مناطق محروم 

و روستایی در حال حاضر بیشتر در مدارس حضور 
پیدا کردند، خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۱۵هزار 
مجازی  آموزش  به  دسترسی  از  استان  آموز  دانش 
محروم ماندند که ۵۷درصد آنها امروز در کالس های 

حضور  میزان  مسئول  این  کردند.  شرکت  حضوری 
حدود  را  مدارس  در  اول  متوسطه  آموزان  دانش 
۱۴درصد بیان کرده و گفت: در مقطع ابتدایی حضور 

دانش آموزان بیشتر جنبه عاطفی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خبر داد؛

 حضور ۱۴ درصدی دانش آموزان 
در بازگشایی مدارس

از  مازندران  پرورش  و  آموزش  پشتیبانی  و  مدیریت  توسعه  معاون 
آغاز توزیع و ارسال 2۰ عنوان کتاب دوره ابتدایی به ادارات آموزش 

و پرورش شهرستان ها و مناطق استان خبر داد.
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  و  اطالع رسانی  اداره  گزارش  به 
از ۴۱ کتاب درسی دوره  تا کنون  مازندران»علی سهرابی« گفت: 
ابتدایی 2۰ عنوان به استان رسید و بر اساس ثبت سفارش سامانه 

کتب درسی در حال ارسال به شهرستان ها و مناطق است.
وی در ادامه یادآور شد: ارسال سایر کتب درسی ابتدایی )با توجه 

به پروتکل بهداشتی و آزاد سازی تردد بین استان ها( از سوی اداره  
کل چاپ و توزیع مواد آموزشی از سر گرفته شد و در حال توزیع 
کتاب های  اینکه  بیان  با  پایان  در  سهرابی  می باشد.  استان ها  بین 
سفارش  ثبت  زمانبندی  برنامه  به  توجه  با  تحصیلی  مقاطع  سایر 
به انبار مرکزی استان ها  خواهد رسید، ابراز امیدواری کرد: توزیع 
کتب درسی با توجه به دریافت آن ها از اداره کل چاپ و توزیع مواد 
آموزشی و براساس ثبت سفارش ها  بوده و برهمین اساس امیدواریم 

تا نیمه اول شهریور به دست دانش آموزان برسد. 

معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش 
از  دانش آموزان  سالمت  اینکه  بیان  با  مازندران 
هر موضوعی مهم تر است، گفت: تمام تمهیدات 
شده  اندیشیده  مدارس  مجدد  بازگشایی  برای 
و  فاصله گذاری  کامل  رعایت  با  دانش آموزان  و 

پروتکل های بهداشتی وارد کالس ها شدند.
عمومی  روابط  و  رسانی  اطالع  اداره  گزارش  به 
آموزش و پرورش مازندران؛ »سید علی ساداتی« 
کرونا  با  مقابله  تخصصی  کمیته  نشست  در 

آموزش و پرورش مازندران افزود: 2۷ اردیبهشت 
به  تعطیلی  ماه   3 حدود  از  پس  دانش آموزان 
اختیاری  صورت  به  کرونا  ویروس  شیوع  دلیل 
عقب ماندگی  صورت  در  تا  شدند  مدارس  وارد 
بیان  با  وی  کنند.  جبران  آنرا  بتوانند  درس ها  از 
برای  بهداشتی  لحاظ  از  مدارس  تمامی  اینکه 
کرد:  خاطرنشان  شده،  آماده  دانش آموزان  حضور 
میلیون  و 2۰۰  میلیارد  مبلغ 3  ماه ۹8  اسفند  در 
تومان سرانه بهداشتی بین تمامی مدارس استان 

توزیع شد تا مدیران مدارس استان از این اعتبار 
جهت خرید مواد ضد عفونی و دیگر موارد مرتبط 
استفاده کنند. این مسئول با بیان اینکه مدارس به 
مدت یک ماه به صورت کامال داوطلبانه باز خواهد 
بود، تصریح کرد: دانش آموزان مشکوک به بیماری 
فرهنگی  همکاران  و  داشته  گواهی سالمت  باید 
در  حضور  اجازه  دارند  زمینه ای  بیماری های  که 
مدارس را ندارند. . برگزاری کالس ها در مدارس 

شبانه روزی نیز ممنوع است.

علی سهرابی خبر داد؛

آغاز توزیع 20 عنوان کتاب دوره ابتدایی

معاون آموزش و پرورش مازندران:

سالمت دانش آموزان از هر موضوعی مهم تر است

عارف آهنگر

دوستدار و فعال در 
 حوزه کودک

 و محیط زیست

نکاتی درباره افزایش انگیزه دانش آموزان
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انگیزه، حاالت دروني فرد است که موجب 
تا رسیدن به هدف مي شود.  تداوم رفتارش 
پیشرفت  با  مثبت  و  مستقیم  ارتباط  انگیزه 
تحصیلي دارد. به همین علت عالوه بر آنکه 
انگیزه وسیله اي براي پیشرفت تحصیلي در 
نظر گرفته مي  شود، گاهي از آن به عنوان هدف نیز نام برده مي شود، 

زیرا با افزایش انگیزه، پیشرفت تحصیلي نیز پدید مي آید.
 از آنجا که هوش و استعداد تحصیلي به عنوان دو عامل اساسي در 
یا مربي واقع مي شود،  تأثیر معلم  پیشرفت تحصیلي، کمتر تحت 
سعي بر آن است که با افزایش انگیزه دانش آموزان حداکثر بهره وري 
از هوش صورت گیرد. زیرا در حالت مساوي برابري هوش و استعداد 
با  افراد  افراد، مشاهده شده است که پیشرفت تحصیلي  تحصیلي 
انگیزه چشمگیرتر بوده است. با وجود آنکه معلمان در تغییر هوش 
و استعداد تحصیلي نقش چنداني ندارند، ولي مي توانند در باال بردن 
انگیزه دانش  آموزان مفید واقع شوند.انگیزه به دو نوع دروني و بیروني 
بیروني مي توان به تقویت کننده هایي  انگیزه  از  قابل تقسیم است. 
چون پول، تائید، محبت، احترام، نمره و از تقویت کننده هاي دروني 

مي توان به رضایت خاطر و احساس خوب از یادگیري اشاره کرد.
 آنچه که بیشتر موجب رفتار خود جوش مي شود، انگیزه دروني است. 
هدف عمده فعالیت هاي پرورشي معلم یا مربي این است که دانش آموز 
به تدریج از انگیزه هاي بیروني به سمت انگیزه هاي دروني هدایت شود.

 تفاوت اساسي افراد داراي انگیزه دروني با افراد داراي انگیزه بیروني این 
است که افراد با انگیزه دروني احساس کفایت بیشتري در خود دارند و 
کمتر به دیگران اجازه مي دهند که محرک رفتارشان شوند. این گروه از 
دانش آموزان، خود تعیین کننده رفتارها هستند و به خاطر کفایتي که در 
خود احساس مي کنند، باور دارند که مي توانند با رفتارشان بر محیط خود 
تأثیر بگذارند. این گروه از دانش آموزان با انگیزه درون گرا، تصورشان 
این است که موفقیت و عدم موفقیت در تحصیل به خاطر نحوه رفتار 
صحیح یا غلط خودشان است. اما برخالف آنها، دانش آموزان باانگیزه 
برون گرا، احساس بي کفایتي یا کفایت کم داشته و همواره تصور 

مي کنند که موفقیت آنها تحت تأثیر عوامل محیطي نظیر:
 معلم و سواالت سخت است. این گروه از دانش آموزان حتي اگر درس 
بخوانند، باز هم موفقیت چنداني نخواهند داشت. چرا که اندک تالش 
آنها به خاطر همان انگیزه هاي بیروني، همچون فرار از تنبیه یا کسب 
خواست معلم است. اینان در صورت کسب موفقیت اندک هم آن را به 

شانس و تصادف نسبت مي دهند و نه به تالش و استعداد خود.
 این دانش آموزان حتي اگر نیم نگاهي به موفقیت داشته باشند، آنقدر 
آن را صعب الوصول مي دانند که دست به عمل نمي زنند، در نتیجه 

هرگز طعم موفقیت را نخواهند چشید.
در حقیقت گام اول در برخورد با این افراد چشاندن طعم موفقیت به 
آنها و درهم شکستن تصور منفي آنها در مورد دستیابي به موفقیت 

است. در این صورت است که »موفقیت«، »موفقیت« مي آورد.
از آنجایي که انسان آمادگي دارد تا فعالیت ها و تصوراتش را تعمیم 
دیگر  دروس  در  موفقیت  به  منجر  درس  یک  در  موفقیت  دهد، 
مي شود و این موضوع در مورد دروس اصلي هر رشته مهم تر است.

درواقع، ضعف درسي در این دروس منجر به بي عالقگي به تحصیل و 
گاهي حتي ترک تحصیل مي شود و البته عکس آن هم صادق است. 
به همین علت به معلمان دروس اصلي هر رشته توصیه مي شود، شرایط 
آموزشي و امتحاني را مطلوب نمایند و با ارزشیابي هاي مناسب فضاي 

کالس را لذت بخش کنند.
به طورکلي به منظور افزایش انگیزه دانش آموزان و سوق دادن آنها به 

سمت دروني شدن انگیزه ها راهکارهاي زیر توصیه مي شود:
۱ سعي کنیم اولویت تجربه هاي دانش آموزان براي آنها جالب باشد، 

احساس موفقیت اولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش مي دهد. این 
موضوع در مسابقات ورزشي نیز مشهود است.

2 براي موفقیت دانش آموزان پاداش در نظر بگیریم. منتظر نباشیم 

تا افت تحصیلي اتفاق افتد و سپس موفقیت را تحسین کنیم.
3 با احترام گذاشتن به تفاوت هاي فردي دانش آموزان، هرگز آنها را 

با یکدیگر مقایسه نکنیم.
۴ دانش آموزان را در کالس کمتر درگیر مسائل عاطفي منفي نمائیم 

و نسبت به حساسیت هاي عاطفي آنان آشنا و در کاهش آن کوشا 
قضاوت هاي  بیان  تبعیض،  شدید،  انضباط  و  سخت گیري  باشیم. 
منفي و خبرهاي ناخوشایند از جمله عواملي است که موجب درگیري 

ذهني و کاهش عالقه به یادگیري مي شود.
از  را  یا پرسش کالسي، دانش آموزان  آزمون  از  5 بالفاصله پس 

نتیجه کار آگاه کنید.
6 براي اینکه دانش آموز بداند، در طول تدریس به دنبال آموختن 

به چیزي باشد، بیان اهداف آموزشي مورد انتظار از او را در ابتداي 
درس فراموش نکنیم.

7 چگونگي یادگیري و نحوه انجام کار براي دانش آموز مشخص شود.

8 به منظور افزایش حس کفایت در دانش آموز از او بخواهیم مطالب 

یاد گرفته شده را به دوستان یا کالس آموزش دهد.
9 در مورد مشکالت درسي دانش آموز و ریشه یابي آن، با او تبادل 

نظر و گفت وگو کنیم.
۱0 تشویق کالمي در کالس، به صورت انفرادي بسیار حائز اهمیت 

است.

۱۱ مطالب درسي را به ترتیب از ساده به دشوار مطرح کنیم.

۱2 از بروز رقابت ناسالم در بین دانش آموزان پیشگیري شود.

در  را  یادگیرندگان  و  نباشیم  وحده  متکلم  آموزش  فرآیند  در   ۱3

یادگیري مشارکت دهیم.
۱۴ عالقه به دانش آموزان و تعلق خاطر و اهمیت دادن به یکایک آنها، 

سطح انگیزه ها را افزایش مي دهد.
۱5 آموزش را با »تهدید« پیش نبریم.

۱6 براي دانش آموزان با انگیزه، خوراک علمي کافي داشته باشیم.

۱7 با محول کردن مسئولیت به دانش آموزان کم توجه، آنان را به 

رفتارهاي مثبت هدایت و علل کم توجهي در آنها را بررسي کنید.
۱8 شیوه هاي تدریس را از سنتي به شیوه هاي روز تغییر داده و با استفاده 

از تکنولوژي آموزشي، حواس پنجگانه دانش آموزان را به کار گیریم.
۱9 میان درس کالس و مسائل زندگي که به وسیله همان درس 

قابل حل است، ارتباط برقرار کنیم.
20 تدریس را با طرح مطالب و پرسش هاي جالب توجه آغاز کرده و با 

تحریک حس کنجکاوي، دانش آموزان را برانگیخته تر سازیم.
علل جسمي  و  کرده  توجه  دانش آموزان  به وضعیت جسماني   2۱

بي توجهي و کاهش انگیزه آنان را بیابیم.
22 محیط کالس را با طراحي زیبا و مناسب، جذاب سازیم تا مانع بروز 

کسالت روحي شویم. )بیشتر بخوانید: چگونه مدرسه شاد داشته باشیم(
افراد مدرسه یا محله اي که در  با فرهنگ و تاریخچه زندگي   23

آن تدریس مي کنیم، آشنا شده و در طول تدریس از مثال هاي آشنا 
استفاده کنیم.

ارائه  و  دانش آموزان  درسي  فعالیت  نتیجه  از  اطالع  منظور  به   2۴

بازخورد به موقع و مناسب، تکالیف آنان را بالفاصله در جلسه بعدي 
مالحظه و با رفع اشکاالت، جنبه هاي مثبت را تشویق کنید.

 گردآوری: 
مرصع سعیدی

آموزگار
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