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فاز اول »طرح با من بخوان«  
آغاز شد

 مهرنوش میرراســخیان، رئیس کانون توسعه 
همیاری مهدهای کودک استان از آغاز فاز اول 
»طرح با من بخوان« ویژه مهدهای کودک حاشیه وکم 
برخوردار اســتان مازنــدران  که درمناطق آســیب پذیر، 

مشغول فعالیت هستند، خبر داد .
ــای  ــون مهده ــش کان ــنهاد وکوش ــا پیش ــت: ب وی گف
ــی  ــت اجتماع ــتور معاون ــه دس ــدران و ب ــودک مازن ک
بهزیســتی کشــور  ، پــس از موافقــت مدیــر کل 
ــروژه، بیــن  ــدران ،تفاهــم نامــه ایــن  پ بهزیســتی مازن
اداره کل بهزیســتی مازنــدران وموسســه پژوهشــی تاریخ 

ــودکان... ــات ک ادبی

»غربالگری ساختار 
قامتی« برای 40 هزار 
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فرهنگــی  و  پرورشــی  معــاون   
ــه  ــاره ب ــا اش ــدران ب ــرورش مازن آموزش وپ
دانش آمــوزی  شــاخه  راه انــدازی 
عضویــت  از  مردم نهــاد  ســازمان های 
ــتان در  ــوز اس ــزار دانش آم ــاری 30 ه افتخ

این سمن ها خبر داد.
بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و روابــط 
عمومــی آمــوزش و پــرورش مازنــدران؛ 
»محمــد شــعبانی« در نشســت خبــری کــه 
بــه مناســبت آغــاز هفتــه تربیــت اســامی 
برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اینکــه 8 
تــا 15 اســفند هفتــه تربیــت اســامی 
ــر  ــی ب ــاد را مبن ــن نه ــیس ای ــت، تأس اس
ــن دانســت کــه انقــاب اســامی یــک  ای
ــت:  ــت گف ــی اس ــوی و ارزش ــاب معن انق
نهــاد امــور تربیتــی در آمــوزش و پــرورش 
بحــث جدایــی آمــوزش از پــرورش نیســت، 
قــرار اســت قصــه ســنگین و پیچیــده 
ــت  ــی مدیری ــور تربیت ــق ام ــت از طری تربی
شــود نــه اینکــه مســتقیم بــه امــور تربیتــی 

ــال  ــل 300 فع ــود. وی از تجلی ــذار ش واگ
ــدران در روز 13 اســفند  ــی مازن ــور تربیت ام
ــه  ــانی ک ــام کس ــزود: از تم ــر داد و اف خب
ــتند،  ــال هس ــی فع ــور تربیت ــه ام در عرص

ــد.« ــد ش ــل خواه تجلی
وی بــا بیــان اینکــه ســند تحــول بنیادیــن 
تمــام عوامــل یــک سیســتم را در خدمــت 
ــه داد:  ــه اســت، ادام ــت در نظــر گرفت تربی
فعالیت هــای  مســئولیت  کــه  »کســانی 
ــد،  پرورشــی و فرهنگــی در مدرســه را دارن
مکلــف هســتند از همــه  عوامــل تأثیرگــذار 
دانش آمــوزان  تربیــت  فراینــد  بــرای 

ــد. ــتفاده کنن اس

باعــث  ســطح نگری  و  قشــری نگری   
ــای  ــوزه فعالیت ه ــه ح ــه ب ــت ک ــده اس ش
ــه  ــعبانی ب ــود. ش ــارت وارد ش ــی خس تربیت
نیروهــای  از  نیمــی  شــدن  بازنشســته 
پرورشــی در چهــار ســال آینــده اشــاره کــرد 
بکفــا  ســامانه  آمــار  طبــق  گفــت:  و 
مازنــدران بــا کمبــود 200 مربــی پرورشــی 
مواجــه اســت. در حــال حاضــر هــزار و 800 
ــم کــه یــک هــزار و  ــی پرورشــی داری مرب
پرورشــی و 600   معــاون  نفرشــان   200
ــن  ــتند، ای ــی هس ــی پرورش ــان مرب نفرش
درحالــی اســت کــه مازنــدران بیــش از 
ــدران  ــه دارد. وی مازن ــزار مدرس ــار ه چه
ــی  ــود مرب ــران کمب ــای جب ــی از راه ه یک
از  بهره منــدی  را  مــدارس  در  پرورشــی 
مدیــر مــدارس مقطــع ابتدایــی بــه عنــوان 
رابــط مشــاور اعــام کــرد کــه در دوره های 
و  کــرده  شــرکت  تخصصــی  آموزشــی 
نیــز  را  مدیــران«  راه  »نقشــه  کتــاب 

دریافت کرده اند. 

ــامت  ــی و س ــت بدن ــاون تربی  مع
ــرای  ــدران از اج ــرورش مازن آموزش وپ
طــرح غربالگــری ســاختار قامتــی بــرای 
ششــم  پایــه  دانش آمــوز  هــزار   40

استان مازندران خبر داد.
بــه گــزارش اداره اطــاع رســانی و 
روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
ســاداتی«  علــی  »ســید  مازنــدران؛ 
اصحــاب  بــا  خبــری  نشســت  در 
تربیــت  گفــت:  مازنــدران  رســانه 
بخــش  دو  آموزش وپــرورش  بدنــی 
شــامل  نخســت  بخــش  کــه  دارد 
بدنــی  تربیــت  تدریــس  ســاعت  دو 
ــت و  ــی اس ــی مل ــه درس ــه برنام مصوب
کــه  فوق برنامه هاســت  دوم  بخــش 
شــامل المپیادهــای درون مدرســه ای، 
پویــا،  حیــاط  صبحگاهــی،  نرمــش 
کانون هــای ورزشــی درون مدرســه ای 
و  بانــوان  ورزش  برون مدرســه ای،  و 
ــرح  ــی،  ط ــابقات ورزش ــدان، مس کارمن
ــی و کانون هــای حــرکات  ســاختار قامت

اصاحــی اســت. 
حــرکات  کانون هــای  هــدف  وی 
اصاحــی را اجــرای طــرح ســاختار 
ناهنجاری هــای  شناســایی  و  قامتــی 
اســکلتی دانش آمــوزان برشــمرد و ادامــه 
داد: عمــده دانش آمــوزان دچــار افتادگــی 
ــرا از کوله هــا درســت  شــانه هســتند زی
کتاب هایشــان  و  نمی کننــد  اســتفاده 

ــت.  ــنگین اس س
ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
بــه  مازنــدران  آموزش وپــرورش 
ــه  ــوز پای ــزار دانش آم ــری 40 ه غربالگ

ششــم در طــرح ســاختار قامتــی اشــاره 
کــرد و افــزود: 40 درصــد دانش آمــوزان 
بایــد  طــرح  ایــن  در  ششــم  پایــه 

غربالگــری شــوند. 
المپیادهــای  اجــرای  بــه  ســاداتی 
ورزشــی در یک هــزار مدرســه در ســال 
ــال  ــت: امس ــرد و گف ــاره ک ــاری اش ج
مســابقات  در  دانش آمــوز  هــزار   40
در  و  کردنــد  شــرکت  شهرســتانی 
ــی از آن  ــه بخش ــتانی ک ــابقات اس مس
در ســال جــاری برگــزار شــده و بخشــی 
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــده برگ ــال آین در س
 20 در  دانش آمــوز   2000 کنــون  تــا 
رشــته شــرکت کردنــد. وی همچنیــن از 
فعالیــت 500 کانــون ورزشــی زیــر نظــر 
آمــوزش و پــرورش در اســتان خبــر داد 
کــه 10 هــزار دانش آمــوز در اوقــات 
ــه  ــا مراجع ــن کانون ه ــه ای ــت ب فراغ

 . می کننــد

ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
آمــوزش و پــرورش مازنــدران بــه رتبــه 
برتــر کشــور در آمــوزش آمــوزگاران 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــع ابتدای ــه در مقط پای
و گفــت: از آنجایــی کــه همــه مــدارس 
معلــم تربیــت بدنــی ندارنــد، 40 ســاعت 
ــوزگار  ــزار آم ــش ه ــرای ش ــوزش ب آم

ــد.  ــام ش ــه انج پای
ســاداتی بــه اجــرای طــرح »ســه دقیقــه 
درس  کاس هــای  در  نشــاط«  بــا 
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــتان اش ــدارس اس م
ایــن طــرح بــا هــدف بــاال بــردن 
ســطح ســواد حرکتــی دانش آمــوزان 
بهداشــت  معاونــت  همــکاری  بــا 
علــوم پزشــکی اســتان بــه صــورت 
رســمی در تمــام مــدارس ابتدایــی و 
ــه  ــطه اول دختران ــتان های متوس دبیرس
ــن  ــورت نمادی ــه ص ــود و ب ــاز می ش آغ
آرزوی  بهــار  ابتدایــی  مدرســه  در 

شهرســتان  در  جامخانــه  روســتای 
می شــود.  انجــام  میانــدرود 

ــن  ــرای ای ــرای اج ــرد: ب ــام ک وی اع
طــرح 12 هــزار ســی دی کلیپ ورزشــی 
بــرای 12 هــزار کاس درس تهیــه 
ــر کاس  ــم ه ــه معل ــد ک ــال ش و ارس
ــه  ــدت س ــه م ــش ب ــاعت تدریس در س
دقیقــه همزمــان بــا پخــش ایــن کلیــپ 
دانش آمــوزان  بــا  نرمشــی  حــرکات 

انجــام می دهــد. 
ســامت  و  بدنــی  تربیــت  معــاون 
ــت  ــرد: اولوی ــد ک ــرورش تأکی آموزش وپ
اصلــی برنامه هــای مــا ورزش قهرمانــی 
نیســت بلکــه تقویــت ورزش همگانــی و 
ترویــج فرهنــگ ورزش همگانــی اســت. 
ســاداتی بــه ســرانه هشــت صــدم 
ورزشــی  فضــای  مترمربــع  درصــد 
هــر دانش آمــوز در مازنــدران اشــاره 
ــای  ــرانه فض ــر س ــت: از نظ ــرد و گف ک
ــه بیســت و  ورزشــی سرپوشــیده در رتب
 هشــتم کشــور و از نظــر ســرانه فضــای 
ورزشــی روبــاز در رتبــه هفدهــم کشــور 
قــرار داریــم.  وی افــزود: در دهــه فجــر 
ــاح  ــی افتت ــالن ورزش ــه س ــال س امس
شــد، امســال دو زمیــن چمــن مصنوعــی 

ــد.  ــاح ش ــاری افتت ــدرود و س در میان
ــاص 2  ــه اختص ــاره ب ــا اش ــاداتی ب س
میلیــارد تومــان از مالیــات بــر ارزش 
افــزوده مالیــات در ســال 97 بــه بخــش 
تربیــت بدنــی و ســامت، گفــت: در 
صــورت اختصــاص کامــل اعتبــارات 
طــی دو ســال آینــده بیــش از 16 ســالن 

تکمیل و افتتاح خواهد شد. 

»غربالگری ساختار قامتی« برای 40 هزار 
دانش آموز 

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه دراستان 

مازندران

 موفقیــت فرزندان تــا حد زیادی 
مرتبط با اصول تربیتی والدین است و 
اگر می خواهیم فرزندی موفق داشته 
باشیم باید از همان بدو تولد این هدف 

را دنبال کنیم.
همه پــدر و مادرها دلشــان می 
خواهد بچه هایشــان دنبال دردســر 
نگردنــد ، خوب درس بخوانند و وقتی 
بزرگ شــدند ، کارهای فــوق العاده 
ای انجــام دهند. امــا چگونه به این 
آرزویمان برسیم؟ در ادامه به ویژگی 
هایی می پردازیم که پدران و مادران 
کودکان موفق در آن اشتراک دارند :
*وظایفــیرادرمنــزلبه
فرزندانشانواگذارمیکنند

زمانــی که کودک شــما به انجام 
کارهای خانــه می پردازد ، شــما از 
همــان دوران کودکــی او را بــا کار 

کردن آشنا خواهید کرد.
 نه تنها به او شــانس مشارکت در 
زندگی خانوادگــی را داده اید بلکه او 
بر عهده گرفتن مســئولیت روزانه را 
نیز تجربه می کند و برای مســئولیت 
بیشــتر در دوران بزرگسالی آماده می 

شود.
از باالیــی انتظــارات *

فرزندانشاندارند
والدیــن موفق عمدتــًا برای خود 
و فرزندانشــان ، انتظــارات باالیی 
را مشــخص مــی کنند که داشــتن 
این انتظارات باال ســبب می شــود 
که آنها سختکوشــی برای رســیدن 
به اهدافشــان را بیاموزنــد. البته این 
انتظارات باید واقع گرایانه باشد و فشار 
بیــش از اندازه بر کودکان ایجاد نکند 
که موجب اضطراب و عقب نشــینی 

آنها می شود.
*پــدرانومــادرانبچه
هایموفق،مدارکتحصیلی

باالتریدارند
خــود  کــه  والدینــی  عمدتــًا 
تحصیلکرده هستند ، فرزندانشان نیز 
در این مسیر قرار می گیرند. شاید بهتر 
باشد والدینی که خودشان تحصیات 
دانشــگاهی را کسب نکرده اند ، برای 

ترغیب بیشــتر فرزندانشان به سمت 
اهداف تحصیلی ، خــود نیز آموزش 

هایی ببینند.
*درمراحلاولیهبهبچهها
ریاضیاتراآموزشمیدهند

آشنایی کودکان با اعداد به خصوص 
در دوران پیش دبســتانی ، باعث می 
شــود تا آنهــا بتوانند بــرای برآورده 
کردن انتظارات سیســتم آموزشی در 
دوران دبســتان و بعد از آن، آمادگی 
 Greg( داشته باشند. ِگِرگ دانِکن
Duncan( محقق دانشگاه نورث 
 )Northwestern( وســترن 
در ایــن زمینه می گوید : » تســلط بر 
مهارت هــای ابتدایی ریاضی نه تنها 
موفقیت های فرد را در ریاضیات بلکه 
در زمینه خوانــدن نیز پیش بینی می 

کند.«
*بافرزندانخــودرابطه
صمیمیبرقرارمیکنندوزمان
هاییرادرکنارهممیگذرانند

کودکانی که با والدین خود روابطی 
برپایــه امنیت دارند ، بــدون در نظر 
گرفتن مســائل اجتماعی و اقتصادی 
عمدتًا موفق تر هستند. تحقیقاتی که 
در ســال 2014 روی 243 فرد متولد 
شــده در مناطق محروم انجام شــد ، 
نشــان می دهد کودکانی که در ســه 
ســال اول عمر از »مراقبت حساس« 

برخــوردار بودند ، نه تنها در امتحانات 
تحصیلــی زمان کودکــی موفق تر 
عمــل کرده اند بلکه روابط ســالم تر 
و موفقیت های تحصیلی بیشتری در 

دهه سوم عمرشان داشتند.
*پدرانومادرانبچههای
موفــق،روابطســالمیباهم

دارند
براساس مطالعه دانشگاه ایلینویز 
، بچــه ها در خانواده هــای پرتنش ، 
در مقایســه با خانواده هایی که افراد 
در آنهــا با یکدیگر کنار می آیند ، فارغ 
از اینکــه والدیــن در کنار هم زندگی 
کنند یا طاق گرفته باشند ، پیشرفت 

کمتری از خود نشان می دهند. 
همچنین مطالعات دیگری نشان 
می دهــد که بچــه هــا در خانواده 
های تک والد بــدون درگیری ، بهتر 
پیشــرفت می کنند تا کودکانی که در 
کنــار هر دو والد زندگی پرتنشــی را 

سپری می کنند.
*احساســاتکودکانرا

درککردهومیپذیرند
 از آنجایــی کــه کنــار آمــدن با 
احساســات و بیان آنها برای بسیاری 
از افراد خصوصًا کودکان دشوار است 
، مــی توانید به آنهــا در بیان و درک 
احساســات آنها کمک کنید. مثًا به 
فرزندتــان بگویید : » می توانم درک 

کنــم که نرفتن به مهمانی دوســتت 
چقدر برای تو ســخت است «. اینکه 
بــه کودکانتــان اجازه دهیــد که به 
جستجوی احساســات خود بپردازد ، 
بــرای موفقیت او در آینــده نیز مفید 

خواهد بود.
*پدرانومادراِنبچههای
موفق،مشــکالتزندگیرا
آســانگرفتهوکمتراسترس

دارند
عمدتًا والدینی که استرس کمتری 
دارند ، فرزندان آنها نیز همین وضعیت 
را تجربه خواهند کرد. اگر پدر و مادری 
درمانده و تحلیل رفته باشــند ، حالت 
روانــی آنها نیز می توانــد به بچه ها 

منتقل شود.
*برایفرزندانخودکتاب

میخوانند
کتــاب خواندن بــرای فرزندتان 
حتی زمانی که او تنها یک نوزاد است 
، می توانــد به مهارت های کامی او 

در آینده کمک کند. 
همچنیــن خواندن کتاب ســبب 
می شود که حس همدردی و مهارت 
تصمیم گیری در او افزایش پیدا کند.

از دیگــر مــواردی که مــی توان 
آنهــا را جــزء ویژگی هــای پدران و 
مادراِن کــودکان موفق برشــمرد، 
عبارتنــد از : ارزش قائل شــدن برای 
تاش فرزنــدان ، دارا بودن موقعیت 
اجتماعــی – اقتصادِی باالتِر اینگونه 

از والدین و...
اگرچــه شــاید تفــاوت هــای 
شــخصیتی، توانمندی های جسمی 
کودکان ، اســتعدادها و عایقشــان 
متفــاوت باشــد اما ممکن اســت به 
کارگیری برخی از این راهکارها برای 

فرزند شما نیز مفید باشد.
منابع :  مجله آالمتو

     www.alamto.com 
                                         www.coca.ir
گردآورنده:مریممســلمی

آموزگارپایهچهارم
دبســتانشــهیداسدا...
شجاعی)روستایمیانرود(

چگونه فرزندان موفقی داشته باشیم؟

دهمین ســالگرد مرحوم زنده یاد داراب خیرمدرسه 
ساز با حضور نصیری معاون هماهنگی و رئیس ارزیابی 
عملکرد ، هاشمی رئیس حراست استان ، خانم محمدی 
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ســاری در دبیرستان 

نواب علیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو 
ساری، خانم محمدی در این مراسم از کمک خیران در 
امر مدرسه سازی و مدرسه یاری قدردانی کرد و مدرسه 

ســازی را بهترین ســرمایه دانســت و گفت: تحصیل 
فرزندان ایــن مرز و بوم در این مــدارس ثواب جاری 
خیرین اســت و هیچ ســرمایه ای باالتر از علم و دانش 
نیســت . وی اظهار داشت: این اقدام امروز برگ زرینی 
از خدمات ارزشمندی انسانهایی است که همواره همراه 
ما بوده و کمک به دســتگاه تعلیم و تربیت را ســرلوحه 

کارشان داشته اند. انســانهای بزرگ همواره و همیشه 
در صحنه هســتند و خدمات مانــدگار خود را به یادگار 
خواهند گذاشت. مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو گفت: 
مرحــوم داراب از آگاهی و بصیرت و شــناخت درونی  
برخوردار و با این آگاهی پیشــرو در کار خیر بود و تداوم 

دراین کار ریشه در درون و بصیرت وی داشت. 

دهمینسالگردزندهیاد»داراب«دردبیرستاننوابعلیه

30هزاردانشآموز،عضوسمنهایدانشآموزی

 مهرنــوش میرراســخیان، رئیس کانون 
توسعه همیاری مهدهای کودک استان از آغاز فاز 
اول "طــرح با من بخوان" ویژه مهدهای کودک 
حاشیه وکم برخوردار استان مازندران  که درمناطق 

آسیب پذیر، مشغول فعالیت هستند، خبر داد .
ــون  ــش کان ــنهاد وکوش ــا پیش ــت: ب وی گف
ــتور  ــه دس ــدران و ب ــودک مازن ــای ک مهده
معاونــت اجتماعــی بهزیســتی کشــور  ، پــس 
ــدران  ــتی مازن ــر کل بهزیس ــت مدی از موافق
ــن اداره کل  ــروژه، بی ــن  پ ــه ای ــم نام ،تفاه
ــی  ــه پژوهش ــدران وموسس ــتی مازن بهزیس
تاریــخ ادبیــات کــودکان منعقــد گردیــد.  
میرراســخیان افــزود: 14 حاشــیه مهــد بــا 32 

مربــی  و حــدود 500 کــودک تحــت پوشــش 
یــک ســاله ایــن طــرح قــرار خواهنــد گرفت.

ــای  ــاری مهده ــون توســعه همی ــس کان رئی
کــودک اســتان در ادامــه گفــت: طــرح بامــن 
ــی  ــی ایب ــن الملل ــزه بی ــده جای ــوان دارن بخ
اســاهی اســت کــه مــی تــوان آن را هــم تراز 
دانســت.   کــودکان  ادبیــات  نوبــل  بــا 
میرراســخیان گفــت: بدیهی اســت کــه نقش 
ــوه  ــی ودر نح ــاب وکتابخوان ــات در کت ادبی
تفکــر هرانســانی  بســیار مهــم اســت از ایــن 
رو بــا عاقمنــد کــردن  بچــه هــای مناطــق 
محــروم  بــه کتابخوانــی و پیوســتن آنهــا بــه 
گــروه هــای کتابخوانــی می توانیــم بــه 

ارتقــای فرهنگــی ومهارتهــای زندگــی  آنهــا 
ــا  ــم و طــرح »ب ــه  بیفزایی ــت جامع و در نهای
ــل  ــمگیر وقاب ــی چش ــوان« کوشش ــن بخ م
توجــه در ایــن خصوص  اســت .میرراســخیان 
ــی  ــاون اجتماع ــد مع ــر فری ــان از دکت در پای
ــر کل  ــه مدی ــر نفری ــور ،دکت ــتی کش بهزیس
اســبق  وبخــش آمــوزش  دفتــر امــور  
کــودکان بهزیســتی کشــور ،کارشناســان امور 
مهدهــای بهزیســتی مازنــدران  و  دکتــر آرام 
مدیــرکل بهزیســتی اســتان مازنــدران و 
ــتی  ــی بهزیس ــاون اجتماع ــین زاده مع حس
ــروژه  ــن پ ــاز ای ــق و آغ ــدران ،درتحق مازن

فرهنگی  تشکر کرد.  

فازاول»طرحبامنبخوان«آغازشد
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