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نمازخانه دبستان امام 
موسی کاظم)ع( با یک 
میلیارد ریال افتتاح شد

 ضرورت توجه ویژه 
مدیران به مدارس 

شبانه روزی

افتتاح  مدرسه 8 میلیارد 
ریالی خانواده »مرحوم 

قنبری« در چالوس

سردار دل ها، به د نبال
 وحدت بود

مراسـم بزرگداشـت چهلمین روز شـهادت سـردار سـپهبد شـهید »حاج قاسـم سـلیمانی« با حضور علیرضا 
سـعدی پور مدیـر کل آمـوزش و پـرورش، معاونـان و کارکنـان در نمـاز خانه آمـوزش و پـرورش مازندران 

برگزار شـد.
 حجـت االسـام کاظمـی مشـاور سـپاه قـدس در این مراسـم گفـت: برخی می پرسـند چرا خطـوط مقدم 
دفـاع مـا در کشـورهای عـراق، سـوریه و لبنـان اسـت؟ در ایـن زمینـه روایتـی از امیـر المومنیـن علی)ع( 
وجـود دارد کـه می فرماینـد: »بارهـا مـن به شـما گفته ام کـه از خانۀ خـود بیـرون برویـد و در آن نقطه ای 

کـه دشـمن می خواهـد به سـوی  ...

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

آموزش و پرورش یک رسانه 
فرهنگی و تربیتی است
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مشاور سپاه قدس در مراسم چهلم سردار سلیمانی:
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اهمیت تدریس در آمــوزش ابتـدایـی فرا رسیدن والدت با سعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن را تبریک می گوییم.

3

وژیه آموزشی

 قدردانی از حضور پرشور
3 دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن
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مدیرکل آموزش و پرورش مازندران ضمن تأکید بر ضرورت توجه 
ویژه مدیران آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق به مدارس 

شبانه روزی از واریز سرانه این مدارس خبر داد.
به گزارش اداره اطاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش 

»علیرضا سعدی پور« در ادامه افزود: رقمی معادل 24 میلیارد و 684 
میلیون ریال به حساب این مدارس واریز شد.

وی همچنین گفت: 55 مدرسه شبانه روزی در استان پذیرای 
دانش آموزان در طول هفته هستند و یکی از اولویت های ما و 

یکی از دغدغه های آموزش و پرورش مازندران، تامین امکانات 
و تجهیزات رفاهی و خوابگاهی دانش آموزان مدارس شبانه روزی 

است. 
 مدیرکل آموزش و پرورش همچنین گفت: باتوجه به فصل زمستان 

و موج سرما در این روزها و همچنین با توجه به این که بسیاری از 
این مدارس در نقاطی دوردست و در مناطق محروم  واقع شده اند، 
ضرورت دارد همه مدیران توجه ویژه به این مدارس داشته باشند تا 

امکانات اولیه فراهم باشد و فرزندان عزیز ما دچار مشکل نشوند. 

3 ضرورت توجه ویژه مدیران به مدارس شبانه روزی ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

با حضور مسئوالن در فریدونکنار؛
امـام  دبسـتان  نمازخانـه 
یـک  بـا  کاظـم)ع(  موسـی 
شـد افتتـاح  ریـال  میلیـارد 

سـید عظیـم اسـماعیل زاده، مدیـر آمـوزش و 
پـرورش شهرسـتان فریدونکنـار اظهـار کـرد: 
تمـام هزینه هـای سـاخت ایـن نمازخانـه بـا 

همـت خیریـن تأمین شـده اسـت.
بـه گزارش روابـط عمومی آمـوزش و پرورش 
شهرسـتان فریدونکنار سـید عظیم اسـماعیل 
زاده از افتتـاح نمازخانـه دبسـتان امام موسـی 
کاظـم)ع( روسـتای بی نمـد فریدونکنـار خبر 
اعتبـار 100  بـا  ایـن نمازخانـه  داد و گفـت: 
میلیـون تومـان و با متراژ80 متر مربع سـاخته 

شـده است.
ایـن  سـاخت  هزینه هـای  تمـام  افـزود:  وی 
نمازخانـه بـا همت خیرین تأمین شـده اسـت.

شهرسـتان  پـرورش  و  آمـوزش  مدیـر 
خـوب  مشـارکت  بـه  اشـاره  بـا  فریدونکنـار 
مدرسـه  و  سـازی  مدرسـه  امـر  در  خیریـن 
یـاری تصریح کـرد: خیرین بازوهـای توانمند 
آمـوزش و پـرورش در امـور عمرانی هسـتند.

اسـماعیل زاده خاطرنشـان کـرد: کاری کـه 
یـک  عنـوان  بـه  می دهنـد  انجـام  خیریـن 
صدقـه جاریـه و یـادگار مانـدگار خواهـد بود.

وی در پایـان از زحمات مدیـران فعلی و قبلی 
آموزشـگاه تقدیـر نموده و از همـکاری تمامی 

خیرین سپاسـگزاری نمود.
در این مراسـم، معاون عمرانی فرماندارشهرستان 
فریدونکنـار، بخشـدار دهفـری، مدیـر آموزش و 
پـرورش و جمعـی از خیریـن و اعضـای انجمن 

اولیای آموزشـگاه حضور داشـتند.

مراسم  در  قدس  سپاه  مشاور 
چهلم سردار سلیمانی:

سردار دل ها، به د نبال وحدت بود

سردار  شهادت  روز  چهلمین  بزرگداشت  مراسم 
حضور  با  سلیمانی«  قاسم  »حاج  شهید  سپهبد 
پرورش،  و  آموزش  کل  مدیر  سعدی پور  علیرضا 
معاونان و کارکنان در نماز خانه آموزش و پرورش 

مازندران برگزار شد.
 حجت االسام کاظمی مشاور سپاه قدس در این 
مقدم  خطوط  چرا  می پرسند  برخی  گفت:  مراسم 
دفاع ما در کشورهای عراق، سوریه و لبنان است؟ 
در این زمینه روایتی از امیر المومنین علی)ع( وجود 
دارد که می فرمایند: »بارها من به شما گفته ام که از 
خانۀ خود بیرون بروید و در آن نقطه ای که دشمن 
می خواهد به سوی شما حمله کند، در همانجا به 
مرز  لِب  به  دشمن  نگذارید  بزنید!  ضربه  دشمن 
خانه های شما برسد که آن گاه ذلیل خواهید شد و 
ضربه خواهید خورد« و امروز ما جنگ را به خارج از 

مرزها بردیم تا ذلیل نشویم.
عمومی  روابط  و  اطاع رسانی  اداره  گزارش  به 
داد:  ادامه  مسئول  مقام  این  پرورش،   و  آموزش 
شهیدان مدافع حرم با دشمنی مبارزه کردند که اگر 
این ها مبارزه نمی کردند، این دشمن می آمد داخل 
کشور و در واقع شهدای عزیز ما جان خودشان را در 
راه دفاع از کشور، ملت، دین و انقاب اسامی فدا 
کردند.وی با اشاره به این موضوع که مکتب سردار 
سلیمانی باید در مدارس و دانشگاه ها به عنوان یک 
روش انقابی و مکتبی مورد توجه قرار گیرد، افزود:  
یک  به عنوان  تنها  نه  امروز  سلیمانی  قاسم  حاج 
شهید بلکه به عنوان یک مکتب شناخته می شود؛ 
گذاشت  مردم  دل های  بر  شهید  این  که  تاثیری 
حتی کسانی که چندان ارتباط تنگاتنگی با معارف 
دین و انقاب نداشته اند چنان تحولی ایجاد کرد که 
نمونه اش کمتر پیدا می شود.کاظمی در پایان افزود: 
دلیل اصلی محبوبیت سردار سلیمانی را می توان 
در یک جمله کوتاه خاصه کرد: شهید سلیمانی 
نبود،  و قدرت  مقام  به دنبال  بود که هرگز  مردی 
نه در عرصه نظامی، نه در عرصه اقتصادی و نه 
در عرصه سیاسی.. سردار سلیمانی اما همیشه  با 
اخاص، تواضع و کمال دینداری، راه امام را ادامه 
داد و سرباز اسام و خط مقاومت و مطیع ولی فقیه 

زمان خود باقی ماند و در پی ایجاد وحدت بود  . 

خبرخبر
افتتاح  مدرســه 8 میلیارد ریالی 

خانواده »مرحوم قنبری« در چالوس

خانواده مرحوم سلیم قنبری با هزینه  هشت  میلیارد 
ریال  مدرسه ای در روستای مسده شهر هچیرود از 

توابع شهرستان چالوس ساختند.
به گزارش  روابط عمومی آموزش چالوس ،  با حضور 
محمد ناصر زندی فرماندار و رئیس شورای آموزش 
و پرورش،امام جمعه وسایر مسئولین  شهرستانی 
و مردم منطقه  دبستان شش کاسه  مرحوم سلیم 
قنبری و همسر مرحومشان افتتاح شد.در این مراسم  
مسیح قنبری  یکی از فرزندان مرحوم سلیم قنبری  در 
گفتگویی اظهار داشت: اینجانب به نمایندگی از وراث 
مرحوم سلیم قنبری و همسر مرحومشان  که با صرف  
مبلغ هشت میلیارد ریال این واحد آموزشی را برای 
فرزندان و دانش آموزان این منطقه ساختیم.قنبری  
، با اشاره به اینکه  یکی از بهترین راه های زنده نگه 
داشتن نام انسان، مشارکت در کارهای خیر است ضمن 
اشاره به سخن سعدی شیرازی که فرمود:)نام نیکی گر 
بماند ز آدمی        به کزو ماند سرای زرنگار ( بیان داشت: 
مرحوم پدرم همواره در زمان حیات در انجام کارهای 
خیر پیشقدم بوده است و تعلیم و تربیت فرزندان جامعه 
برای او بسیار امر مهمی برشمرده می شد به همین دلیل  
مشارکت در ساختن مدرسه با رضایت همه اعضای 
خانواده به منظور باقیات صالحات وی درنظر گرفته 
شده است.وی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش از 
مراکز سرمایه گذاری برای رشد و تربیت خدمتگزاران 
آینده است و بها دادن به این عرصه  موجب رشد، توسعه  
وبالندگی فرزندان و آینده سازان ایران اسامی می 
گردد، گفت: مشارکت در مدرسه سازی یادگاری پایدار 
و احسانی ماندگار به شمار می آید.در پایان مسیح قنبری 
ضمن ابراز خرسندی از حضورش با وجود گرفتن عمر از 
خدای متعال از خدای بزرگ منان خواست توفیق داشته 

باشد  همواره در کارهای خیر پیشگام باشد.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش مازنـدران در مراسـم 
برتـر  فرهنگیـان  و  آمـوزان  دانـش  از  قدردانـی 
مسـابقات قرآنی، فرهنگی و هنـری گفت: آموزش 
و پـرورش یـک رسـانه فرهنگی و تربیتی اسـت و 
مـا نبایـد از تاش معلمـان و مربیـان تربیتی غافل 

یم. شو
بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومی 
آمـوزش و پـرورش مازنـدران، » علیرضـا سـعدی 
پـور« بـه 6 سـاحت تربیتـی سـند تحـول بنیادین 
اشـاره و خاطرنشـان کـرد: تربیت زمینه شـکوفایی 
استعدادهاسـت امـا بـرای رشـد و شـکوفایی همـه 
جانبـه انسـان، توجـه بـه هـر 6 سـاحت ضـروری 

اسـت. وی همچنیـن از علم و دانـش بدون اخاق 
و تعهـد انتقـاد کـرد و گفـت: آموزش و پـرورش ما 
مبتنـی بر آموزه های اسـامی اسـت و میانـه ای با 
نـوع غربـی که براسـاس سکوالریسـم پـی ریزی 
شـده ندارد.سـعدی پـور در ادامـه گفـت: آموزش و 
پـرورش بایـد فرآیند محور باشـد و مسـیر و جریان 
تربیتـی در آن بایـد بـه دقـت ریـل گـذاری شـود.

مدیـرکل آمـوزش و پـرورش مازنـدران در ادامـه 
شهرسـتان بابل را پرفروغ و یکی از شهرسـتانهای 
فرزنـدان  کـه  کـرد  توصیـف  محـوری  و  مهـم 
شایسـته ایـن شهرسـتان در تمـام زمینه ها صاحب 

رتبه هـای درخشـان هسـتند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران:

آموزش و پرورش یک رسانه 
فرهنگی و تربیتی است

 قدردانی از حضور پرشور
 دانش آموزان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

مدیر آموزش و پرورش چالوس باصدور پیامی از حضور 
گرم، پرشور، منظم و منسجم دانش آموزان و فرهنگیان 

در راهپیمایی یوم اهلل 22 بهمن تقدیر و تشکر کرد.
چالوس  پرورش  و  آموزش  روابط عمومی  گزارش  به 
شرح  به  چالوس  وپرورش  آموزش  مدیر  پیام  متن 
شور  از  پر  و  شکوه  با  تعالی حضور  بسمه  است:  زیر 
مدار،  آموزان والیت  دانش  و  نشاط شما همکاران  و 
آگاه و همیشه در صحنه بار دیگر یکی از بی نظیرترین 
حماسه های حضور مردمی را به زیبایی به وجود آورد 
و تصویر بی  همتایی از وحدت، همبستگی، هوشمندی 
و بیداری مردمی جلوه گر ساخت که بی شک حفظ 
جمهوری  مقدس  نظام  و  انقاب  تقویت  و  تثبیت  و 
اسامی در برابر دیدگان جهانی به تصویر کشیده است. 
شما همکاران ودانش آموزان متدین و وظیفه شناس در 

کنار سایر اقشار مختلف جامعه همانند سال های گذشته 
پرشورتر و دشمن هراس تر در این گردهمایی بزرگ 
راحل  امام  آرمان های  با  و  اید  کرده  شرکت  انقاب 
عظیم الشان و شهدای انقاب اسامی و مقام معظم 
رهبری )مدظله العالی(تجدید بیعت نموده و جلوه های 
بی نظیری از شکوه و اقتدار ملی را به زیبایی ترسیم 

نموده اید. 
از این روی بر خود فرض می دانم از حضور حماسی و 
پرشور دانش آموزان وهمکاران پر تاش در راهپیمائی 
سراسری یوم اهلل 22 بهمن که موجب تداوم اقتدار و 
سرافرازی ایران اسامی شده صمیمانه تقدیر و تشکر 
نموده و از درگاه حضرت حق دوام توفیق و سامت 
مردم  شما  پیروزی  و  بهروزی  و  رهبری  معظم  مقام 
صبور، فهیم و فرهیخته را از درگاه خداوند آرزو نمایم.

لحظه ای تامل کنیم و بیندیشیم. نطفه ای که یک 
موجودی  به  ماه  در 9  نیست  بیش  بارور شده  یاخته 
این  و  انسان  یک  نوزاد  پیچیدگی  به  تبدیل می شود 
نوزاد در کمتر از پنج سال به 80 درصد رشد نهایی خود 
می رسد. شاید بگویید: این که چیزی نیست، نوزاد گربه 
مسیر اول را در سه ماه و مسیر دوم را در کمتر از یک 
ماه طی می کند. جواب این است: آن هم شگفت آور 
است، ولی در مورد انسان نکته اینجاست که هوش، 
استعداد، خلق وخو، شخصیت، قدرتها و مهارتها در این 
دوره شکل می گیرد و رشد بعدی بیشتری در جهت 

کمی است تا کیفی.
بی دلیل نیست که تحقیقات روانشناسی در سالهای 
اخیر بیشتر در زمینه این مرحله از زندگی انسان انجام 
شده است و محققان ثابت کرده اند که منش و هوش، 
تا آن درجه که در قدیم فکر می کرده اند، ذاتی و ارثی 
نیست، بلکه شدیداً متاثر از شرایط محیط است .هر قدر 
محیط نشو و نمای کودک متعادلتر،آگاهانه تر، غنی و 
در جهت شکوفایی کامل او باشد، هوش کودک بیشتر 
و خلق و خوی او متعادلتر است و بحرانهای کودک در 
مراحل مختلف رشد خفیف ترند. بر همین پایه تعلیم و 
تربیت دوره پیش از دبستان و آموزش رسمی در زمان 
ما اهمیت دیگری یافته است و در همه کشورها کم و 
بیش به توسعه آن توجه کرده اند و به تربیت مربیان 
آگاه و ورزیده پرداخته اند. در کشور ما نیز چنین است: 
اهمیت دوران نخستین  به  روانشناسان  زمانی که  در 
کودکی از نظر رشد روانی پی می بردند، علمای تعلیم 
آموزش  منفی  اثرات  که  دریافتند  یقین  به  تربیت  و 
تحمیلی بسته و یکنواخت در مدارس در حدی است 
که استعداد ها و قدرتها را از بین می برد .نقش مدرسه 
به هیچ وجه این نیست که نوارهای ضبط صوت تولید 
کند، بلکه بزرگترین وظیفه آن پرورش و توسعه قدرت 
تفکر و خاقیت و تواناییها و مهارتهای یادگیری در 
انسان است. ولی این توانایی ها و مهارتهای یادگیری 
چه هستند و چگونه باید پرورش و توسعه یابند؟ پاسخ 
رفتاری  دقیق  تجربه  و  مشاهده  را  پرسش  این  به 
گزل،  روانشناسانی چون  اختیار  در  کودکان خردسال 
پیاژه، والون و دیگران گذاشت. اینان در وهله اول ثابت 
کردند که کودک لوحه سفیدی نیست که در مدرسه 
هر چه به او بیاموزند بر لوحه ضمیرش نقش می بندد، 
راه  از  رشد  مراحل  طبیعی طی  به طور  بلکه کودک 
مشاهده و اکتشاف و تجربه و عمل می آموزد و دنیایش 

گسترش و عمق می یابد.
کودک آنچه را که بدان رغبت و شوق فهمیدن دارد 
واقعاً یاد می گیرد و جزء وجودی خود می کند. تنها این 
آموخته ها در رشد ذهنی و عاطفی و پرورش او موثر 
هستند. کودک آنچه را طی عمل و فعالیت شخصی 
می آموزد و درک می کند یاد می گیرد و جزء وجودی 

خود می کند. تنها این آموخته در رشد ذهنی و پرورش 
او موثر هستند .

 حد یادگیری هر کودک خود اوست. گر چه 
در مجموع روانشناسی رشد توانسته است خاصه های 
ولی  کند،  تعیین  کلی  طور  به  را  مختلف  مراحل 
آهنگ  که  است  آنچنان  و محیطی  فردی  اختافات 
حساس  مراحل  و  اوست  مختص  کودک  هر  رشد 

یادگیری او چنین است .
یادگیری  برای  کودک  که  نیرویی  و  زمان   
انجام  راه  واز  دارد  رغبت  بدان  خود  آنچه 
از  کمتر  مراتب  به  فعالیت می آموزد  و  دادن 
زمان و نیرویی است که برای آموزش برنامه 

تحمیلی الزم است .
جنبه  همواره  بلکه  ندارد،  جنبه  یک  هرگز  آموزش 
عمل  تواماً  جسمی  و  اجتماعی  عاطفی،  عقانی، 
هر  بالعکس  و  است  پرورش  هرآموزشی  و  می کنند 
پرورشی آموزش و این دو، دو روی یک سکه هستند و 
جدایی ناپذیر. در پایان باید بگوییم که کودک همواره 
در حال فعل وانفعال با محیط و آموختن است بنابراین، 
هر چه محیط غنی تر و مناسبتر و روابط بین افراد در 
آن صمیمانه تر باشد، برداشت کودک از محیط بیشتر 
است. این اصول دست اندرکاران تربیت، یعنی مربیان 

و معلمان، را به چند نتیجه مهم رسانده است.
 معلمان زیرک و باهوشی باشیم: 

 تدریس فقط به معلم اختصاص ندارد، دانش آموزان 
نیز در آن شرکت دارند. برخی از معلمان خود را فردی 
برگزیده و دانش آموزان را ظرف های خالی می پندارند 
و نقش خود را انتقال اطاعات به آنها می دانند. ویلیام 

راندو که مدت 15 سال است در دانشگاه یال به معلمان 
آنهایی  معلمان،  »بهترین  گوید:  می  می دهد،  درس 
هستند که خود را راهنما می دانند و دانسته های خود 
را به شراکت می گذارند .همچنین می دانند که محور 
اصلی یادگیری آنها نیستند بلکه دانش آموزان هستند 
کافی  این  است:  امری ضروری  مخاطبان  .«شناخت 
نیست که معلمان فقط به مطالب درسی تسلط داشته 
باشند، الزم است افرادی را که به آنها تدریس می کنند، 
قبلی  تجربیات  و  نیازها  استعدادها،  از  و  بشناسند  نیز 
آنها آگاهی یابند .در غیر این صورت، چگونه مطمئن 
خواهند شد که آنها از قبل چه چیزی می دانند و الزم 
است چه چیزی را یاد بگیرند ؟ راندو می گوید: »من 
همیشه به دانشجو-معلمان خود می گویم، فرض کنید 
می خواهم  من  می گوید  و  می زند  تلفن  شخصی  که 
به دانشگاه یال بیایم، اولین سوالی که مجبورید از او 
بپرسید این است که: »شما هم اکنون کجا هستید ؟« 
باید بدانید که آن شخص از کجا شروع کرده است تا 
بتوانید او را برای رسیدن به مقصد کمک کنید .این 
نکته واضحی است، ولی ما به عنوان یک معلم گاهی 
اوقات کار خود را شروع می کنیم، بدون اینکه از دانش 
آموزان خود بپرسیم، در کجا هستید و از کجا شروع 
کرده اید ؟محیط امن قدرت خطرپذیری افراد را باال 
می برد: میشل فورمن که در دبیرستان میدل بری در 
ورمونت مطالعات اجتماعی درس می دهد، می گوید: 
باید  یادگیری است. دانش آموزان  خطرپذیری الزمه 
به آنچه نمی دانند واقف شوند و در مورد آنچه تصور 
می کنند که می دانند، دوباره فکر کنند .این امر می تواند 
نگران کننده  یا حتی  ناآرام  برای هر کسی موقعیتی 

این  می تواند  محبت  و  گرمی  .کمی  آورد  وجود  به 
نگرانی ها را کاهش دهد .قرار دادن یک مبل کوچل 
یا چند صندلی راحتی در گوشه کاس برای استراحت 
بچه های خسته با تزئین کاس با آثار دانش آموزان، به 
محیط یادگیری از نظر عاطفی، ذهنی و روان شناختی 

امنیت می بخشد.
یادگیری  به  نسبت  باید  آموزان  دانش   

احساس نیاز کنند: 
تدریس برای بزرگساالن باعث شده است که تام مک 
موتوروال  دانشگاه  ای  مشاوره  خدمات  مدیر  کارتی، 
ارزش این مثل قدیمی را درک کند که: »هر گاه دانش 
آموز آماده شد، معلم ظاهر می شود .« برخی از افراد که 
در کارگاه آمادگی برای پیشرفت حظورمی یابند، اصًا 
آماده نیستند، زیرا خود را نیازمند پیشرفت نمی دانند، 
آنها شکاف بین موقعیت فعلی خود و موقعیتی را که 
باید در آنجا باشند حس نمی کنند .یکی از اهداف اولیه 

مک کارتی شناساندن این شکاف به آنهاست .
 وضوح مطالب به یادگیری کمک می کند: 

عالی،  معلم  یک  اصلی  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
توانایی تفکیک ایده های پیچیده به اجزائی کوچکتر و 
قابل فهم تر است. گری کرتیس مدیر اجرایی ارتباطات 
داخلی جنرال موتور می گوید: »مهمترین مبحثی که 
مدیران با آن مواجه هستند، این است که آیا افراد دیگر 
که  ای  زمینه  هر  در  ؟  نه  یا  می کنند  درک  را  آن ها 
صحبت می کنید مخاطبان شما باید به اصل قضیه پی 
ببرند .یعنی بدانند سازمان می خواهد به کدام سو برود، 
چرا این تغییرات صورت می گیرد و شما چگونه کار و 
فکر می کنید .در غیر این صورت، فرصت های جدید و 

همکاری مخاطبان خود را از دست خواهید داد.«
  هنر تدریس کردن: 

تدریس هنری است که هر کسی ممکن است نتواند 
پیاژه در  باشد،  از چنین هنری بهره ای کافی داشته 
خصوص اهمیت تعلیم و تربیت و فن معلمی می گوید، 
به  می خورد،  پیوند  یکدیگر  به  هنر  و  علم  که  آنجا 
کار بردن بهترین روشها دشوارترین کارهاست مانند 
فیلسوف  کانت،  تربیت.امانوئل  و  تعلیم  و  پزشکی 
نقطه  عنوان  به  را  او  تفکرات  که  نیز  آلمانی  مشهور 
شمار  به  غرب  فلسفی  اندیشه های  تاریخ  در  عطفی 
می آورند می گوید: در بین صناعات بشر دو صنعت از 
و  تعلیم  دیگری  و  یکی حکومت  است،  مهمتر  همه 
تربیت .این سخنان بیانگر آن است که تعلیم و تربیت 
ضمن داشتن اهمیت، کاری ظریف و پیچیده است و 
 ». ترست  کاردیده  مرد  گران  کارهای  »به  اند:  گفته 
آیزیر که یکی از منتقدان و صاحب نظران معروف در 
نیز تدریس را هنر می داند  برنامه درسی است  زمینه 

.پس اگر هنر است، باید چنین هنری را آموخت .
گردآوری: حسین رضایی کیاسری

مدیرکل آموزش و پرورش تاکید کرد؛

اهمیت تدریس در آمــوزش ابتـدایـی رئیس آموزش و پرورش چمستان:
دانش آموزان در آموزش و پرورش 

نقش محوری و کلیدی دارند

رئیس آموزش و پرورش چمستان در همایش 
انگیزشی ریز مهارت های والدین و گامهای 
طایی کنکور گفت : دانش آموزان در آموزش 

و پرورش نقش محوری و کلیدی دارند.
پرورش  و  آموزش  عمومی  روابط  گزارش  به 
گفت:  حسینی«  اکبر  علی  »سید  چمستان؛ 
دانش  مهم  های  دغدغه  از  یکی  کنکور 
باید  ما  و  آنهاست  های  خانواده  و  آموزان 
نحو  بهترین  به  مقوله  این  که  کنیم  تاش 
رئیس  شود.  اجرا  چمستان  منطقه  در  ممکن 
و  مدیریت  افزود:  درادامه  پرورش  و  آموزش 
پرورش  و  آموزش  در  ما  همکاران  مجموعه 
فوق  های  برگزاری کاس  با  تا  کوشند  می 
برنامه و رفع اشکال و غیره شرایطی را فراهم 
با خیال آسوده  بتوانند  تا دانش آموزان  آورند 
تر، علم و آگاهی بیشتر، این ماراتن علمی را 
خوبی کسب  های  رتبه  و  بگذارند  سر  پشت 

نمایند.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد 
نهادها و شرکت ها  حاکمیتی است که همه 
باید به آن کمک کنند، عنوان کرد: معلم نیز 
آموزش  در  مهمی  نقش  تسهیلگر،  عنوان  به 
از آن غافل  اوقات  دارد که گاهی  پرورش  و 
آسیب  مورد  در  ادامه  در  حسینی  شویم.  می 
و  نمود  ارائه  توضیحاتی  نیز  کنکور  شناسی 
اظهار داشت: بعد از هدف، دانش آموزان باید 
برنامه  کنکور  در  مطلوب  نتیجه  کسب  برای 
ریزی داشته باشند و این بسیار مهم است. وی 
در پایان سخنان خود اشاره ای نیز به استرس 
موفق  عامل  ترین  مخرب  افزود:  و  داشت 
نبودن یک دانش آموز در کنکور استرس نیز 
می تواند باشد که والدین باید در این مقوله به  

دانش آموزان خود کمک کنند.
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