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هدایت تحصیلی نوعی تصمیم گیری 
منطقی است

با حضور اســفندیار نظری معاون آموزش متوســطه اداره کل ، فالحی معاون آموزش متوســطه ناحیه 
دوهدایت تحصیلی برای اولیا و دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های دختران ابوریحان و شهید فالحی 

در دانشکده امام محمد باقر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو ســاری؛ با حضور اســفندیار نظری  معاون آموزش متوسطه اداره 

کل هدایت تحصیلی برای اولیا و دانش آموزان پایه نهم دبیرستان های ...

مازندران، نخستین مجری 
طرح استانداردسازی 

مدارس شاهد 
3

3

3

3 3

مازندران

3

تعلیم و تربیت؛ رسالت مهم مدارس 
دولتی و غیر دولتی 



ضمیمه رایگان روزنامه در استان مازندران 2 پنجشنبه 2 اسفند 1397   شماره 5329



 پنجشنبه 2 اسفند 1397   شماره 5329

تعلیم و تربیت؛ رسالت مهم 
مدارس دولتی و غیر دولتی 

 نشست هســته مدارس غیر دولتی متوسطه 
یک بــا حضور مدیر آموزش و پــرورش ناحیه یک 
ســاری، 28بهمن97 به میزبانی مدرسه غیر دولتی 

پلکان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه 
یک ســاری، »حامد دیانی« در این نشســت ضمن 
تقدیر و تشّکر از حاضرین و مدرسه میزبان و تبریک به 
مناسبت طلیعه پنجمین دهه سالگرد انقالب اسالمی 
ایران گفت: مدارس غیــر دولتی آموزش و پرورش 
ناحیه یک ســاری، از وجود مدیران توانمند، الیق و 
نیک اندیش برخوردار اســت و این مدیران در کنار 
مدیران شایسته و با تجربه مدارس دولتی، بار سنگین 

مأموریت آموزش و پرورش را به دوش می کشند.
دیانی ضمن تأکید بر عدم وجود نگاه تفکیکی در 
بیــن مدارس افزود: تمام مدارس دولتی و غیر دولتی 
یکسان بوده و همه دارای یک رسالت مهم هستند که 
آن تعلیم و تربیت و پرورش فرزندان ایران عزیز است؛ 
بنابراین تمام پرسنل آموزش و پرورش ناحیه یک باید 
با یکدیگر همکاری و همراهی کرده تا زمینه ارتقاء آن 
را فراهــم آورند.وی به حمایــت خود از مدارس غیر 
دولتی در کنار مدارس دولتی اشاره کرد و ادامه داد: به 
دلیل همجواری اکثر مدارس غیر دولتی با بافت های 
مسکونی، مدارس باید نهایت تعامل و همکاری را با 
همســایه ها داشته باشند و ما نیز تمام سعی خود را به 
کار خواهیم بســت تا مدارس غیر دولتی نیز به نحو 
احسن کار خود را انجام دهند.این مقام مسئول بحران 
کمبــود نیرو در آموزش و پرورش را از مســائل مهم 
عنوان نمود و گفت: بحران کمبود نیرو برای آموزش 
و پرورش تهدید بزرگی اســت، زیــرا تعداد ورودی 
)جذب( نیروهای انســانی بســیار پایین اســت و 
پاســخگوی نیاز آموزش و پرورش نیســت؛ لذا باید 
تدابیر شایســته و مطلوبی از جانب مسئولین در این 
زمینه اندیشــیده شود که جز با حمایت جامعه بزرگ 
فرهنگیــان امکان پذیر نمی باشــد.مدیر آموزش و 
پرورش ناحیه یک ســاری به برگزاری جشنواره ها 
بویژه نوجوان خوارزمی اشاره نمود و بر توجه مدیران 
مدارس جهت شرکت گسترده و فعال دانش آموزان 

در آن تأکید کرد. 

طرح ویــژه فعالیت های 
آموزشی هفته منابع طبیعی 
معــاون ســوادآموزی آمــوزش و پرورش 
مازنــدران از برگــزاری طرح ویــژه فعالیت های 
آموزشــی و فرهنگــی هفتــه منابــع طبیعی در 

کالس های سوادآموزی خبر داد.
به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی 
آمــوزش و پرورش مازنــدران؛ »داوود تقی نیا« با 
اعالم این خبر افزود: از 15 الی 22 اســفند هر سال 
به نام هفته منابع طبیعی نامگذاری شده که با توجه 
به اهمیت حفظ محیط زیســت و لزوم توجه هرچه 
بیشتر به زیست بوم، الزم است این هفته به عنوان 
الگوی رفتاری ما در حفاظت از منابع طبیعی در تمام 

ایام سال قرار گیرد. 
معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران 
با بیان اینکه کاشت درخت در این هفته از مهم ترین 
کارهایی است که می تواند به حفظ طبیعت کمک 
کند، یادآور شد: ســازمان نهضت سوادآموزی در 
راســتای ترویج فرهنگ درختکاری و حفظ منابع 
طبیعی اقدام به برگزاری دوره آموزشــی ویژه این 
هفته کرده که با توزیع نشریه »فرصت دوم« در کل 
کشــور همراه اســت. وی با بیان اینکه 40 درصد 
ســوادآموزان اســتان مازندران تحت پوشش این 
طرح قــرار می گیرند، افزود: نشــریه فرصت دوم 
حاوی مطالب بســیار ارزشــمندی در زمینه لزوم 
درختکاری و حفظ محیط زیســت است که به زبان 
ساده و در سطح علم ســوادآموزان به آنان عرضه 
می شــود تا آنها با تأثیرپذیری از مطالب این نشریه 
هرچه بیشــتر در راســتای فرهنگ حفظ محیط 
زیست کوشا باشند. این مسئول خاطرنشان کرد: در 
این هفته، نشست های ترویجی و تبلیغی متناسب 
با موضــوع منابع طبیعی و درختــکاری با حضور 
کارشناسان و متخصصان منابع طبیعی و حفاظت 
از محیط زیســت در مراکز یادگیری محلی برگزار 
می شود. تقی نیا به یادمان 176 شهید سوادآموزی 
نیز اشــاره کرده و یادآور شد: در سال 93 به یاد 176 
شهید سوادآموزی کشور 176 نهال در 5 شهرستان 
اســتان کاشته و یادمان این شهدا در محوطه اداره 

این 5 شهرستان تأسیس شد. 

با حضور اسفندیار نظری معاون آموزش متوسطه اداره کل ، فالحی 
معاون آموزش متوســطه ناحیه دوهدایت تحصیلی بــرای اولیا و دانش 
آموزان پایه نهم دبیرســتان های دختران ابوریحان و شــهید فالحی در 

دانشکده امام محمد باقر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو ســاری؛ با حضور 
اسفندیار نظری  معاون آموزش متوسطه اداره کل هدایت تحصیلی برای 
اولیا و دانش آموزان پایه نهم دبیرســتان های دخترانه ابوریحان و شــهید 

فالحی در دانشکده امام محمد باقر برگزار شد.
در ابتدای این مراسم فالحی معاون آموزش متوسطه ناحیه ضمن خیر 
مقدم به اولیا و دانش آموزان و تشکر از حضور نظری معاون آموزش متوسطه 
اســتان در این مراسم گفت : خانواده ها براساس آرزو های خودشان دانش 

آموزان را هدایت می کنند و توجهی به استعداد و توانمندی آنان ندارند. 

فالحی خاطرنشــان کرد:خانواده ها اجازه دهند تا دانش آموزان طبق 
عالیق و ســلیقه خود شــان انتخاب کنند و تصمیم بگیرند  و اجازه دهند 

تحقیق کند. 
درادامه این همایش اسفندیار نظری  معاون آموزش متوسطه اداره کل 
بیان داشت : هدایت تحصیلی نوعی تصمیم گیری منطقی است ، انتخاب 
رشــته درست منجر به انتخاب شــغل درست می شود و در نهایت  آینده و 

زندگی خوبی را برای دانش آموز رقم می زند.
هدایت تحصیلی براســاس پنــج فاکتور اتفاق می افتد: اســتعداد – 

عالقه- توانایی – نیاز کشور و امکانات.
نظری افزود: 80 درصد دانش آموزانی که به فنی و حرفه ای و کار دانش 
رفتند ، یا کسب و کار ایجاد کردند یا در واحدهای فنی و تولیدی مشغول به 
کار شدند لذا باید مهارت های قابل انتقال را در دانش آموزان تقویت کنیم 

از جمله مهارت فناوری و تکنولوژی ، کامپیوتر و زبان آموزی.
نظــری معاون آموزش متوســطه اداره کل در پایان افزود : اگر هدایت 
تحصیلی آگاهانه و براساس مالک و معیار صحیح باشد موفقیت تحصیلی 
، رضایت شــغلی ، موفقیت کســب و کار و لذت بردن از زندگی را در پی 
دارد و اگر انتخاب درســت نباشــد افت تحصیلی ، عدم رضایت شــغلی و 

سرخوردگی را در پی دارد.
معاون آموزش متوسطه اســتان گفت: هدایت تحصیلی براساس سه 
فرآینــد صورت می گیرد: 1- عملکرد مشــاوره ای 2- ظرفیت و امکانات 
3- عملکــرد تحصیلی ،  وی عوامل موفقیت آمیــز فرزندان را معلمان ، 

مدیران و مشاوران، خانواده، دانش آموز و دوستان دانست.

در همایش هدایت تحصیلی مدارس ابوریحان و شهید فالحی مطرح شد؛
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منطقی است
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مدیرکل شــاهد و امور ایثارگــران وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مازندران به عنوان نخســتین استان مجری طرح استانداردسازی مدارس 

شاهد معرفی شد.
بــه گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومــی آموزش و پرورش 
مازنــدران؛ »محمدرضا رزاقی« در دوره آموزشــی کیفیت بخشــی به 
فعالیت های آموزشی و پرورشی ویژه مدیران مدارس شاهد که در باشگاه 
فرهنگیان مرکز اســتان برگزار شد، اظهار کرد: مدارس شاهد باید الگوی 

مدرسه در تراز سند تحول بنیادین باشند. 
وی با بیان اینکه مدرسه شاهد نماد تفکر انقالبی و ارزشی حضرت امام 
)ره( است، افزود: حضرت امام در پیام تاریخی خود در سال 65 بر موضوع 
مدارس شــاهد تأکید کرده و مقام معظم رهبری نیز در نخســتین بیانات 
خود بر ارتقاء کیفیت مدارس شــاهد تأکید کردند. امروز وظیفه ما ارتقای 
کیفیت و استانداردســازی مدارس شاهد است و باید این مدارس را به تراز 

سند تحول بنیادین ارتقا دهیم. 

مدیرکل شــاهد وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بنابراین طرح 
»استانداردســازی و کیفیت بخشــی به فعالیت های آموزشی، پرورشی و 
اجرایی مدارس شاهد در جهت ایجاد سبک منسجم« را تنظیم کردیم که 
مازندران به عنوان نخســتین استان مجری طرح استانداردسازی مدارس 

شاهد معرفی شد و در این راستا تفاهم نامه ای با آموزش و پرورش مازندران 
به امضا خواهیم رساند.   

رزاقی به شاخص های این طرح اشاره کرده و گفت: برگزاری کالس های 
مکمل و فوق برنامه در مدارس شاهد، ترویج هرچه بیشتر فرهنگ ایثار و 
شهادت، تجلیل از جامعه ایثارگری، برگزاری یادواره شهدای دانش آموزی 
و فرهنگی، دیدار با خانواده شــهدا، برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و 

دیگر موارد از جمله شاخص های این طرح به شمار می آید.   
وی با بیان اینکه مدیریت منابع انســانی مدارس شــاهد، ارتقاء سطح 
حرفه ای آنان، ارتقاء ســطح مشــارکت خانواده ها و ایجاد انضباط مالی از 
دیگر ویژگی های این طرح است، یادآور شد: مخاطبان ما جامعه ایثارگری 
هستند و ما باید سعی کنیم این شجره طیبه را که از آغاز شکل گرفته حفظ 

کرده و آن را به تراز اصلی خود برسانیم. 
شــایان ذکر اســت کالس کارگاهی این دوره آموزشی توسط رزاقی 

مدیرکل شاهد وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.    

مازندران، نخستین مجری طرح استانداردسازی مدارس شاهد 

گردآورنده : زهرا قنبری
دبستان دخترانه نرجس

روان شناســان بر این باورند که کودکان در مراحلی از 
سنین رشد خود دارای خصوصیت های ویژه همان مقطع 
هستند . چه بسیارند والدینی که کودکانشان در برهه های 
سنی مختلف تمایالت و ویژگی های خاص آن دوره را بروز 
می دهنــد اما پدر و مادر به دلیل ناآگاهی از خصوصیات آن 
رده ســنی ، اعمال و رفتار کودک خود را غیر طبیعی دانسته 
و نگران عملکردهای فرزندانشان می شوند و این مشکل از 
آنجا نشات می گیرد که در جامعه ما از گذشته تا به امروز نهاد 
یا مسئولی نبوده تا قبل از آن که همسران صاحب فرزندی 
شــوند در این خصوص آموزش و مهارت های الزم را ارائه 
دهنــد . در واقع تربیت فرزندان ما بر پایه تجربیات ناقص و 
ناکامل به ارث رســیده از گذشتگان ما شکل می گیرد یا بر 
اساس برداشــتی از برنامه های غیر اسالمی ماهواره ای و 
به ســبک اروپایی است که حتی کوچک ترین نشانه ای از 

تربیت به سبک ایرانی – اسالمی را همراه ندارند .
حجت االســالم سید جواد موسوی، کارشناس دینی و 
مشــاوره کودک در این خصوص می گوید : از زمان تولد تا 
یازده سالگی به بعد تقریباً در پنج مرحله سنی ، ویژگی های 
مختلــف و متمایزی در کودک بروز می کند که اگر والدین 
این ویژگی ها را مشاهده نکردند باید نگران شوند ، نه این که 

اگر در کودک شان این خصوصیات موجود بود گله کنند .
* کودک در چه سنی چگونه باید باشد؟

به گفته موسوی ، از تولد تا دو سالگی، کودک شخصی 
حســگر و عالقه منــد به لمس اشــیا دارد و والدین جز در 
مواقع خطر نباید مانع این رفتار شوند . از دو تا چهار سالگی 
، ذهــن کودک فقط مشــغول عکســبرداری از رفتارها و 
شخصیت هاست و با آنها شخصیت خود را شروع به ساختن 
می کند . در این رده ســنی جثه کــودک کوچک و رفتار او 
کودکانه است اما نباید فرض را بر آن گذاشت که او عملکرد 
و اعمال اطرافیان را نمی فهمد . چه بسا وقتی به طور کامل 
عقل رس شــود تمام برداشــت های این رده سنی را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهد. بر این اســاس باید با کودک 
همراه بود نیاز شدیدی به رابطه با همسن و ساالن دارد و به 
دلیل آن که قدرت تصویر ســازی ذهنی بسیار باالیی دارد 
در این رده ســنی بســیار به داستان عالقه مند است . روی 
موضوعات خوب و بد متمرکز می شود و قوانین و قواعد ساده 
را می فهمد ولی قوانین پیچیده را به طور ثابت در ذهنش نگه 
می دارد. از هفت تا یازده سالگی دارای مهارت های گوناگون 
منطقی برای قوانین می گردد. از یازده سالگی به بعد نیز توان 
تفکر و تجربه و نیز تحلیل باالیی پیدا می کند و زمان طالیی 
ظهور استعدادهای اصلی اوست و می تواند اصول اخالقی و 

معنوی را بخوبی درک کند.
* بازی های کودکانه 

همانطور که کودک در مراحل مختلف سنی ویژگی های 
مختلفــی را بروز می دهدبازی او نیــز قواعد خاصی دارد و 

به گفته ســید جواد موسوی ، هرکدام از بازی های کودکانه 
می تواند باعث ســازندگی کودک شود . درخصوص قاعده 
بــازی کودکانه ، والدین بایــد بدانند که حداقل زمان بازی 
با کودکان دو ســاعت است در غیر این صورت کودک قانع 
نشــده و این نیاز در وی به صورت عقده باقی می ماند . پس 

تا قبل از این زمان او را از بازی محروم نکنید.
این کارشناس دینی در خصوص سازنده بودن برخی از 
بازی های کودکانه می گوید: بازی خانه ســازی ، کودک را 
صاحب اختیار بار می آورد و به او می آموزد که با مشــکالت 
می شود ساخت . بازی ترکاندن بادکنک برای رفع عقده ها 
و رهایی از خجالتی بودن مفید است و به کودک می فهماند 
که بزرگترین مشکالت هم قابل حل است ضمن این که او 

یاد می گیرد که عقده هایش را بترکاند .
خمیر بازی به طور غیر مســتقیم ، منعطف بودن را به او 
می آموزد و به کودک می فهماند لجباز نباشــد و گاهی هم 
تغییر کند . تلفن بازی که در آن والدین با استفاده از دو عدد 
گوشی تلفن با کودک شان تلفنی صحبت می کنند بهترین 
وسیله برای اجتماعی کردن و آموختن روابط عمومی و رفع 
خجالتی بودن کودک است . موسوی تصریح می کند: چون 
کودکان خیال پردازند و قدرت تصویر ســازی باالیی دارند 
در نتیجه دروغ ابزار بازی آنهاســت و این از عیوب کودک 

نیست.
* تحسین کودک 

تحسین و تشویق کودکان نیز باید بر پایه قواعد خاصی 
اعمال شــود موسوی با اشــاره به این که باید کار یاویژگی 
خاص کودک تشــویق شود نه کل شخصیت او ،می گوید 
: نگویید آفرین پســر خوب ، این تشــویق به او می فهماند 
کــه تو همواره خوبی و هیچ عیبی نداری بلکه بهتر اســت 
بگوییم آفرین به پســری که مسواک می زند اگر کودک دو 
کار خوب انجام داد جداگانه هرکار خوب او را تشویق کنید . 
باید هرنوع پیشرفتی را تحسین کرد حتی ارتقای نمره 12به 
13 تشــویق دارد و باید دانست که تشویق موثر تر از تنبیه 
است . کودکان در زمان تشویق باید تشویق شوند ودر وقت 
تنبیه ، تنبیه و به یاد داشته باشید که در تحسین ها از جمالت 

تکراری استفاده نکنید.
* تنبیه کودک - اولین مرحله تنبیه 

اولین مرحله تنبیه نگاه بی محبت است . مرحله بعد قطع 
جوایز و در مرحله بعدتر ، آن چیزهایی که او دوست دارد مانند 
دیدن کارتون یا خوردن یک غذای خوشمزه یا رفتن به خانه 
خاله قطع شود یا ممانعت در حد تهدید باشد موسوی با اشاره 
بــه این موضوع می افزاید : مرحله آخر تنبیه ، قهرهای چند 

ساعته و نه بیشتر است .
* جدول تشویق و تنبیه 

با ساختن یک جدول هفتگی می توان کودک را تشویق 
و تنبیه کرد . موســوی می گوید : مثال با هر کار خوب یک 
آدمک خندان بگیرد و با هر سه آدمک یک جایزه و با هر سه 
جایزه یک جایزه ویژه جایزه ها می تواند یک غذای خوشمزه 

یا یک هدیه کوچک باشــد برای تنبیه هم می توان از یک 
آدمک اخمو استفاده کنید .

* چند نکته مهم در تربیت دینی کودکان 
* هدیه را اول به دختر بدهید .

* فرزندان خود را بسیار ببوسید و نوازش کنید برای هر 
بوسیدن درجه ای در بهشت است 

* با سالم کردن به فرزندانتان به او شخصیت بدهید 
* کودک را در کارهای کودکانه تمسخر و تحقیر نکنید 

و کارهایش را احمقانه نخوانید .
* در کــودکان عشــق و عالقه به نمــاز را با رفتار خود 

ایجاد کنید . 
* لوس کردن ، کودکان را موجوداتی ضعیف و بی اراده 

بار می آورد.
* برای کودکان خود دعا کنید . 

* تذکرات را با مالیمت بیان کنید تا ســدی بین والدین 
و فرزندان نشــود و از مچ گیری و رفتار سرورانه با کودکان 

بپرهیزید.
* اگر کودک در خانه مورد احترام باشد کمتر از اوامر پدر و 
مادر سرپیچی می کند احترام به کودک یکی از اساسی ترین 

عوامل ایجاد شخصیت در کودک است . 
* درخانه طوری رفتار کنید تا فرزند به راستگویی عادت 

کند . 
* زشــتی گناه و تنفر مــردم از گناهکاران را به کودک 

بفهمانید . 
* بستر بچه ها را از 6 سالگی از هم جدا کنید . 

* تذکــرات وقتــی اثر دارد که والدیــن خود مجری و 
عامل آن باشــند و توجه داشته باشید فرزندان آن گونه که 
ما می خواهیم نمی شــوند بلکه آن طوری که ما هســتیم 

می شوند .
* رفتارهــای غیر منتظره کودکان را تا حدودی تحمل 
کنید و بدانید شــیطنت کودک در خردسالی نشان دهنده 

زیادی عقل او در بزرگسالی است، آن را سرکوب نکنید .
* در تذکر دیگران را به رخ او نکشــید وکســی را با او 

مقایسه نکنید 
* از طریق داســتان سرایی بسیاری از مفاهیم خوب و 

دیدنی را به کودک القا کنید 
* کودکان را از 7 سالکی به نماز و از 9 سالگی به روزه امر 

کنید و به فرزندان خود قرآن بیاموزید 
* حس کنجکاوی کودک را با حوصله تامین کنید 

* تنها نقطه امید و شــادی کودک مهر پدر و مادر است 
، روان او را مضطــرب نســازید و در برابر فرزندان هیچگاه 

مشاجره نکنید 
* کودکان از مرگ در هراسند بخصوص مرگ والدین 

پس مدام نگویید خدا مرا مرگ دهد 
* استعدادهای فرزندان را کشف و آنها را شکوفا کنید 

* متناســب با تکامل کودک به او آزادی دهید و او را به 
اختیار خودش بگذارید 

 آداب تربیت و اخالق دینی در کودکان

با حضور معــاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اســتان، 
محمدی مدیر آموزش و پرورش ناحیه و حســینی معاون آموزش 
ابتدایی ناحیه آیین نمادین افتتاح پروژه اتاق بازی در دبستان هیات 

امنایی شهید مرادی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو ساری، ام 

البنین محمدی در این مراسم گفت: ما از بازی به عنوان ابزاری برای 
تحقق اهداف برنامه درسی استفاده می کنیم و در این بین، بازی ها 
باید کامال هدفمند باشــد و این نکته حائز اهمیت اســت که بازی 
کودکان وقت تلف کنی نیست بلکه فرصتی است برای یادگیری 
بهتر و ســریع تر.مدیرآموزش و پرورش ناحیه دو ساری ،  از اولیاء 

دانش آموزان خواست به بازی کودکان اهمیت دهند و برای آن ها 
وقت بگذارند زیرا بازی سبب ارتقاء رشد شناختی، ذهنی، جسمی 
و حرکتی کودک می شــود پس باید بازی کودکان را جدی بگیریم 
و با پرداختن به شــیوه های جدیدی مثل بازی و یادگیری، فضای 
آموزشی را برای یادگیری لذت بخش تر کنیم.در ادامه این مراسم 
میرشــفیعی معاون آموزش ابتدایی استان گفت: در کالس هایی 
که با بازی و یادگیری همراه اســت بچه ها تشویق می شوند که به 

همکالسی خود کمک کنند. تشویق و تنبیه برای همه بچه هاست و 
رقابت های فردی جای خود را به فعالیت های گروهی می دهد. همه 
این ها آرمان های ما معلمان است؛ آرمانی که جای خالی اش بشدت 
در مدارس حس می شود.میرشفیعی، درباره مزیت های اتاق بازی 
گفت: » مدارس ابتدایی که اجرا کننده این طرح هستند، شخصیت 
کودکان را شــکل می دهند چراکه در این دوران است که کودکان 

راستگویی، گرفتن دست افتاده و همیاری را می آموزند.

برگزاری آیین نمادین افتتاح پروژه اتاق بازی
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