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زند گوهری است نفیس … نفیس  فر
فرزند، گوهری اســــت نفیس که در صدف خانواده رشــــد می کند و در 
، قیمتی می شود. والدین، هر چه بیشتر  سایه تربیت و تادیب پدر و مادر
کنند و بیش از  در تربیت فرزند بکوشند و سرمایه گذاری مادی و معنوی 
پول، وقت صرف کنند و حوصله به خرج دهند، ثمره آن به خودشــــان بر 

گردد و از محصول شیرین این بوستان بهره مند می شوند. می 
نیازهــــای روحی و عاطفی از یک ســــو، نیاز به ادب و تربیت از ســــوی 
، والدین را در قبال کودکان مســــؤول می ســــازد و حقی و تکلیفی بر  دیگر
دوش آنان می گذارد. طبعا ادای این حق، واجب است و کوتاهی در آن، 
مستوجب عقوبت از سوی خدا و مالمت از سوی مردم است. در روایات 
متعددی از وظایف والدین نســــبت به فرزندان، حســــن االدب به شــــمار 

آمده است، یعنی تربیت نیکو و ادب شایسته.
به تعبیر حضرت علی )علیه السالم(: ما نحل والد ولدا نحال افضل من 
ادب حســــن؛ هیچ پــــدری به فرزند خویش، عطا و بخششــــی برتر از ادب 
نیکو، نبخشــــیده اســــت. و این کالم حضرت امیر )علیه السالم( جاودانه 
که پدر و مادر  کاالدب. البته این وقتی اســــت  که: ال میراث  می درخشــــد 
نسبت به ارزشــــهای دینی و اخالقی و تربیتی حساسیت داشته باشند و 
در نظرشان مهم جلوه کند. گاهی مادر وقتی می بیند فرزندش میوه ای 
نشســــته را می خورد، یا دیوار را خط می کشــــد، یا ظرفی را می شکند، یا 
لباســــهای تازه اش را خراب و کثیف می کند، ناراحت می شــــود و نسبت 
کنش نشــــان مــــی دهد. ولی... وقتی  به این ناهنجاری رفتاری از خود وا
می بیند فرزندش دروغ می گوید، یا دورویی نشــــان می دهد، یا نســــبت 
کند، یا از وســــایل هم کالســــی  به امور اخالقی و معنوی بی اعتنایی می 
خود برداشــــته به خانه می آورد، یا نســــبت به کودکان دیگر حســــادت و 
گر پدر  دشــــمنی می ورزد، آیا اینجا هم عکس العمل نشــــان مــــی دهد؟ ا
کنش نشــــان  ، نســــبت به ناهنجاری های اخالقی و معنوی هم وا و مادر
، ارتباط نادرســــت،  دهــــد و از بروز گناه، حســــد، نیرنگ، دزدی، ترک نماز
ولخرجی های زشــــت، در زندگی فرزندانشــــان نگران بشوند، نشانه درک 
صحیح مسایل و خوبی ها و بدی های زندگی است. بعضی ها به زحمت 
کــــه بپذیرند تربیت هم یکی از وظایف آنــــان در مقابل فرزندان  حاضرند 

کنند، مسؤولند. کوتاهی و سهل انگاری و اشتباه  گر  است و ا
در رســــاله حقوق امام ســــجاد )علیه السالم( به روشــــنی بر این نکته 
که  کید شــــده اســــت. حضرت می فرماید: و اما حق فرزندت آن اســــت  تا
بدانی او از توست و خیر و شر او در همین دنیا به تو نسبت داده می شود 
و تو نسبت به تربیت شایسته او و راهنمایی اش به سمت و سوی خدا و 
کمک به خدا پرســــتی اش، مســــؤ ولی و در این مورد، پاداش یا کیفر داده 
گر در این دنیا  خواهی شــــد. پس در کار تربیت فرزند، چنان رفتار کن که ا
آثار خوب داشــــت، مایه آراستگی و زینت تو باشــــد و با رسیدگی شایسته 
ای که نسبت به او داشته ای، نزد پروردگارت عذر و حجت داشته باشی! 
دامنه ایــــن تربیت، باورهای دینی و اعتقادات و اخالقیات را هم شــــامل 

می شود و صرفا در آداب اجتماعی خالصه نمی شود.
تقید والدین به مراعات مســــایل مذهبی می تواند برنامه های اسالم 
را در چشــــم انداز فرزندان زیبا و جذاب جلوه دهد، و عملکرد نسنجیده 
و رفتار ســــوء آنان، ارزش های مکتبی را از رونــــق و اعتبار می اندازد. مثال 
آموزش نماز یکی از این برنامه هاست که اولیای دین به آن سفارش کرده 
کتاب آســــمانی،  گیری این  اند. یــــاد دادن قرآن یا زمینه ســــازی برای فرا
وظیفه و حق دیگری به شــــمار آمده اســــت. وقتی مادری پز می دهد که 
گر به  کامپیوتر می رود، ا گرفته اســــت، یا به کالس  کودکش انگلیســــی یاد 
قــــرآن آموزی و نماز خوانــــی او هم افتخار کند، گرایش بــــه معنویات را در 

جان فرزند و در نهاد خانواده ریشه دارتر می کند.
در تعالیم اســــالم، بر مسایلی همچون دســــت کشیدن بر سر کودکان 
از روی محبت، نکوهش از نبوســــیدن اوالد، مساوات در محبت و بوسه، 
کودکان، لزوم وفا به وعده ای  کردن با  عدالت در توجه به فرزندان، بازی 
کید شــــده  کــــه به آنان می دهیم، توجه به نظافت و تمیزی بچه ها و... تا
اســــت. اینها جلوه هایــــی از رهنمودهای تربیت مکتبی اســــت. خانواده 
گیرد، تا  مکتبی، لزوما باید شــــیوه تربیت فرزند را نیز از تعالیــــم مکتب فرا 
فرزندانش آبرو بخش خانواده و مکتب و مایه آســــایش و آبروی خانواده و 

کانون خانه شوند. روشنای 
برگرفته از مقاله جواد محدثی

سخن مدیر مسئول
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S O K H A N  S H A R V A N D 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
دغدغه ها  از  برخی 
اولویت هــــای  و 
مــــد نظــــر در پیش 
اهــــداف  بــــرد 
پیــــش دبســــتان و 
دخترانه  دبســــتان 
منظور  بــــه  علمــــی 
امــــور  در  تســــهیل 
فرهنگــــی،  اداری، 
آموزشی، فن آوری، 

تجهیزات و ....
•  توجــــه جدی مدیریت مدرســــه بــــه روابط 
انسانی و اداره مدرسه  بر پایه مشارکت افراد 

•  برگزاری دوره های آموزش )کارآموزی( برای 
کادر و دبیران، علی الخصوص معلمان جوان 
کارهــــا و فعالیــــت هــــای خــــوب و  •  انتقــــال 
طرح های ارزنده توســــط دبیران با تجربه در 

جلسات
•  تعیین محورهــــای فعالیت و تدوین برنامه 

منسجم یک ساله
کارهای گروهی توســــط  •  مــــد نظر قــــرار داد 

کار به ایشان  معلمان و آموزش این 
•  نقش پر رنگ معاونین مدارس در پیشبرد 
اهداف آموزشــــی و فرهنگی و توانمند سازی 

هرچه بیشتر ایشان در جنبه های مختلف 
•  پرورش حرفه ای دانش آموزان با بها دادن 
به  شوراهای مدرسه و تشکالت دانش آموزی 

گذاری بعضی مسئولیت ها به ایشان و وا
•  تدویــــن و آمــــوزش تمامــــی دروس با نگاه 

تربیتی و فرهنگی
•  همــــکاری تمامی مجموعــــه از معلم و کادر 

مدرسه در فعالیت های پرورشی 
•  فراهــــم بــــودن تمامی فضاهــــای الزم برای 
 ، آمــــوزش و پــــرورش اعم از آزمایشــــگاه مجهز

کتابخانه، نمازخانه و ....
•  تجهیز مدرسه به ملزومات آموزش مجازی 

و فن آورانه
گیــــری معلمان از محتوی آموزشــــی  •  بهــــره 

متنوع و جذاب و خالقانه
•  اســــتفاده از پتانســــیل اولیــــاء و مشــــارکت 

ایشان در برنامه های مدرسه
کیفــــی ســــازی جلســــات انجمــــن اولیاء و    •

مربیان

دغدغه های مدیر
دبستان و  پیش دبستانی دخترانه

مهنا صدیقی)پیش دبستانی(/نواب:
مدرسه را دوســــت دارم چون دوستان زیادی پیدا کرده و 
با آنها می توانم بازی کنم. درس خواندن حضوری در مدرسه 
خوب اســــت و خانم معلمم را دوست دارم. معلم خوب باید 
خوش اخالق، خوش رو و مهربان باشد. شاداب و با انرژی سر 
گردانش هم انرژی بگیرند. مدیران و معامان هم  کار بیاید تا شا
باید همینطور باشند و رفتار مناسبی با بچه ها داشته باشند 

که در مدرسه علمی همین طور هست.

پارمیدا شفیع یاری)کالس دوم(/نواب:
مدرسه کمک می کند تا دوستان زیادی پیدا کنم و باسواد 
شوم. حضوری درس خواندن هم بهتر است تا مجازی؛ البته 
کالس مجازی کمک می کند تا با وسایل ارتباطی مثل گوشی 
آشنا شــــویم، اما حضور در مدرسه فرصت ارتباط مستقیم با 
معلم را فراهم کرده و یادگیری را سریع تر می کند. معلم خوب 
با اخالق خوش و مهربانی و همدلی به دانش آموزان کمک می 
کند تا از بودن در مدرســــه لــــذت ببرند و بهتر درس بخوانند. 
معلــــم خوب باید از دانش آموزانــــش حمایت کند. معاونان و 
مدیر مدرســــه هم باید خوش اخالق بــــوده و حمایت الزم را 
از دانش آموز داشته باشــــند. کادر مدرسه علمی هم برخورد 

خوبی با دانش آموزان دارند.

باران ربیعی )سوم ابتدایی(/پردیس:
مدرســــه را دوست دارم چون دوستی و همدلی با دیگران 
را یاد می گیرم. دوســــتان زیادی پیــــدا می کنم و لحظه های 
خوبی کنار هم داریم. حضور در مدرســــه را بیشــــتر از آموزش 
مجازی دوست دارم چون هم دوستانم را می بینم هم اینکه 

درس خواندن در محیط کالس و جمع و حضور معلم راحت 
تر اســــت. ارتباط رو در رو با معلم بــــه یادگیری مطالب کمک 
می کند. معلم خوب باید مهربان بوده و با برخورد مناســــب 
از دانش آمــــوزش حمایت کند. معاونان و مدیر مدرســــه هم 
همینطور باید باشند و همدل در کنار هم کار کنند. از مدرسه 
انتظــــار دارم ما را برای موفق شــــدن از نظــــر علمی و اخالقی 
کمک کند که در مدرســــه علمی همین طور اســــت و 4 سالی 

که در این مدرسه بوده ام از آن و کادر مدرسه راضی هستم.

مدیسا عبدلی)ششم ابتدایی(/پردیس:
مدرسه ام را دوست دارم چون محیط آموزشی خوبی دارد و 
فرهنگ و ادب را به ما یاد می دهد. معلم آرزوها باید ویژگی های 
زیادی داشــــته باشــــد و ضمن خوش اخــــالق و مهربان بودن 
برای یادگیری دانش آموزانش بسیار تالش کند و زمان بگذارد. 
در ضمن باید اطالعات باال داشــــته باشد و به دانش آموزانش 
اهمیت دهــــد.   درس خواندن در روش حضوری بهتر اســــت 
چون نه اینترنت و برق قطع می شود و نه تنهایی است؛ بلکه 
فرصت رفع اشکال و ارتباط مستقیم با معلم وجود دارد. بچه 
ها کنار همدیگر بهتر درس می خوانند و یاد می گیرند که چطور 
با دیگران ارتباط برقرار کنند. مدیر و معاون خوب باید برای نظم 
مدرســــه تالش کرده و فردی دلسوز و نگران برای دانش آموزان 
باشد. باید بداند که می خواهد چه کند و کاردان باشد. در دوره 
کرونا و آموزش مجازی، مدرسه ما طرح سرزمین های فرهنگی 
را با اســــتفاده از برنامه ایتــــا اجرا کرده و گروه هــــای متنوعی راه 
اندازی کرد که هر گروه، مهارتی را به ما یاد می داد مثل آشپزی، 
عروســــک دوزی، کتابخوانــــی و .... و در کل، مطالب مفیدی را 

ک می گذاشتند. برای دانش آموزان به اشترا

کــــودکان حــــق دارنــــد در محیطــــی آرام و شــــاد درس 
بخواننــــد. محیطــــی کــــه ضمن کمک به شــــکوفا شــــدن 
استعدادهایشــــان، آنهــــا را در ورود بــــه دنیای بــــزرگ تر و 
اجتمــــاع آماده کنــــد. دانش آموزان مــــدارس علمی حتی 
در دوره ابتدایی ضمن برخــــورداری از معلمان خوب و با 
تجربه فرصت حضــــور در فعالیت های فرهنگــــی را دارند. 
برنامه هایی که فرصت مشــــارکت دوستانه آنها در مدرسه 
را ایجاد می کنــــد. دانش آموزان این مــــدارس از حضور در 
مدرسه خوشحالند؛ این را می شد از شور و شوق نگاهشان 
فهمیــــد. کلمات را با هیجان بیان می کردند و وقتی از آنها 

درباره معلم آرزوهایشــــان پرســــیدم به خصوصیات معلم 
کالسشــــان اشــــاره می کردند و این یعنی که معلمشان را از 
ته دل دوست دارند.  مهنا، پارمیدا، باران و مدیسا هرچند 
بــــا یکدیگر همــــکالس و هم پایــــه نبودند، اما نظراتشــــان 
یکســــان بــــود: رضایت از مدرســــه علمی و اینکه دوســــت 
دارند در آن درس بخوانند. با اینکه کم ســــن و سالند، اما 
پاســــخ های جالبی به پرسش هایمان دادند. درباره دلیل 
دوســــت داشتن مدرسه، درس خواندن با روش حضوری 
گی های شــــخصیتی مدیر و  یــــا مجازی، معلم آرزوها و ویژ

معاونان مدرسه. 

  فاطمه دائمی

سیمــــــای خدمــــــت

یک انجمن اولیاء خوب آینده مدرسه 
را تغییر می دهد

آقای اصغر دهقانی مروج، 
اولیاء دبســــتان  انجمن  عضو 
گفت و گو  دخترانه علمــــی، در 
با خبرنگار ســــخن شــــهروند، 
کارمنــــد جهاد  کــــرد:  تصریــــح 
کشــــاورزی هســــتم، یک سال 
اســــت در مدرسه علمی عضو 
در  هســــتم.  اولیــــاء  انجمــــن 
که  به  گذشــــته هم   سال های 

خاطر شرایط شــــغلی در خارج از استان خدمت می کردم، در 
مدرسه آن شهر نیز عضو انجمن بودم. عضو انجمن دبستان 
دخترانــــه علمی، بــــا بیان اینکــــه برخی والدیــــن عالقه ای به 
انجمــــن و عضویت در آن ندارند و از مســــئولیت شــــانه خالی 
می کنند، اظهار داشت: همه ی ما پدر و مادرها درباره بچه ها 
کید بر اینکــــه، خودم هم  تکلیــــف دارند. دهقانی مــــروج با تا
کرد: اما احســــاس  دغدغه های شــــغلی زیــــادی دارم، عنوان 
تکلیف می کنم که در کنار عوامل مدرســــه باشم و در راستای 

رشد اجتماعی، درسی و تربیتی فرزندم، کمک رسان باشم.
حضور آقایان در انجمن نیاز است

وی دربــــاره علت حضــــور و عضویتش در انجمن مدرســــه 
دخترانه، تصریح کرد: برای انجام برخی کارها و مسئولیت ها، 
گی هایی  که خانم ها به خاطر ویژ حضور آقایان الزم است، چرا
که  دارند توانایی انجام بعضی کارها را ندارند و نیاز اســــت که 
کید بر اینکه  در این راه کمکشــــان کنیم. دهقانی مروج بــــا تا
یک تیم و انجمن اولیاء فعال، می تواند آینده یک مدرســــه را 
گر حضور اعضا فعاالنه نباشد هیچ تاثیری  تغییر دهد، گفت: ا

نخواهد داشت.
اعضا با فکر و ایده وارد جلسات شوند

وی افزود: البته صرفا حضور فیزیکی در جلســــات ماهیانه 
انجمــــن مفیــــد و موثر نیســــت، بلکه بایــــد ارتباط بــــا عوامل 
مدرســــه و معلمان هم حفظ شــــود و برای جلســــات با فکر و 
گر  ایــــده حضور پیدا کنیــــم. دهقانی مروج با اشــــاره به اینکه ا
انجمن فعال باشــــد، بار مســــئولیتی عوامل اجرایی مدرســــه 
هم کمتر می شــــود، خاطرنشان کرد: ما پل ارتباطی مدرسه و 
خانواده ها هستیم. وی با بیان اینکه با مدرسه ایده آل ایرانی 
اســــالمی فاصله داریم، گفت: برخی مدارس تالش بیشــــتری 
برای رسیدن به این هدف دارند. دهقانی مروج با بیان اینکه 
مدرسه ها بیشتر درگیر مشــــکالت مالی و دغدغه های علمی 
دانش آموزان هســــتند، ابراز کرد: امــــا باید به همه ابعاد توجه 
شــــود تا بچه ها تک بعدی و صرفا علمی بار نیایند. وی افزود: 
خانواده و مدرســــه مانند دو بال هســــتند که باید با همدیگر 

هماهنگ باشند تا عملکرد موفقی داشتا باشند.
کیــــد بر اینکه جامعه امــــروز ما نتیجه  دهقانــــی مروج با تا
تعامل دیروز مدرســــه با خانواده است، تصریح کرد: امروز هم 

هرکاری انجام دهیم در آینده فرزندان ما تاثیرگذار است.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
بخشــــی از دغدغه ها و 
مجتمع  در  مهم  نکات 
اســــالمی  آموزشــــی 
علمی )پیش دبســــتان 
علمــــی  دبســــتان  و 

پسرانه(:
جهــــت  در  تــــالش    -1
تقویــــت باورهــــای ملی 
تربیــــت  و  مذهبــــی  و 
معتقد  دانش آموزانــــی 

بــــه خدا، عالقمند بــــه اهل بیت)ع( و افــــرادی در طراز 
انقالب اسالمی

کسب  2-  تالش در جهت تربیت شــــهروندی نمونه با 
مهارت های مورد نیاز برای داشتن جامعه ای مطلوب
3-  تالش و دغدغه در جهت شناسایی استعداد های 
دانش آمــــوزان در زمینه های مختلف و نحوه ی برنامه 

ریزی جهت به فعلیت رساندن آنها
4-  مشــــکالت و ظرائــــف مربــــوط به جــــذب همکاران 
و آمــــوزگاران موفــــق با نگاه تــــوام آموزشــــی، فرهنگی و 
مذهبــــی با توجه به محدودیت جذب نیروی انســــانی 

موظف آموزش و پرورش
گاه ســــازی امنیت  5-  نگرانــــی و دغدغــــه در حــــوزه ی آ
دانش آموزان و والدین گرامی در فضای مجازی و سایبری 
6-  برنامه ریزی در جهت ارتقاء ســــواد پایه از مدرســــه 

تا منزل
7-  توجه به توسعه برنامه های فعالیت محور و دست 
کنار  کارگاهی در  ورزی و فعالیــــت های آزمایشــــگاهی و 

آموزش های تئوری و نظری مصوب
8-  عدم امکان پاســــخگویی جهت پذیرش بســــیاری 
از مراجعین در پایه هــــای مختلف تحصیلی و ضرورت 

توسعه و گسترش فضاهای آموزشی مدارس علمی
9-  عــــدم تطابــــق هزینــــه هــــای فعالیت هــــای جامع 
فرهنگی،آموزشــــی، تجهیزات و نیروی انسانی با شهریه  
گرامــــی در حوزه های  دریافتی و لزوم مشــــارکت اولیای 

پشتیبانی و مالی
10-  علــــی رغم وجود محوطه ی مناســــب در مجتمع، 
گذران ساعات تربیت بدنی در محیط مدرسه و تنگناها 
و  مشکالت استفاده از سالن های ورزشی سطح شهر با 

لحاظ سالمت جسمی و اخالقی دانش آموزان
11-  توانمند سازی و دانش افزایی همکاران، آموزگاران 
و مربیان در راســــتای ارائه ی آمــــوزش های مطلوب و 

گیران و مخاطبان کارآمد به فرا
12-  پیچیدگــــی و مراحــــل اداری متعــــدد جهت اخذ 
مجــــوز فعالیــــت هــــای اردویی بــــا توجه بــــه اثرگذاری 

مطلوب اینگونه فعالیت ها

دغدغه های مدیر
زنگ ورزش، زنگ بازی نباشد؛ آموزش رشته های ورزشی  دبستان و  پیش دبستانی پسرانه

کار قرار بگیرد در دستور 

دانش آموزان مقطع ابتدایی مدرســــه علمی 
معتقدند، زنــــگ ورزش باید بیشــــتر مورد توجه 
قرار بگیرد و زندگی نامه ائمه اطهار و شــــهدا را در 

کنند.  کالس تدریس 
مســــئول فرهنگــــی دبســــتان علمــــی واقع در 
خیابــــان طالقانــــی در گفت وگــــو بــــا...... معتقد 
اســــت، اصــــرار خانواده هــــای دانش آمــــوزان بــــر 
آموزش اســــت و بیشــــتر پیگیری هــــای والدین 
کار را  به مباحث درســــی و آموزشی اســــت و این 
برای مســــئوالن مدرس در جهت ترویج مباحث 

فرهنگی سخت می کند.
با اینحال »امینیان« از توجه دبستان علمی 
کنار مباحث  به مباحث فرهنگی و پرورشــــی در 
آموزشی می گوید و از اجرای برنامه های فرهنگی 
از جملــــه برگزاری 40 عنوان مســــابقات فرهنگی 
ورزشی در مدرسه خبر می دهد و می گوید از 35 
کسب شــــده ناحیه 2، پنجاه درصد رتبه ها  رتبه 

مربوط به دانش آموزان مدرسه علمی است.
کالس  دانش آمــــوز  یارایــــی  آییــــن  محمــــد 
ششــــم دبســــتان علمی هم با اعــــالم رضایت از 
گفــــت: نقش  نــــوع آموزش درســــی معلــــم خود 
دانش آمــــوز در یادگیری دروس، بیشــــتر از معلم 
گــــر دانش آموز در ســــر کالس خوب به  اســــت و ا
درس توجــــه نکند یا در خانــــه درس ها را تمرین 

نکند نمی تواند درس را خوب یاد بگیرد.
که در زنگ ورزش  این دانش آموز با بیان این 
گفت: در زنگ  به آموزش ورزش توجه نمی شود 
ورزش بــــه ما تــــوپ می دهنــــد و می گویند بازی 

کنید، اما آموزش نمی دهند.
ششــــم  کالش  دانش آمــــوز  محبیــــان  مانــــی 
کــــه الگوی خود را شــــهید  دبســــتان علمــــی نیز 
کــــم برای  احمــــدی روشــــن می دانــــد از فرصت 

کتابخانه مدرسه ناراضی است. استفاده از 

وی گفــــت: دوســــت دارم بیشــــتر از کتابخانه 
کنم، اما فرصت زیادی نداریم. استفاده 

که عالقه زیــــادی به فرهنــــگ ایثار  محبیــــان 
و شــــهادت داشــــت گفت: معلم کالس مان قول 
داده مــــا را بــــه مــــزار شــــهدا ببرد که مــــن خیلی 

خوشحال شدم، اما هنوز فرصت نشده است.
وی از مباحــــث آموزشــــی در مدرســــه اعــــالم 
کرد و گفت: دوست دارم در مورد زندگی  رضایت 

شهدا بیشتر بدانم.
مهــــدی ســــلیمی دانش آمــــوز دوره ابتدایی 
مدرســــه علمــــی که دســــتی بر آتش هنــــر دارد و 
کرد:  گروه های سرود اســــت هم عنوان  تکخوان 
به مباحث فرهنگی در مدرسه ما در کنار آموزش 
دروس توجه می شــــود، اما این توجه باید بیشتر 

باشد.
وی کــــه ســــرودهایی بــــا موضوع ســــیره ائمه 
اطهار می خواند افزود: دوســــت دارم در دقایقی 
کالس بــــه مــــا بیشــــتر از زندگی ائمــــه و نحوه  از 

شهادتشان بگویند.
مســــعود قاســــمی دانش آمــــوز کالس پنجــــم 
و  شــــاعر  کــــه  هــــم  علمــــی  ابتدایــــی  مدرســــه 
داســــتان نویس است، به آموزش هنر در مدرسه 

عالقه دارد.
 وی گفت: بــــا این که به کارهای هنری عالقه 
نشــــان می دهد، اما تا به حــــال پیش نیامده که 
معلم یا مســــئوالن مدرســــه بگویند برو به جای 

کارها درس بخوان. این 
وی عنوان کرد: بارها مســــئوالن مدرســــه من 
کردند و بارها در سر صف من را صدا  را تشــــویق 

کردند. زدند و تشویق 
این دانش آموز افزود: در مدرســــه ما به همه 
چیز پرداخته می شــــود، اما دوست دارم به هنر 

بیشتر پرداخته شود.

  سعید پرستش

سیمــــــای خدمــــــت

بیتی  پدران خود را از عرصه تر
زندان کنار نکشند فر

حجت االسالم سید محمد 
که بــــه عنوان  رضــــا ملیحــــی، 
معاون تهذیب حــــوزه علمیه 
کار  استان همدان مشغول به 
اســــت، در زمینــــه عضویت در 
انجمن اولیاء مدرسه فرزندش 
کرده و از  هم احساس تکلیف 
سال 97 در دبســــتان پسرانه 
علمی عضو این انجمن است.

کارهــــای تربیتی  کید بر اینکــــه به  مشــــارکت در  وی بــــا تا
عالقمند هستم، تصریح کرد: خودم حوزوی هستم و مخالف 

کنار کشیدن پدران از عرصه تربیتی فرزندان  هستم.
نسبت به انجمن نگاه سخت افزاری نباشد

این عضو انجمن اولیاء دبستان علمی با بیان اینکه برخی 
مدارس بیشترین توقعی که از انجمن دارند، تامین منابع مالی 
است و نگاه سخت افزاری دارند، تصریح کرد: اما خوشبختانه 
مدرسه علمی اینگونه نبوده و بیشتر به دنبال مشورت گرفتن 
گر مدرســــه در  کید بر اینکه ا از اعضا بوده اســــت. ملیحی با تا
زمینــــه نرم افــــزاری از انجمن اولیاء کمک بگیرد بدون شــــک 
نتیجه خوبی حاصل می شــــود، گفت: در جلسات ما مواردی 
مانند برنامه های ســــرویس و رفت و آمد دانش آموزان، نحوه 

برگزاری کالس ها و برخی مشکالت مطرح می شود .
اهمیت توجه به پروش در کنار آموزش

وی با بیان اینکــــه دغدغه تربیتی والدین باعث می شــــود 
ارتباط بیشــــتری با انجمن بگیرند، گفت: در کنار آموزش باید 
کید شود تا انسان کارآمد تربیت کنیم و  به پرورش بچه ها هم تا
کید بر اینکه والدین  صرفا زرنگ تحصیلی نباشند. این پدر با تا
توقع دارند فرزندانشــــان بچه مسلمان بار بیایند، تصریح کرد: 
نباید ذهن دانش آموزان از مســــائل دینی خالی باشد. ملیحی 
به تاثیر مدرسه در رشد فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان اشاره 
کرد و اظهار داشــــت: مثال مراسم شــــب یلدا را در مدرسه برگزار 

می کنیم تا فرهنگ های اصیل را پررنگ تر کنیم.
با مدرسه ایده آل سبک ایرانی و اسالمی فاصله داریم

وی با بیان اینکه با مدرسه ایده آل سبک ایرانی و اسالمی 
فاصله زیادی داریم، گفت: برای رسیدن به این هدف نیاز به 

تالش شبانه روزی است.
کیــــد بر اینکه حتی برای ســــرویس بچه ها هم  ملیحی با تا
باید برنامه داشته باشیم، عنوان کرد: حتی نوع موسیقی که در 
سرویس مدرسه پخش می شود بر تربیت فرزندان ما موثر است.
وی با بیان اینکه اعضای انجمن باید برای شرکت در جلسات 
منضبط و مسئولیت پذیر باشند، تصریح کرد: اعضا باید ایده و 
طرح داشته باشند و برای طرح ها نظر بدهند، مطالبه گر باشند 
و به بهتر شدن فردای دانش آموزان کمک کنند. ملیحی افزود: 
یــــک انجمــــن زمانی موفق اســــت کــــه بتواند آنچــــه در ذهن 
دانش آموز می گذرد را کشف و به مدیران مدرسه منتقل کند.
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افزایش تعداد مسابقات پژوهشی و ورزشی، خواست 
دانش آموزان 

دانش آموزان متوســــطه اول، مدرســــه علمی واقع 
در پردیس معتقدند با آنکه در این مدرســــه مباحث 
آموزشــــی و پرورشــــی به یک انــــدازه مورد توجــــه قرار 
کــــه بتوانند  می گیــــرد، اما برای تربیــــت دانش آموزانی 
بیشــــتر برای جامعه مفید واقع  شوند توجه بیشتر به 

مباحث پرورشی و تربیتی ضروریست.
فرهاد دانــــش آرا دانش آموز مقطع هفتم مدرســــه 
متوسطه اول علمی در گفت وگو با..... با اشاره به این 
که از وضعیت آموزشــــی مدرســــه رضایــــت دارم گفت: 
در مدرســــه ما بــــه مباحث اخالقی و دینــــی نیز توجه 
می شــــود، اما بهتر است توجه به فعالیت های ورزشی 

بیشتر شود.
وی با اشاره به این که خوب بودن یک دانش آموز 
نباید با نمره و صرفا مباحث آموزشــــی ارزیابی شــــود، 
افزود: متاســــفانه این شرایط هســــت و باید به آن تن 

دهیم.
گر مســــئولیتی در  ایــــن دانش آمــــوز تصریح کــــرد: ا
مدرسه یا آموزش و پرورش داشتم مسابقات پژوهشی 

و ورزشی را در مدارس افزایش می دادم.
سید مهدی شــــریفی دانش آموز پایه نهم مدرسه 
کــــه از وضعیت آموزشــــی  علمــــی نیز با اشــــاره ایــــن 
مدرســــه رضایت دارم اظهار داشــــت: با توجه به این 
کــــه دانش آموزان این پایه دغدغــــه حضور در آزمون 
تیزهوشــــان را دارنــــد، دوســــت دارم کالس های فوق 
برنامه برای آمادگی در آزمون تیزهوشــــان در مدرسه 

ما بیشتر شود.
این دانش آموز با اشــــاره به اقــــدام فرهنگی خوبی 
که در مدرســــه علمی اتفاق افتاده گفت: در مدرســــه 
ما هرکالس به نام یک شــــهید اســــت و باعث می شود 
دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شــــهادت بیشــــتر آشنا 

شوند.
شــــریفی معتقد اســــت مباحث فرهنگــــی، احکام 
گر  اسالمی در این مدرسه مورد توجه قرار می گیرد، اما ا
مسئولیتی داشت، اجازه می داد دانش آموزان بیشتر 
کتابخوانی  کتابخانــــه اســــتفاده کنند و مســــابقات  از 

بیشتری برگزار می کرد. 
یاسین پورقیاســــیان یکی از دانش آموزان مدرسه 
علمی در پایه متوســــطه اول نیز که خادم قران است، 
اظهار داشــــت: فعالیت هــــای قرآنی بایــــد در مدارس 

بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
وی افزود: معاونت پرورشی در تالش است تا ما را با 
مباحث قرآنی آشنا کند، اما به نظرم باید این امر مهم 

در مدارس بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
کید کرد: تا به حال در مدرســــه ما  ایــــن دانش آموز تا
پیش نیامده که یک برنامه فرهنگی به خاطر برنامه های 

آموزشی لغود شود که این نکته خوبی است.
محمدسینا برنده دیگر دانش آموز پایه نهم مدرسه 
گر مباحث پرورشی درست مورد  علمی اظهار داشت: ا
توجه قرار بگیرد، دانش آمــــوز خود به خود به آموزش 

هم عالقمند می شود. 
وی افــــزود: در بحث مباحث فرهنگی مدرســــه ما 

عملکرد خوبی دارد، اما کافی نیست.
این دانش آموز با اشــــاره به ایــــن که همدان 8 هزار 
کید کرد: این شهدا باید به  شهید دفاع مقدس دارد تا
دانش آموزان معرفی شــــوند تا فرهنگ ایثار و شهادت 

ترویج شود.
گر زندگی این شهدا کتاب  برنده با اشاره به این که ا
کتابخانه مدارس قرار بگیرد دانش آموزان  شــــود و در 
کتاب ها با سیره شهدا آشنا  می توانند با خواندن این 

شوند.

اولیــــای  و  مدیــــران 
آماده  برای  مدارس 
فضایــــی  کــــردن  
دانش  برای  متعالی 
آمزان  دغدغه هایی 
در  دائمــــا  و  دارنــــد 
تالش انــــد تا بهترین 
شــــرایط را برای رشد 
آینــــده  بالندگــــی  و 
سازان این مرز و بوم 

کوتاه بــــه چند دغدغه ی  بســــازند. در این فرصت 
مدیران مدارس اشاره می شود.

  1-سپردن امر پرورش و تربیت به یك معاونت خاص 
در مدرسه کافی نیست و باید کل مجموعه و عوامل 
حاضر در مدرســــه بااین مســــئله درگیر شوند  براین 

اساس باید به کلیه دروس نگاهی تربیتی داشت. 
2-معلمــــان الزم اســــت قبــــل از دغدغه آموزشــــی 
دغدغه ای تربیتی داشــــته باشــــند.این مسئله به 
کل معلمــــان مربوط می شــــود و تنهــــا مختص به 

معلمان پرورشی نمی باشد. 
3-در نظــــام تعلیــــم و تربیت باید مهــــارت در کنار 
آموزش مورد توجه قرار گیرد سمت و سوی آموزش 

باید به سمت آموزش مهارت آموزی باشد 
4-در کالس هــــای حضــــوری در مــــدارس همــــراه 
داشتن موبایل ممنوع اســــت اما در آموزش های 
مجــــازی یک ابــــزار ضــــروری و الزم اســــت این امر 
که باید پاســــخی روشن از  تعارض آشــــکاری است 

گرفته شود. سوی مسئولین برای آن در نظر 
5-ایجاد عادت های زیانبار در اســــتفاده از گوشی 
موبایــــل و عدم نظارت جدی بعضی از خانواده ها 
در نداشــــتن نظم و مقررات در استفاده از این ابزار 
و تبدیل شدن گوشی های موبایل به دزدان وقت 

مفید دانش آموزان  
6-هدایــــت تحصیلــــی در پایان مقطــــع تحصیلی 
دوره اول متوســــطه یکــــی از دغدغــــه هــــای مهم 
مدیــــران مــــی باشــــد زیرا انتخاب درســــت رشــــته 
تحصیلی یکی از دالیل موفقیت تحصیلی وشغلی 

دانش آموزان در آینده است 
7- استفاده نکردن بعضی از دبیران از روش های 

فعال تدریس و سنتی تدریس کردن
8-  نداشــــتن اهداف یادگیری و یاددهی توســــط 
دبیران مربوطه و آشــــنا نبودبــــا روش های فعال و 

گروه بندی
یادگیــــری توســــط  انگیــــزه جهــــت  9-  نداشــــتن 

دانش آموزان

دغدغه های مدیر
دبیرستان پسرانه دوره اول

  مجید عسگری

سیمــــــای خدمــــــت

ورشی دانش  ین بار آموزشی و پر بیشتر
آموزان بر دوش مدرسه است

از  یکــــی  شــــهابی،  خانــــم 
مســــئولیت پذیری  مــــادران 
که با وجود اشتغال در  اســــت 
خبرگــــزاری فــــارس همدان به 
عنوان ســــردبیر ایــــن مجوعه 
خبری، عضــــو انجمــــن اولیاء 
دبیرستان دوره اول متوسطه 

پسرانه علمی است.
گفت و گو با خبرنگار  وی در 

سخن شهروند، اظهار داشت: مدت 9 سال است که به عنوان 
عضوی از اعضای انجمن و یا نماینده کالسی از سوی اولیاء با 

کادر مدرسه همکاری می کنم.
کید بر اینکه انجمن اولیــــاء با هدف تامین و  شــــهابی با تا
ایجاد مشــــارکت فکری، فرهنگی، پرورشــــی، بهتر ارائه شــــدن 
دروس و در کل بهتر اداره شــــدن مدرسه تشکیل شده است، 
تصریــــح کرد: رســــیدن به همه موارد در حد عالی وابســــته به 
میزان مشــــارکت اولیــــاء و مربیان با یکدیگر اســــت. وی اظهار 
داشت: بنده در طول فعالیت خود با توجه به اینکه دارای دو 
فرزند دختر و پسر هستم، در هر دو مدرسه دخترانه و پسرانه 

عضو انجمن بودم و نوع فعالیتم متفاوت بوده است. 
عضو انجمن دبیرســــتان دوره اول متوسطه پسرانه علمی 
همدان، بــــا بیان اینکه در انجمن بــــرای موضوعات مختلف 
دانش آمــــوزان و مدرســــه، بــــا یکدگیــــر همفکری و مشــــورت 
می کنیــــم، تصریح کرد: مثال برای روپوش مدرســــه دخترانه از 
آنجــــا که والدیــــن از طراحی و نوع دوخت در ســــال های قبل 
ناراضــــی بودنــــد، طی بررســــی و تحقیق از اتحادیــــه خیاطان 
بهترین تولیدی را برای دوخت روپوش دانش آموزان انتخاب 
و رضایت والدین را جلب کردیم. شــــهابی با اشاره به اینکه به 
علت مشغله زیاد والدین، همکاری والدین با انجمن کمرنگ 
شده، گفت: متاسفانه بیشترین بار آموزشی و پرورشی دانش 
آموزان بر دوش مدرســــه اســــت. وی تصریح کرد: مدرســــه با 
توجه به نقش های مختلفی که برایش تعریف شده برای بهتر 
اداره شدن نیاز به همکاری والدین دارد. وی درباره انتظارات 
و اهداف جهت یک مدرسه ایده آل با سبک ایرانی و اسالمی، 
تصریــــح کرد: زمانی یک مدرســــه می تواند به ســــبک ایرانی و 
اسالمی اداره شود که تعریف درستی از این نوع سبک داشته 
باشیم که به نظرم هنوز تعریف درست و روشنی نداریم و شاید 

در خیلی مدارس به شکل سلیقه ای رفتار می شود.
شهابی خاطرنشان کرد: اما در مدارسی که فرزندان من در 
حال تحصیل هســــتن به این موضوع سبک ایرانی _ اسالمی 
بسیار توجه داشــــته و حتی ماهانه جلسه ای با حضور استاد 
تراشــــیون سال هاست برگزار می شــــود. وی گفت: مدرسه ای 
دارای ســــبک ایرانی اســــالمی خواهد بود که عــــالوه بر توجه 
خاص به گذشــــته و تاریخ این کشــــور و معرفی بزرگان علمی 
دینی فرهنگی و ....، مســــائل دینی را به شــــکلی جذاب و گیرا 

و با توجه به نیاز روز جامعه و روحیه نوجوانان ارائه دهند.
شــــهابی عنوان کرد: بنــــده با توجه به نوع شــــغل و حیطه 
کاری ام، در طول فعالیت و همکاری خود با انجمن مدارس در 
حوزه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بهداشتی فعالیت داشته و 

در تهیه نشریه و خبر هم سعی کردم  کمک رسان باشم.
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
  در ایــــن مرحلــــه از تاریخ 
که رونــــد فزاینــــده و رو به 
رشد دانش بشری با شعار 
توســــعه زیربناهای علمی 
و فرهنگــــی در بســــتری از 
نــــوآوری بی وقفه به پیش 
می رود و انبوه مســــائل و 
روی رویــــداد های متنوع 
کهنه  های  الگو  جایگزین 
گــــردد  مــــی  فرســــوده  و 
ابداعــــات بــــا اســــتفاده از 

گسترده ای فراتر از تصور به  تکنولوژی پیشرفته در طیف 
کز آموزشــــی به نکاتی  وقوع می پیوندد الزم اســــت در مرا

گردد  توجه الزم و وافری 
•  توجه خاصی به آموزشــــهای مجازی در شرایط ویژه با 

امکانات مناسب برای تمام دانش آموزان 
کــــم شــــدن  فاصله بیــــن آمــــوزش مجــــازی و آموزش    •

حضوری 
کمتر به مســــائل تربیتــــی و اخالقــــی و معنوی  •  توجــــه 
دانش آمــــوزان درطی دو ســــال آموزش مجازی ناشــــی از 
کرونا و مشــــاهده این مشــــکالت در زمان شروع  ویروس 

مجدد آموزش حضوری و توجه ویژه به این موارد
•  بطور کلی یکی از چالش های بزرگ مدرسه چالش تربیتی 
دانش آموزان به واسطه آموزش مجازی در دوران کرونا است 

که باید اهتمام ویژه ای در این مورد صورت پذیرد 
•  توجه خــــاص  به دانش آمــــوزان در زمینه مســــوولیت 
پذیــــری؛ پایبندی به تعهد و عمل بــــه تکلیف؛ به عنوان 

شهروندان مدیران و مسئوالن آینده کشور
•  اهمیــــت به ســــالمت جســــمی و روانــــی دانش آموزان 
از دغدغــــه های بزرگ مســــولین مــــدارس، بخصوص در 

آموزشهای مجازی است
•  عدم آشنایی خانواده ها با فضای مجازی به خصوص 

بعد تربیتی آن  
•  نبــــود شــــادی در مدارس و کمرنگ شــــدن یــــا نادیده 

گرفتن تربیت به عنوان یک اصل مهم در آموزشگاه ها 
•  عــــدم کارایــــی نــــرم افــــزار شــــاد در تربیــــت و فرهنــــگ 

دانش آموزان 
•  ضعف مهارتی خانواده در پیشبرد برنامه های درسی 

•  بهــــا دادن به اســــتعداد های دانش آموزان و تشــــکیل 
نمایشــــگاه مجــــازی  و حضوری از دســــتاوردها و کارهای 

عملی ایشان
گــــروه هــــای اطــــالع رســــانی بــــه والدیــــن و  •   تشــــکیل 

دانش آموزان 
•    بوجود آمدن  شــــبهات بــــرای  دانش آموزان و ضرورت 

کارشناسان مجرب  پاسخگویی به آن توسط 
امید وارم با یاری خداوند و با درک ضرورتهای فوق جهت 
تامل و بهبود کبفیت آموزش، راهبردهای اجرابی تسهیل 
کننــــده ی خالقیت و نــــو آوری را شناســــایی نمــــوده و در 

پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی دانش آموزان  بکار ببریم

دغدغه های مدیر
دبیرستان دخترانه دوره اول

  خانم غفاری

سیمــــــای خدمــــــت

ین دغدغه خانواده ها در انجمن  بیشتر
بیتی دانش آموزان است مسائل تر

انجمن  عضو  قره داغــــی،  صفر 
متوســــطه  اول  دوره  اولیــــاء 
دخترانــــه علمــــی، در گفت و گو 
بــــا خبرنگار ســــخن شــــهروند 
همدان، با بیان اینکه دخترم 
در دوره اول متوسطه تحصیل 
کرد: همیشــــه  می کند، تصریح 
فرزندانم  با  دوستانه ای  رابطه 
میخواهــــد  دلــــم  و  داشــــته ام 

عالوه بر نقش پدری، برایشان یک دوست هم باشم.
کید بــــر اینکه به عنــــوان رئیس انجمــــن انتخاب  وی بــــا تا
شدم، اظهار داشــــت: با فعالیت در انجمن احساس مفید 

بودن دارم.
کرونا و تعطیلی مدارس، جلسات  قره داغی با اشاره به اینکه 
انجمن را کم رونق کرده اســــت، عنوان کرد: هرچه ارتباطات 
و همفکــــری اعضــــا بیشــــتر باشــــد تاثیــــر بهتــــری در بهبود 

فعالیت های مدرسه دارد.
کرونا بیشــــترین فعالیت انجمن  وی با بیان اینکه در دوران 
اولیاء در نحوه برگزاری کالس های درسی و برنامه ریزی برای 
حضور دانش آموزان در مدرسه بوده است، گفت: زوج و فرد 

شدن کالس ها در این ایام از تصمیم انجمن بود.
قــــره داغی با اشــــاره به اینکــــه بســــیاری از خانواده ها درباره 
گفت: چون تعریف درستی از انجمن  گاهی ندارند،  انجمن آ
ارائــــه نمی شــــود، والدیــــن فکر می کننــــد کار خاصــــی انجام 

نمی شود.
کید بــــر اینکه هرچــــه انجمن فعال تر باشــــد نتایج  وی بــــا تا
بهتــــری عایــــد فرزندان ما می شــــود، اظهار داشــــت: جایگاه 

انجمن در مدارس به خوبی تبیین نمی شود.
گر انجمن اختیارات بیشتری داشته باشد،  قره داغی گفت: ا
می تــــوان جلســــاتی صمیمانه بــــا دانش آمــــوزان، والدین و 
که حالت اردو داشته  کرد  دبیران با محوریت مدرســــه برگزار 

باشد و از سخنرانان دعوت شود .
وی با بیان اینکه باید شــــرایط طوری باشد که  خود والدین 
کنار  کننــــد و در  بــــرای شــــرکت در انجمن احســــاس تکلیف 

بچه ها باشند.
عضو انجمن مدرسه علمی گفت: باید ترکیب اولیا در انجمن 
به گونه ای باشــــد که از والدین در همه طیف ها و شــــغلهای 

مختلف استفاده شود.
قره داغی افزود: چون برخــــی والدین از عضویت در انجمن 
اســــتقبال نمی کنند، هرســــال همان اعضاء قبلی انتخاب و 

تمدید می شوند و تغییر خاصی رخ نمی دهد.
کید بر اینکه بیشــــترین دغدغــــه خانواده ها بحث  وی بــــا تا
کرد: ارتباطات اجتماعی  تربیتی دانش آموزان است، تصریح 

بچه ها در مدرسه تقویت می شود.
کنار تعلیمات درســــی به  قره داغی اظهار داشــــت: بایــــد در 

مسائل تربیتی و اعتقادی دانش آموزان هم توجه شود.

اتحادیه  زهرا قربانی)ســــال هفتم( -عضو 
انجمن های اسالمی دانش آموزان

از نظام آموزشــــی انتظار دارم که کاری کنند 
تا فضای مدرسه شاد و آرام باشد؛ چون در این 
کادر  محیط بهتر درس می خوانیم. معلمان و 
مدرسه هم می توانند در شناخت استعدادها 

کنند. و خودباوری به ما 
فرهنگــــی  هویــــت  تقویــــت  بــــه  مدرســــه 
کند چــــون حضور در  کمک می  دانش آمــــوزان 
کنار هم ســــن و ســــالها و برنامه هــــای فرهنگی 
کنترل  کند تــــا روش مدیریت رفتار و  کمک می 
روش  همچنیــــن  بگیریــــم.  یــــاد  را  اضطــــراب 
صمیمی شــــدن با دیگران و اجتماعی شدن را 

به ما یاد می دهد.

محدثه یونسی)سال نهم( رئیس شورای 
دانش آموزی مدرسه

کــــه اردوهای علمــــی، فرهنگی  انتظار دارم 
بیشــــتر باشــــد و همینطور تجهیزات مناســــب 
مثل میز و نیمکتهای سالم. مدرسه ما محیط 
کتابهای درسی و رفتار  مناسبی دارد و مطالب 
و اخــــالق معلمــــان الگــــوی خوبی برای رشــــد 

شخصیت ما هست.

صبا جبرئیلی)سال نهم(
انتظــــار دارم درس های غیر ضروری حذف 
شــــود چون برخی درس ها مربوط به پایه های 

قبل اســــت و تکرار دوباره آنها، فرصت ما برای 
کند. البته  کم مــــی  یادگیری مطالــــب جدید را 
خوشبختانه مدرســــه ما برای درس ریاضی دو 
دبیــــر دارد که یکی به صــــورت پایه تدریس می 
کند و دیگری به صورت پیشــــرفته و ســــئواالت 
و نکات درســــی مربوط به مدارس تیزهوشان و 

نمونه دولتی را به ما یاد می دهد.
برگــــزاری برنامه های فرهنگــــی و مذهبی در 
گی  مدرســــه هم به تقویت هویت فرهنگی و ویژ
هــــای اخالقی خوب در بچه ها کمک می کند. 
کمک می کند تا خودمان را بشناســــیم و نقاط 
ضعفمان را برطرف کنیم. مدرسه علمی همین 

طور است. 

یگانه بهرامی شرافت)سال هشتم( عضو 
شورای دانش آموزی:

مدرســــه و محیط آموزشی خوب باید سالم 
و آرام باشد که مدرسه ما همینطور هست و به 
آن تعلق خاطر دارم. در مدرسه فرصت ارتباط 
بیشتر با هم سن و سالهایمان را داریم و این به 

کند. رشد شخصیتمان کمک می 
نظام آموزشــــی بــــا درس هایــــی مثل طرز 
»تفکــــر و ســــبک زندگــــی« تأثیــــر زیــــادی در 
گیری شــــخصیت ما دارد؛ ضمن اینکه  شکل 
هرچــــه برنامه هــــا و فعالیــــت هــــای فرهنگی 
مدارس بیشــــتر باشــــد؛ شــــخصیت مــــا بهتر 

می کند.   رشد 

دانش آموزان مدرسه متوســــطه اول هم با نشاط 
منتظرمان بودند و در فضایی آرام و دوستانه به پاسخ 

دادند. مثل مدرســــه قبلی راحت گفتگو کرده و آرام و 
بدون دغدغه از انتظاراتشان گفتند.
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گرفتــــن از تکیه بر آموزش تئوریک  1,فاصله 
کردن  کاربــــردی  بــــاورود به عرصــــه هــــای 
ازطریــــق  دانش آمــــوزان  هــــای  آموختــــه 

آزمایشگاهی گسترش فعالیت وتجهیزات 
2,تشکیل پژوهشــــکده های مدرسه ای با 

تقویت انجمن های علمی دانش آموزان
3, آموزش مهارت های کالمی در راســــتای 
تقویــــت ارتبــــاط وانتقال مفاهیــــم آموخته 

شده 
4,دسترســــی بــــه منابــــع مرجع وبــــه روز از 
کتابخانه  کتابخانه مدرسه به  طریق اتصال 

کشور های دیجیتال 
غ التحصیل  5, استفاده از دانش آموزان فار
موفــــق جهت تقویــــت روحیــــه خودباوری 

کادر آموزشی و فرهنگی درکنار 
بارویکرد  ملی  فرهنگهــــای  خرده  6,معرفی 

تقویت هویت ملی ومیهنی
7,تعالــــی والدین از طریق تعامل مســــتمر 
بــــا مدرســــه )طرحهــــای آمــــوزش خانواده 

بامدیریت والدین توانمند(
8,ورود تخصصــــی به عرصه هنــــر و ورزش 

پس از شناسایی دانش آموزان مستعد
دانش آموزی  محــــور  گــــروه  9,آموزش های 
باموضوعات مدیریت مالی، ســــواد رسانه، 
تقویــــت  راســــتای  و... در  خــــود مراقبتــــی 
درون  توانمندســــازی  و  تعــــاون  روحیــــه 
مدرســــه ای جهــــت  هویــــت بخشــــی بــــه 

نوجوانان
10,تشــــویق دانش آموزان ازطریق تعامل با 
کشــــور در عرصه های  اســــاتید برتر وموفق 
مختلف جهت تغییر رویکرد تشویق مادی 
بــــه معنــــوی باهــــدف تقویت عــــزت نفس 

دانش آموزان

دغدغه های مدیر
دبیرستان دخترانه دوره دوم

انســــیه اخالقــــی- ســــال یازدهــــم رشــــته علوم 
تجربی

رئیــــس شــــورای دانش آموزی مدرسه-مســــئول 
انجمن سه شنبه های مهدوی 

مهمترین دغدغه از نظام آموزشــــی توجه بیشــــتر به 
کنون بر عکس  پرورش است تا آموزش که متأسفانه ا
اســــت. دانش آمــــوزان تک بعدی تربیت می شــــوند. 
توجه به پژوهش کمرنگ است. فرصت های گفتمان 
دانش آموزی در مدارس فراهم نیســــت و خیلی ها راه 

و روش برقراری روابط اجتماعی درست را نمی دانند.
مدرســــه باید بتواند فعالیت های درسی را با احکام و 
برنامه های مذهبی تلفیق کند  تا ضمن تقویت بنیه 
علمی دانش آموزان به تقویت بنیه فرهنگی و هویت 

ایرانی-اسالمی آنها کمک کند.

محدثه پرتوی- سال یازدهم رشته علوم تجربی
مسئول انجمن علمی، نخبه ای مدرسه

فراهــــم کــــردن محیطــــی آرام و  بدون دغدغــــه برای 
دانش آموزان وظیفه نظام به خصوص برای افراد پشت 
کنکوری است. مدرســــه باید خال تربیتی دانش آموز را 
پر کنــــد و او را در تقویت خصوصیات اخالقی خوب و 

برطرف کردن خصوصیات بد کمک کند.
متاسفانه نظام آموزشــــی در بعد پرورش ضعیف تر از 
آموزش عمل کرده و بیشــــتر ین نگرانی دانش آموزان 
و خانــــواده هایشــــان، نمــــره خوب و قبول شــــدن در 
دانشــــگاه و رشــــته خوب اســــت تا اینکه فرزندانشان 

افرادی متعهد، با اخالق و معتقد بار بیایند.

راضیــــه زمانیــــان-  ســــال یازدهم رشــــته علوم 
تجربی

مسئول انجمن قرآنی، اعتقادی مدرسه
کنار آموزش و  موارد دینی، اعتقادی و اســــالمی در 
پــــرورش دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد چون ما 
در یک کشــــور اســــالمی زندگی می کنیم و با برگزاری 
برنامه های فرهنگی میتوان به رشد شخصیت فرد 

کمک کرد.
بعضــــی مدرســــه ها بــــه مباحــــث اعتقــــادی توجه 
کار انجام  دارند، اما در تعداد زیادی از مدارس این 
نمی شــــود و بعضی دانش آمــــوزان و اولیا و مدارس 
کار پوچ و بیهوده ای اســــت که هیچ  کــــه  معتقدند 

سودی برایشان دارد و وقت تلف کردن است.
فرهنگــــی  برنامه هــــای  ایــــن  انجــــام  همچنیــــن 
نبایــــد مختص بــــه یک مکان باشــــد و بــــرای همه 
دانش آموزان یک مدرســــه یا شــــهر اجرا شود چون 

سبب تقویت روحیه و نشاط در همه می شود.

الناز فرهادی - سال یازدهم رشته علوم تجربی
عضو شورای دانش آموزی مدرسه

گر هر کدام از افراد جامعه وظیفه خود را دانســــته  ا
کننــــد جامعه خوبی  و به نحو احســــن به آن عمل 
تشکیل می شود. وظیفه نظام آموزشی، تربیت فرد 
برای شهروند خوب بودن هست؛ یعنی دانش آموز 
در هر جا که قرار گرفت چه مدرسه، خانه، دانشگاه 

یا محل کار باید مفید باشد.
پایه این موضوع، خودشناســــی و  خودباوری است و 
مدرســــه و نظام آموزشی باید دانش آموز را  کمک کند 

تا با کشف استعدادها و توانایی ها، آنها را تقویت کند.
همچنین مدارس باید روحیه تعاون و مشــــارکت را 
کرده و بــــا اجرای برنامه های  در دانش آموز تقویت 

جمعی؛ افراد مسئولیت پذیری بار بیاورند.

مدرســــه حال و هــــوای امتحانات را داشــــت. 
گوشــــه حیاط در جمع های  گوشه  دانش آموزان 
دو ســــه نفری یا بیشــــتر با هم حرف مــــی زدند. از 
ســــئوال ها می گفتند و جوابها را بــــا هم رد و بدل 
مــــی کردند که بدانند چقدر درســــت جواب داده 
اند. برخی منتظر شروع امتحان بودند و تند تند 
کتــــاب را ورق می زدنــــد؛ برخی هم آرام ایســــتاده 
بودند. چهــــار نفری هــــم بــــرای مصاحبه منتظر 
بودند. خســــته از امتحان، اما با شــــوق پاسخ می 

دادند. در حرفهایشــــان می شد تأثیر برنامه های 
فرهنگی را دید و اینکه سریع ارتباط گرفته و ترسی 
از گفتگو نداشــــتند. ضمن اینکه به غیر از درس و 
فعالیت های پرورشی مدرسه در ورزش و هنر هم 
دستی داشــــتند و خارج از محیط مدرسه تمرین 
می کردند از آنها درباره انتظارشان از نظام آموزشی 
و تأثیر برنامه های نظام آموزشی در تقویت هویت 
فرهنگی دانش آموزان پرســــیدیم که پاســــخ های 

متنوعی به ما دادند.

سیمــــــای خدمــــــت

از سال 77 عضو انجمن اولیاء هستم
خانم فریبا جمشیدی از مادران فعال و با انگیزه ای است 
که با  سابقه 23 ســــال عضویت در انجمن اولیاء مدارس، 
در مســــیر تحصیل و تربیــــت فرزندانش همــــراه و همگام 

شده است.
که پسرش به  که در ســــال 77  این مادر مســــئولیت پذیر 
کالس اول مــــی رود،او هــــم بــــا عضویت در انجمــــن اولیاء 
مدرســــه، فرزنــــدش را همراهی می کند و در ســــال 90 هم 
کنار تحصیل دخترش در مدرســــه علمی، به عضویت  در 
انجمن اولیاء این مدرســــه در می آید. وی در گپ و گفتی 
صمیمی با خبرنگار سخن شــــهروند، اظهار داشت: خالء 

که برخی اولیاء فکر می کنند وقتی  بین خانواده و مدرســــه، همیشه محسوس اســــت، چرا
کارها را به  بچه هایشــــان به مدرسه رفتند بار مســــئولیتی از روی آنها ساقط شــــده و همه 
کید بر اینکه ما اعضای انجمن مانند سیم رابطی  دوش مدرسه می اندازند. جمشیدی با تا
بین مدرسه و اولیاء هستیم، تصریح کرد: خانواده ها، مشکالت، دغدغه ها و خواسته های 
خود را به ما انتقال می دهند و ما هم برای رفع آن جلســــات همفکری تشــــکیل می دهیم. 
وی با بیان اینکه 90 درصد مشــــکالتی که از طرف اولیاء به ما منتقل شــــده، برطرف شده 
است، اظهار داشت: عوامل مدرسه هم ضمن استقبال از نقطه نظرات والدین، همکاری 

کاستی ها دارند. بسیار خوبی برای رفع ضعف و 
فعالیت در انجمن به نفع فرزندانمان است

کید بر اینکه نتیجــــه هرگونه تالش و  ایــــن عضو انجمن اولیاء مدرســــه علمی همــــدان با تا
فعالیــــت ما در انجمن، به نفع آینده فرزندانمان اســــت، گفــــت: عالقه بنده به عضویت در 
گر به گذشــــته برگردم  انجمــــن و کمک به حل مشــــکالت اولیاء و مــــدارس تمامی ندارد و ا
بازهم عضو انجمن می شــــوم. جمشــــیدی در پاســــخ به اینکه این روزها بیشترین دغدغه 
خانواده هــــا بــــرای دانش آمــــوزان مربوط به چیســــت؟ تصریــــح کرد: دغدغه و مشــــکالت 
خانواده ها در مدارس دولتی نســــبت به غیر دولتی بیشــــتر اســــت اما در مجموع مواردی 
کرونا بوده اســــت. وی با  مانند نارضایتی از برخی دبیران و مشــــکالت آموزشــــی در دوران 
گر اولیاء احساس تکلیف کنند و و برای انجمن وقت بگذارند، بدون شک  کید بر اینکه ا تا
که بچه ها و اولیاء، آن را بشناسند. آینده بچه ها بهتر می شود، گفت:انجمنی موفق است 

نقش موثر انجمن اولیاء در کاهش تنش های خانواده با مدرسه 
گر انجمن قوی باشــــد بدون شــــک تنش میان اولیاء، مدرســــه و  این مادر با بیان اینکه ا
دانش آموزان کمتر می شــــود، اظهار داشت: متاســــفانه برخی اولیاء آنقدر غرق در مسائل 

که فرصتی برای انجمن ندارند. مالی و اقتصادی هستند 
کید بر اینکه مدرسه علمی از نظر برنامه های فرهنگی و مذهبی، بنیه قوی  جمشیدی با تا

دارد، گفت: این موضوع در تحکیم اعتقادات دانش آموزان موثر است.
وی با بیان اینکه عوامل مدرسه علمی تالش می کنند تا بچه های ما تک بعدی بار نیایند، 

کرد: در این مدرسه به ابعاد فرهنگی و دینی دانش آموزان توجه زیادی می شود. عنوان 
کنار آموزش های درسی اهمیت توجه به تربیت در 

کید بــــر اینکه دختران امروز مادران فردا  این عضو انجمن اولیاء مدرســــه علمی همدان با تا
هستند، تصریح کرد: بنابراین توجه به تربیت و پرورش بچه ها در کنار تعلیم وآموزش درسی 
بسیار مهم و تاثیرگذار است. جمشیدی با بیان اینکه ما باید به سمت و سوی یک مدرسه 
ایده آل ایرانی اســــالمی برویم، گفت: تشویق بچه ها به حفظ حجاب کامل یکی از اقدامات 
بســــیار خوب مدرسه علمی است که ما هم مشوق آن هســــتیم. وی در پاسخ به اینکه یک 
گی هایی دارد؟ اظهار داشت: انجمن فعالی است که خود را نشان دهد  انجمن فعال چه ویژ
و شــــناخته شود، اعضای انجمن باید وقت شــــناس، منضبط و مسئولیت پذیر باشند.مثال 
در دورانی مانند کرونا، که جلســــات و هماهنگی ها غیر حضوری است هم باید حضور فعال 
و متداوم داشــــته باشــــند. این مادر با بیان اینکه با دانش آموزان ارتباط بسیار خوبی دارم، 
عنوان کرد: بعضی مواقع دانش آموزان مشــــکالت شخصی و خانوادگی خود را با ما در میان 

می گذارند و ما بدون آنکه اسمی از آن ها ببریم، به مشکالتشان رسیدگی می کنیم. 
انجمن اولیاء نقش مددکار دارد

کید بر اینکه نقش ما در انجمن همانند یک مددکار است، انجمن اولیاء  جمشــــیدی با تا
در کاهش فشــــار روحی و روانی داش آموزان موثر اســــت. وی با بیــــان اینکه انجمن نباید 
حالت فرمالیته باشد، افزود: خودم به شخصه در تمام ساعات روز در خدمت اولیا هستم 

تا شاید بتوانم به فردایی بهتر برای بچه های امروز کمک کنم.

  خانم حسینی
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

از دغدغــــه هــــای مدیــــران در  مــــواردی 
مدارس متوسطه دوم آموزش و پرورش

1. تالش وافر در جهت  رسیدن به اهداف 
ساحت های شش گانه نظام سند تحول 
بنیادین آموزش و پــــرورش و برنامه تعالی 

مدیریت مدرسه
2. جذب و بکارگیری کادر آموزشی مناسب 

برای تحقق اهداف تحول بنیادین
3. عدم برگزاری دوره های ضمن خدمت 
و آموزشــــی کارگاه های آموزشی برای رشد 
علمی و تخصصی کادر آموزشی به صورت 

منسجم با مدرسین
4. همــــت در جهت اســــتقبال والدین در 
کارگاه های آموزش خانواده، مهارت های 
زندگی و تالش در جهت به کارگیری توصیه 
های دینی و اخالقی و اجتماعی توســــط 
والدیــــن و دانش آموزان و رفع تعارض بین 

خانه و مدرسه
5. عدم موفقیــــت در تربیت دانش آموزان 
که در آینده تمدن نوین اسالمی را تحقق 

بخشند.
کادر  6. بــــه روز نبــــودن اطالعات علمــــی 
آموزشــــی در رابطه با محتــــوای تدریس و 
عدم آشــــنایی بــــا به کارگیــــری روش های 

فعال تدریس
7. به روز نبودن تجهیزات آزمایشــــگاهی، 

کارگاهی و فناوری
8  . افزایــــش هزینه های مدیریت مدارس 
و عدم اســــتقبال والدیــــن و دانش آموزان 
توانا و مســــتعد جهت ثبت نام در مدارس 

غیر دولتی
9. تاثیرگذاری تعلیم و تربیت غیر رسمی ) 
فضای مجازی ( بر تعلیم و تربیت رســــمی 
مخصوصــــًا در مــــوارد مربوط بــــه اخالق و 

سبک زندگی اسالمی ایرانی
10. تربیــــت افراد نخبه و تــــالش در جهت 
حفظ و ایجاد علقه و تعصب ملی در ایشان 
و ایجاد موانع در جهت عدم فرار مغزها به 

جای خدمت به جامعه و سرزمین خود.

دغدغه های مدیر
دبیرستان شهید مدنی )ره( رنگ تر شده است نقش انجمن اولیاء در مدارس پر

خانــــم پریــــس آداب، یــــک مــــادر شــــاغل 
کنــــار همــــه  کــــه در  و مســــئولیت پذیر اســــت 
کاری، وظایــــف مادرانــــه و خانه  مشــــغله های 
داری، در انجمن اولیای مدارس فرزندانش  به 

عضویت درآمده و فعالیت می کند.
که یکــــی از فرزندانش وارد مقطع  این مادر 
دانشــــگاهی شــــده و فرزنــــد دومــــش در پایــــه 
دوازدهم مشغول به تحصیل است، در گفت و گو 
با خبرنگار ســــخن شــــهروند، اظهار داشت: دو 

فرزند دارم که برای یک هر یک به مدت 8 ســــال عضو انجمن اولیا مدارسشــــان 
بوده ام. وی با اشاره به اینکه پسر بزرگم دانشجوی رشته گیاهپزشکی در دانشگاه 
بوعلی سینا همدان اســــت، تصریح کرد: فرزند کوچکترم هم در پایه دوازدهم و 

رشته ریاضی در دبیرستان شهید مدنی )ره( تحصیل می کند.
عضویت در انجمن اولیاء را تکلیف می دانم

آداب با بیان اینکه خودم هم دارای مدرک کارشناسی ارشد میکروب شناسی 
و به عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی مشغول به کار هستم، عنوان کرد: در کنار 
همه مشغله و دغدغه هایم، عضویت در انجمن اولیاء  مدرسه را  تکلیف می دانم. 
کید بر اینکه نقش انجمن اولیاء مدارس هر روز پررنگ تر می شود، گفت:  وی با تا
هرچه سواد اجتماعی و رسانه ای خانواده ها بیشتر می شود، توجه آن ها نیز به 

امورات مدرسه ای وتربیتی دانش آموزانشان افزایش می یابد.
ایــــن مادر با بیان اینکه ما پل ارتباطی بین خانــــواده، دانش آموزان و عوامل 
اجرایی مدرسه هســــتیم، اظهار داشت: هرچه این ارتباط بیشتر باشد طبیعتا 
کید بر اینکه  نتایج خوبی برای آینده و پیشرفت بچه ها به همراه دارد. آداب با تا
در همه مقاطع تحصیلی  شاهد همکاری همه جانبه مدیران مدرسه با انجمن 
اولیاء بوده ام، عنوان کرد: همیشــــه پیشــــنهادات خوب والدین مورد استقبال 

مدرسه قرار گرفته است.
طرح و بررسی مشکالت فردی دانش آموزان در جلسات انجمن اولیاء 

وی به روابط موثر در انجمن اولیاء اشــــاره کرد و افزود: در این انجمن ها حتی 
مشــــکالت فردی دانش آموزان هم مطرح و بررسی می شــــود. عضو انجمن اولیاء 
مدرسه علمی، با بیان اینکه در ساعات خارج از درس ، برای دانش آموزان اردوهای 
علمی و تفریحی تدارک دیده می شود، تصریح کرد: مدرسه در این زمینه همکاری 
خوبی با ما داشــــته و در هر مرحله تالش شــــده تا ایرادات موجود برطرف شود تا 
کید بر اینکه بسیاری از خانواده ها  بچه ها با اشتیاق بیشتری شرکت کنند. آداب با تا
به صورت مســــتقیم وارد انجمن نمی شــــوند، گفت: اما از طریق ارتباط مجازی و 
تلفنی با اعضای انجمن، مشکالت، دغدغه ها و پیشنهادات خود را ارائه می کنند. 
وی بــــا بیان اینکه هرچه مقطع تحصیلــــی دانش آموزان باالتــــر می رود،دغدغه و 
نگرانی والدین هم بیشــــتر می شود، اظهار داشت: در کنار موارد درسی و  آموزشی 

دانش آموزان باید به بحث تربیتی و پرورشی آن ها هم توجه شود. 
عضویت در انجمن صدمه ای به زندگی شخصی ام نزده است

این مادر با اشــــاره به اینکه جلســــات انجمن اولیاء به صورت ماهیانه برگزار 
می شــــود، تصریح کرد: وقتی مشکالت یا پیشنهادات بیشــــتر باشد به تبع آن، 
وقت بیشــــتری از مــــا می گیرد و درگیر می شــــویم اما قطعا به حدی نیســــت که 
کید بر اینکه عضویت در انجمن، به  صدمه ای به زندگی مــــا وارد کند. آداب با تا
بنده حس مفید بودن می دهد، اظهار داشت: وقتی با فعالیت خود می توانیم 
گره ای از کار دانش آموزی یا خانواده ای باز کنیم، حس بســــیار خوبی است. وی 
با بیان اینکه به خاطر شــــرایط کرونایی و غیر حضوری بودن مدارس، ارتباطات 
ما به شکل مجازی بود، گفت: هر نقطه نظر یا پیشنهادات خانواده ها از طریق 
کید بر اینکه عضویت و  ما به عوامل اجرایی مدرســــه منتقل می شود. آداب با تا
مشــــارکت خانواده ها در انجمن اولیاء، در تربیت بچه ها و بهبود آموزش ها موثر 
است، عنوان کرد: باید رسانه ای باشد که مردم بیشتر با نقش انجمن اولیاء آشنا 

شوند و به مشارکت در آن تشویق شوند.

نظام  آموزشی نمره محور است؛ 

محصول این نظام آموزشی دانش آموزان تک بعدی است

دانش آمــــوزان متوســــطه دوم مدرســــه شــــهید 
آیت اهلل مدنــــی معتقدند نظــــام آموزشــــی در ایران 
نمــــره محور اســــت و ایــــن موضوع باعث می شــــود 

انسان های تک بعدی پرورش دهیم. 
علیرضــــا بهروز دانش آمــــوز پایه دهم متوســــطه 
دوم شــــهید مدنی در گفت وگو بــــا.... با بیان این که 
که مسئوالن  امکانات مدرسه ما باتوجه به اهمیتی 
مدرسه به مقوله آموزش می دهند، فراتر از نیازهای 
اولیــــه دانش آموزان اســــت اظهار داشــــت: ما وزارت 
آمــــوزش و پــــرورش داریــــم و اصل این اســــت که در 

کنار پرورش باشد. مدارس آموزش در 
گر مدرســــه فقط غــــرق در مباحث  وی افــــزود: ا
آموزشــــی شود، انســــان های در این مدرسه پرورش 

که توهم دانستن دارند. می یابند 
کرد: در دبیرســــتان ما همان مقدار  بهروز عنوان 
کــــه به آموزش اهمیت می دهند، به نکات پرورشــــی 

هم اهمیت داده می شود.
وی در پاســــخ به این ســــوال که چــــه انتظاری از 
گفت: مدرسه جای  مســــئوالن مدرســــه خود داری 
تعلیم و تربیت اســــت و باید عــــالوه بر آموزش از نظر 
فرهنگی نیز دانش آموزان را رشــــد دهد و دانش آموز 

تک بعدی رشد نکند.
کرد: مدارس  این دانش آموز مقطع دهم تصریح 
صرفا بــــر روی آموزش متمرکزند و بــــرای تبلیغ خود 
فقط از امتیازات علمی موجود در مدرسه می گویند 

و از آموزش های فرهنگی چیزی نمی گویند.
کید کرد: مدرســــه ایده ال مدرسه ای است  وی تا
که بیــــن مباحــــث آموزشــــی و فرهنگی تمایــــز قائل 

نشود.
کــــه دانش آمــــوز خــــوب  بهــــروز بــــا بیــــان ایــــن 
کــــه مطالبه گر باشــــد و منتظر  دانش آمــــوزی اســــت 
تصمیمات مدرسه نماند و خودش خواسته هایش 
کید کرد: دانش آموزان متاســــفانه  را پیگیــــری کند تا

کنکور و تست زنی هستند.  صرفا به فکر مباحث 

که دانش آموزان دبیرســــتانی  وی افــــزود: از آنجا 
کنکور نزدیک هســــتند، بیشــــتر به دنبال  به زمــــان 
مباحث آموزشــــی هســــتند، و همین موضوع  باعث 

کنیم شده در بحث پرورشی افول 
میعاد مــــرادی دانش آموز پایه یازدهم مدرســــه 
شــــهید آیت اهلل مدنی نیز در گفت وگو بــــا.....  اظهار 
داشــــت: در بحــــث آموزشــــی در کشــــور مــــا مطلبی 
که این  تدریس می شــــود و از آن امتحــــان می گیرند 

شیوه استاندارد نیست.
وی افزود: بر اساس گفته مشاوران دوره امتحان 
بــــه جوانــــان آســــیب می زند، امــــا ارزیابی سیســــتم 
کیفی  آموزشــــی ما از دانش آمــــوزان، به جــــای آنکه 

باشد کمی است. 
که در این نظام آموزشی،  مرادی با اشاره به این 
دانش آمــــوزان تک بعــــدی پــــرورش می دهیم گفت: 
که به درد زنگــــی اجتماعی بخورد به  آموزش هایــــی 

دانش آموزان نمی دهند.
کنکور محور  که نظام آموزشی ما  وی با بیان این 
و نمره محور است و آموزش ها کاربردی و عالقه محور 
نیســــت تصریح کرد: سیستم آموزشــــی ما نسبت به 

کشورهای توسعه یافته بسته است.
 ایــــن دانش آمــــوز با گالیــــه از این که بــــه آموزش 
شهروندی در مدارس ما اصال توجه نمی شود گفت: 
دانش آموزان پس از پایــــان تحصیل چیزی در مورد 

آموزش های شهروندی نمی دانند. 
کــــرد: تفــــاوت در امکانــــات مدارس  وی عنــــوان 
دولتی و غیر دولتی باعث ســــطح اختالف آموزشــــی 
گفت:  و فرهنگــــی بیــــن دانش آموزان شــــده اســــت 

سیستم آموزشی ما طبقاتی شده است.
که تعیین سرنوشــــت  مرادی با اشــــاره بــــه این 
کنکور اشــــتباه اســــت و نباید سرنوشت  یک فرد با 
یک فــــرد مقطعــــی و در یــــک آزمون تعیین شــــود 
به روزرســــانی  کتاب های درســــی ما  کــــرد:  کیــــد  تا

است. نشده 

  سیدرضا اسدی
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ح مناطق تحت پوشش و مدارس جامع هدف این طر

طرح خادم با هدف کمک و ارائه خدمات آموزشــــی  به دانش آموزان مناطق محروم  از 
سال 1375 به همت موسسه شهید محراب آیت ا... مدنی )ره(.و با همکاری معلمانی که به 

صورت افتخاری پذیرفته اند در این طرح شرکت کنند، به اجرا در آمده است.
موسسه دانش آموزان مورد هدف این طرح در مقاطع متوسطه اول و دوم را شناسایی 
کــــرده و آنها را مــــورد حمایتهای مادی و معنوی خود قرار داده اســــت، حمایتی که تا زمان 

استقالل آنها یعنی وقتی که بتوانند کسب و کار و درآمد مناسب داشته باشند ادامه دارد.
این طرح در حال حاضر در ســــطح شهر همدان و حاشــــیه های شهر در حال برگزاری 
اســــت و نردیک به 20 سال از شروع آن می گذرد و بیش از 2000 دانش آموز نیازمند مستعد 

توانسته اند از خدمات آموزشی, علمی و معرفتی، ورزشی و تفرحی آن بهرمند شوند.
 درسال تحصیلی جاری نیز با وجود همه گیری ویروس کرونا توانستیم خومات خود را 
به دانش آموزان مقطه متوســــطه اول در 10 مدرسه در نواحی 1 و 2 با تعداد 250 دانش آموز 

و در 754 ســــاعت و دانش آموزان متوسط دوم در 14 مدرسه نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش 
و در 684 ساعت به صورت مجازی و حضوری ارائه نماییم.

ح در چند سال گذشته موفقیت ها و دست آوردها این طر
تالش دســــت انــــدر کاران این طرح در مؤسســــه و مدارس جامعه هــــدف و همچنین 
جدیت و برنامه ریزی دانش آموزان شــــرکت کننده، در چند ســــال اخیر به خوبی توانسته 
است تحقق پیدا نماید.  یکی از تجلیات این تالش مستمر و همگانی آمار خوب قبولی در 
دانشگاه های معتبر سراسر کشور توسط دانش آمختگان پسر و دختر این طرح می باشد، 
به عنوان نمونه فقط در چند سال اخیر و از سال تحصیلی 96-95 تا سال تحصیلی 1400-

1399 تعداد 230 نفر از این عزیزان توانسته اند با کسب رتبه مطلوب در کنکور سراسری در 
دانشــــگاه پذیرفته شوند. بی شک تالش، همت و پشتکار دانش آموزان و جدیت و استمرار 
خدمات کمک رسانی توسط دست اندر کاران سبب رسیدن به این موفقیت گشته است.

طریقه مشارکت شما
ح را معلمان، دانشــــجویان و افراد خیر تشــــکیل می دهند. به  خادمان این طر
این صورت که خیران با اهداء کمک های مالی، دانشجویان در بخش شناسایی، 
مشــــاوره و آمــــوزش و معلمان نیز در بخش آمــــوزش و تدریس مســــئولیت ها را بر 
ح هر ســــاله از تابســــتان ماه شروع و مقدمات کار  عهده گرفته اند. اجرای این طر

در مــــدارس مــــورد نظر مهیا می شــــود. افرادی که تمایل به مشــــارکت و همکاری 
در این امر خداپســــندانه را با موسســــه شــــهید محراب آیت ا... مدنی )ره( دارند 
ح در موسسه مراجعه و زمنیه همکاری  می توانند همه روزه  به مســــئولین این طر

خود را اعالم نمایند

چرا در این راه پا گذاشته اید...
یکی از مشــــکالت بشــــر امــــروزی غوطه ورشــــدن در 
مشــــکالت روزمره فضــــای مجازی، زندگی ماشــــینی 
و... می باشــــند که همین امــــر باعث فراموش کردن 
گردیده اســــت. در راستای  ارزشــــهای واالی انسانی 
این مشکالت حرکتهای بشــــر دوستانه ای دراقصی 
نقاط کشور پهناور جمهوری اسالمی ایران به چشم 
که پا فراتر از زندگی ماشینی برداشته و به  می خورد 

فکر خدمت رسانی به هموطنان خود می باشند
در همین راســــتا در حرکتــــی خیرخواهانه در زمینه 
تعلیــــم و تربیت موسســــه شــــهید محراب آیــــت ا... 
مدنی )ره( به پیروی از اهــــداف عام المنعه وتحقق 
عدالت آموزشــــی و فرهنگــــی در راســــتای آرمانهای 
که از  جمهوری اســــالمی ایران توفیق این را داشــــته 
ســــال 1377 پذیرای دانش آموزان مستعد و محروم 
ح خادم باشــــد. در همین راســــتا ضمن  در قالب طر
شناســــایی دانش آمــــوزان واجــــد شــــرایط، حمایت 
آموزشــــی و تربیتــــی و معنوی آنها را تســــهیل نموده 
تا زمینه شــــکوفا شــــدن اســــتعدادها و توانایی های  

گردد. بالقوه این عزیزان فراهم 
در بعد آموزشــــی جامعه هدف مــــدارس دخترانه و 
پســــرانه دوره های اول و دوم متوسطه را شامل می 
ح  شود و مدیران مدارس با توجه به اساس نامه طر
ح  و اهــــداف آن در اجرای هرچه بهتر و ســــریعتر طر

موسسه رایاری می نمایند .
ح از ابتدای ســــال تحصیلی  همــــکاران مجــــری طــــر
کلیــــه مــــدارس تحت پوشــــش، به  بــــا مراجعــــه بــــه 
شناســــایی اینگونــــه دانش آموزان زیــــر نظر مدیران 

مدارس می پردازند .
باتوجه به اینکه دانش آموزان مستعد و بی بضاعت 
گاها دیده شده است به لحاظ شرایط بد اقتصادی 
خانواده به ترک تحصیل و یا بی انگیزگی برای ادامه 
که هرچه  تحصیل می پردازند موسســــه تالش دارد 
گونه دانش آمــــوزان را  ســــهل تر زمینــــه جذب ایــــن 

فراهم نماید

خدمات آموزشــــی و فرهنگی  ارائه شده در این 
: ح عبارتند از طر

کنکوری در  کالس  هــــای تقویتی، تکمیلــــی،  برگزاری 
مقاطع مناسب.

ایجاد بانک کتاب، ســــی دی ها و نرم افزارهای آموزشی 
جهت استفاده دانش آموزان.

پیگیری امور تحصیلی  توســــط پشــــتیبان و مشاوره 
، مــــدون و سیســــتماتیک )پیامک،  به طور مســــتمر

تلفن، حضوری( 
رشــــته  انتخــــاب  راهنمــــای  همایش ــــهای  برگــــزاری 
تحصیلی: در مقطع دبیرســــتان ویــــژه دانش آموزان 
ســــال اول و در مقطــــع دانشــــگاهی ویــــژه پذیرفته 

شدگان آزمون سراسری دانشگاه.
برپایــــی اردوهایــــی با محتــــوای فرهنگی، ورزشــــی، 

اجتماعی.
کالس های آموزشی معرفت دینی. برگزاری 

برگزاری نشست های قرآنی.
تربیت سیاســــی همــــراه بــــا معرفت دینی بــــا حضور 

کارشناسان و صاحب نظران.
مشــــاوره علمــــی، آموزشــــی، فرهنگــــی  بــــه صــــورت 

حضوری، غیر حضوری 
ایــــن دانش آمــــوزان علیرغــــم  اســــت  ذکــــر  شــــایان 
توانائیهــــای بالقــــوه علمی به دلیل مســــائل عدیده 
دچــــار مشــــکالتی هســــتند که مانع شــــکوفا شــــدن 
اســــتعداد های ناب آنان می شــــود  به همین دلیل 
مؤسســــه با تسهیل موانع پیشــــبرد اهداف آموزشی 
گام موثری در این  و فرهنگــــی این عزیزان توانســــته 
زیمنــــه بردارد بــــه امید آنکــــه در هیچ جــــای ایرانی 
اســــالمی شاهد آن نباشیم که دانش آموزی به دلیل 
مســــائل اقتصــــادی از کســــب علم و دانــــش محروم 
گردیده است.                                                                                        

واحد خادم موسسه شهید محراب آیت ا.... مدنی)ره(

ح  خـــــــــــــادم طـــــــــــــــر
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طرح »پایپوش« کفشی نو برای دانش آموزان بی بضاعت است
طرح »پایپوش« از ســــالیان گذشــــته در راستای 
کفش زمستانی دانش آموزان نیازمند حاشیه  تأمین 
شهر و مناطق محروم همدان اجرا می شود و هرساله 
تعداد زیادی از دانش آموزان با کمک خیرین، کفش 

نو به پا می کنند.
طرح »پایپوش« نزدیک به 20 ســــال سابقه دارد 
و هــــدف از اجرای این طرح تأمین کفش زمســــتانی 
و گــــرم برای دانش آموزان نیازمند و محروم حاشــــیه 

شهر همدان است.
خانم  شــــیرین فرهــــادی، مدیر مدرســــه عصمت 
در شــــهرک مدنی همــــدان، در گفت و گو بــــا خبرنگار 
سخن شهروند، درباره اجرای طرح پایپوش در این 
مدرسه، اظهار داشــــت: این طرح با هدف کمک به 

دانش آموزان بی بضاعت انجام می شود.
کیــــد بر اینکــــه در هر ســــال تحصیلی از  وی بــــا تا
طرف موسسه آیت اهلل مدنی)ره(، برای دانش آموزان 
بی بضاعــــت تعدادی کفش زمســــتانی  تهیه و توزیع 
می شــــود، اظهار داشت: دانش آموزان مورد هدف را 
شناســــایی می کنیم و با توجه به آمــــار آن اعالم نیاز 

می کنیم.
مدیــــر مدرســــه عصمت همــــدان با بیــــان اینکه 
مدرســــه ما 600 دانش آموز دارد، تصریح کرد: امسال 
120 جفت کفش برای مدرســــه ارســــال شــــد که بین 

دانش آموزان نیازمند تقسیم شد.
کفش هــــا را در  کیــــد بر اینکــــه این  فرهــــادی با تا
ســــاعاتی خاص و دور از چشــــم دیگــــران، به اولیای 
دانش آمــــوزان نیازمنــــد تحویــــل می دهیــــم، عنوان 
، این  کرد: معموال چنــــد دقیقه قبل از زدن زنگ آخر
کفش آن ها را  دانش آموزان را صدا می زنیم و  ســــایز 

تعیین می کنیم.
وی بــــا بیــــان اینکــــه با اجــــرای این طــــرح، همه 
گرم برای ســــپری  کفش نو و  دانش آموزان می توانند 
کنند، گفت: بعضی بچه ها  کردن ایام زمســــتان به پا 

به خاطر شــــرایط اقتصادی نامناسب خانواده، قادر 
به خرید این نوع کفش  نیستند.

کید بر اینکه  مدیر مدرســــه عصمت همدان بــــا تا
اجرای طرح پایپوش در مدارس حاشیه شهر سبب 
خوشحالی اولیا و دانش آموزان  بی بضاعت می شود، 
تصریــــح کرد: مدرســــه مــــا دخترانــــه و دوره ابتدایی 

است.
فرهادی بــــا بیان اینکــــه در مدارس حاشــــیه ای 
آمار دانش آموزان نیازمند زیاد است، اظهار داشت: 
کفــــش، اهدای  کنــــار اهدای  خیریــــن می توانند در 

البسه و بسته های معیشتی هم داشته باشند.
کــــه دو دانش آموز  وی افــــزود: خانــــواده ای بوده 
کفــــش بــــه آن هــــا دادیم  داشــــتند و مــــا دو جفــــت 

درحالیکه یکی از بچه ها دانش آموز ما نبوده است.
یوسف گلمحمدی، مدیر مدرسه شهید صدوقی 
نیز دربــــاره اجرای طــــرح پایپوش در این مدرســــه، 
به خبرنگار ســــخن شــــهروند گفت: در طول 3 سال 

که در مدرســــه شــــهید صدوقی هســــتم  تحصیلــــی 
شــــاهد اهــــدای کفش زمســــتانی از طرف موسســــه 

آیت اهلل مدنی، به دانش آموزان نیازمند بوده ام.
وی با بیان اینکه مدرســــه ما در اسالمشهر است، 
اظهار داشــــت: متاســــفانه در این مدرسه وضعیت 
اقتصــــادی بســــیاری از خانواده ها خوب نیســــت. و 
بســــیاری از مادران در ایام زمستان دغدغه پوشش 
گرم و زمســــتانی را  فرزنــــدان خود و از جملــــه کفش 

دارند.
کمــــک این مؤسســــه تا  وی افــــزود: بحمــــدهلل با 
حــــدود زیادی این دغدغه و نگرانــــی برای والدین و 
فرزندان بر طرف گردیده و خانوادها حداقل از اینکه 
فرزندانشــــان از کفش نوع و زمســــتانی بهره مند می 
گردند با خاطری آسوده این فصل سال را سپری می 

نمایند.
مدیر مدرســــه شهید صدوقی همدان با اشاره به 
اینکه مدرسه ما 475 دانش آموز دارد، گفت: امسال 
230 جفت کفش برای دانش آموزان بی بضاعت این 

مدرسه ارسال شده است.
کید بــــر اینکه بــــر روی وضعیت  گلمحمــــدی با تا
از دانش آمــــوزان  اقتصــــادی و معیشــــتی بســــیاری 
شــــناخت دارم و می دانم که نیازمند کمک هستند، 
تصریــــح کرد: دانش آموزان از گرفتن کفش نو بســــیار 

خوشحال می شوند.
وی با بیان اینکــــه در تحویل کفش های اهدایی 
بــــه اولیــــاء، حفــــظ کرامــــت انســــانی در نظــــر گرفته 
می شــــود، افزود: این کفش ها در وقتی مناسب و در 

خفا به والدین داده می شود.
کید بر اینکه  مدیر مدرســــه شــــهید صدوقی با تا
اجرای این طرح حرکتی نیکو و خداپســــندانه است، 
تصریح کرد: ممکن است دانش آموزان نیازمند امروز 
تبدیل به خیرین آینده شوند، پس باید حس کمک 

کنیم. به یکدیگر را در دانش آموزان پررنگ 

ح پایپوش حفاظت از پاهای دانش آموزان محروم همدان به وسیله طر
در راستای اهداف عام اامنفعه و خیریه موسسه 
شــــهید محراب آیت ا... مدنی )ره( بــــر آنیم تا در هر  
با توجه به ســــرمای زود رس در شهر همدان و لزوم 
کفش مناســــب در این فصــــل و جایگرین  داشــــتن 
نبودن هیچ پوشــــش بــــرای این امر مهــــم، طرح با 
هدف تهیه کارت هدیه خرید کفش از طرف مدارس 
مناطق محروم و حاشیه، به دانش آموزان انجام می 

گردد.
این طرح از ســــال 85 در مدارس حاشیه شهر و 
بعضی مناطق محروم شــــروع و  ســــاالنه 1000 جفت 
کفــــش در بین ایــــن مــــدارس و در مقطــــع ابتدایی 
توزیع میگردید و در حال حاضر و  در سال تحصیلی 
کفــــش در بین  1401-1400 نزدیــــک بــــه 7000 جفت 

دانش آموزان این مناطق توزیع شد.
در ادامــــه بــــا جناب آقــــای اصغر زواری مســــئول 
محترم این طرح در مؤسســــه شــــهید مدنی)ره( به 

گفتگو می نشینیم.
معاون اداری مالی موسســــه شهید مدنی)ره( در 
ابتــــدای این گفتگو بیان داشــــت: این طرح نزدیک 
به 20 سال ســــابقه دارد و هدف از اجرای این طرح 
تامیــــن کفش دانش آموزان نیازمند و محروم جامعه 

شهری و حاشیه شهر همدان است.
زواری بــــا اشــــاره به اجرایی شــــدن ایــــن طرح در 

ســــال تحصیلــــی جاری به مانند ســــالهای گذشــــته 
افزود: در ســــال تحصیلی 1401-1400  توانستیم آمار 
قابل توجه و نزدیک به 7000 نفر را  زیر پوشــــش این 
طرح ببریم.  در این راســــتا با اطالع رسانی هایی که 
توسط موسسه انجام پذیرفت از کمک های خیرین 

نیز بهره مند شدیم.

وی همچنین افزود: از دفتر مقام معظم رهبری، 
مجموعه های دولتی و نهادهای اجتماعی نیز برای 

گیریم. اجرای این طرح کمک می 
وی با اشــــاره به کمک های مردمی ادامه داد: هر 
کــــس هر میزان که در تــــوان دارد می تواند در کمک 
کردن بــــه تامین نیازهــــای نیازمنــــدان و محرومیت 

زدایی قدم بردارد.
وی در رابطــــه با علت انتخــــاب کفش به عنوان 
هدیه بــــه دانش آموزان نیازمنــــد مناطق محروم و 
حاشیه نشــــین افزود: برخی اوقات همکاران نقل 
کفــــش را دو دانش آموز  کــــه یک جفــــت  کنند  مــــی 
کــــه خواهر  خواهــــر و بــــرادر می پوشــــند به نحوی 
صبح کفش را پوشــــیده و به مدرسه می رود و ظهر 
بعــــد از تعطیلی مدرســــه برادر کفش را می پوشــــد 
و به مدرســــه می رود و ایــــن موضوع ذهن ما را در 

کرده بود. گیر 
وی در انتها با اشاره به اینکه برخی افراد هزینه20، 
30 جفت  کفش برای دانش آموزان مناطق محروم را 
تقبل کردند و به آمار قابل توجی رسیدیم ادامه داد: 
به لطف خدا و نیت خیر خواهانه طراحان و خیرین 
محترم که در این طرح مشــــارکت کــــرده اند تا کنون 
توانســــته ایم خدمات قابل توجهی را در این زمینه 

ارائه دهیم.

وز   طرح پایپوش مصداق بر
ترکیب کارهای فرهنگی و 

خیرانه است

گذشــــته و در  ح پایپوش از ســــالیان  طــــر
راســــتای تامین کفش دانش آموزان نیازمند 
حاشــــیه شــــهر و مناطــــق محــــروم همدان 
گردیده اســــت. و هر ســــاله تعداد  اجراء می 
کمــــک خیرین  با  از دانش آمــــوزان  زیــــادی 
کرده اند تا از سرمای زمستان  کفش نو به پا 

در امان باشند.
کالم خداوند در  که با تأســــی به  خیرینی 
که می فرمایند:  آیه 271 ســــوره مبارکه بقره 
کار  گر صدقات را آشــــکارا بدهید، پس آن  »ا
گر آنها را مخفی ساخته  خوبی اســــت، ولی ا
و به نیازمندان بدهید، پس این براى شــــما 
گناهان شما را می  بهتر است و قســــمتی از 
 زدایــــد و خداوند به آنچــــه انجام می  دهید 
ح اســــم و  گاه اســــت«. حتــــی حاضر به طر آ
کار را فقط  رســــم خود نیز نشــــده اند واین 

برای رضای خداوند انجام داده اند.
در همین راســــتا با یک نفــــر از این افراد 
گفتگو نشســــتیم. در ابتدا ایشــــان  خیر بــــه 
حتی حاضــــر به صحبت و مصاحبه نبودند. 
که  ولــــی بعد از اصــــرار و بیان ایــــن موضوع 
در واقــــع منظــــور از این مصاحبه نشــــراین 
کار خیــــر و مشــــارکت بیشــــتر مــــردم جهت 
ح اســــت. با قیــــد اینکه  همراهــــی با این طر
گفتگو با  نامی از وی برده نشــــود حاضر بــــه 
گفتگوی  به  سخن شهروند شدند. درادامه 
انجام شــــده با این خیر بزگوار می پردازیم. 

کار خیر  بــــه نظــــر جنابعالــــی تمایز ایــــن 
ح پایپوش( با  خواهانــــه )مشــــارکت در طــــر
که برای  کارهایــــی خیرخواهانــــه ای  ســــایر 

گردد در چیست؟ افراد محروم انجام می 
ایشان در پاسخ به این سوال با اشاره به 
اینکه پای دانش آمــــوزان  نیازمند در فصل 
ســــرما در کفــــش های کهنه و پــــاره خیس و 
گردد و این موضــــوع باعث نگرانی  ســــر می 
مــــادر و ســــایر افــــراد خانواده اســــت گفت: 
کفش برای این افــــراد در اولویت قرار  تهیــــه 
که یــــک دانش آموز شــــاید  گیرد. چــــرا  مــــی 
کهنه  بتواند در زیر لباس خــــود چند لباس 
هم بپوشــــد و خود را در برابر سرما حفاظت 
کفش نمــــی توانــــد چنین  کنــــد امام بــــرای 

کاری انجام دهد..
کــــه  وقتی  وی با شــــاره به ایــــن موضوع 
انســــان مــــی فهمــــد، یــــک مــــادر از اینکــــه 
اینکــــه  بــــدون  مدرســــه  راه  در  فرزنــــدش 
احســــاس ســــرما نماید قدم بر می دارد و از 
گــــردد، افزود:  آرامــــش خیــــال برخوردار می 
ایــــن خود بزرگترین ســــرمایه محســــوب می 
که توانســــته ایم با صرف مبلغی ناچیز  شود 

آن را به دست بیاوریم.
کرد: به  کید  این خیر بزرگوار در پایــــان تا
, باید  کار خیــــر بهانــــه دو مقولــــه فرهنگ و 
ظرفیــــت فرهنگی و خیریه ای ایجاد شــــود. 
ح  کــــه مصــــداق و بروز ایــــن دو مســــئله طر
که توســــط موسســــه شهید  پایپوش اســــت 

گیرد. انجام می  مدنی)ره( 

ح پایـــــــپـــــــــوش طــر
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همایش راه و نگاه
گــــردد و از اهداف ایــــن همایش  همایــــش راه و نــــگاه، از ســــال 98 بــــه صورت ســــاالنه برگزار مــــی 
میتوان به ایجاد ظرفیت های انگیزشــــی و حمایتی در راســــتای پژوهش و نــــوآوری در عرصه تعلیم و 
تربیت،شناســــایی و معرفی اســــتعداد های برتر معلمان جوان و دریافت ایــــده های بدیع و جدید در 

کرد. عرصه های مختلف تعلیم و تربیت اشاره 

)بینش ملی، انگیزه و رشد علمی(   طرح باور

گاهی، امید و خودباوری، بینش ملی وانگیزه عملی در دانش آموزان  این طرح با هدف باالبردن سطح آ
پیرامون پتانســــیل ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کشــــور و زادبومشــــان در حــــوزه های مختلف  به 
خصوص با نگاه کارآفرینی و ابتکار عمل، می باشد که همراه با دعوت از مسئولین و افراد کارآفرین و موفق 
در حوزه ی مربوطه خواهد بود. جامعه هدف این طرح، دانش آموزان دوره دوم متوسطه می باشد که 

آمادگی الزم جهت حضور در محافل و مشاغل مختلف خدمات اجتماعی را دارا هستند.

سلسله جلسات سبک زندگی ایرانی اسالمی
از ســــال 92 و به صورت ماهانه همایش در قالب سلســــله مباحث منظم با حضور اساتید برجسته 
کشــــوری به ویژه حجت االسالم و المســــلمین دکتر تراشــــیون برای اولیاء دانش آموزان،کادر آموزشی 
کنون 60 جلســــه تشــــکیل شــــده است. از اهداف این  موسســــه و فعاالن فرهنگی برگزار می گردد که تا
برنامه هــــا، میتوان به آشــــنایی با ســــبک زندگی اســــالمی و ارائه الگــــو های اصیل اســــالمی در زمینه 

کرد.  بینش،دانش و توانش اشاره 

طرح ساعد
ایــــن طرح با هــــدف کمک بــــه دانش آمــــوزان نیازمند و 
محروم جهت برخورداری از شرایط و امکانات تحصیلی بهتر    
و همچنین کمک به ارتقاء ســــطح علمی این دانش آموزان 
گردآوری و جمع  بنا شــــده است. صورت کلی طرح شــــامل 
کمک آموزشــــی دانش آمــــوزان داوطلب مانند  آوری منابع 
کتب کمک آموزشــــی،لوح فشرده و ...می باشد که در قالب 
فرم هــــای عضویت از طریق مــــدارس در بین دانش آموزان 
توزیع می شــــود. همچنین والدین نیــــز میتوانند از طریق 
کنون  کمک نقدی در این طرح مشــــارکت داشته باشند. تا

درحدود 350 جلد کتاب کمک درســــی بــــه ارزش تقریبی پانصد میلیون ریــــال از طریق دانش آموزان 
مدارس جمع آوری و در بین مدارس محروم سطح شهر توزیع شده است. 

یم دوره مجازی تفسیر موضوعی قرآن کر
مؤسســــه شــــهید محراب آیت اهلل مدنی)ره( با هدف آشنایی بیشتر با مفاهیم قرآنی و امکان تدّبر در 
قرآن وهمچنین گسترش فرهنگ قرآنی در جامعه بویژه برای نسل جوان، اقدام به برگزاری دوره مجازی 
تفســــیرموضوعی قرآن کریم، با موضوعات مختلف نموده اســــت که همراه با اهداء جوایز و گواهی پایان 
کنون 80 جلســــه ازین طرح در قالب شش فصل با موضوعات مختلف اجتماعی  دوره نیز خواهد بود.تا
برگزار شده است که فصل ششم این برنامه نیز با عنوان "ضیافت قرآن" در ایام  ماه مبارک رمضان برگزار 

گردید. همچنین فصل هفتم برنامه با عنوان"حیات طیبه" از شنبه مورخ 3/7 آغاز خواهد شد.

ساخت محتوای تصویری از ابعاد اخالقی و اجتماعی شهید مدنی)ره(
مجموعه »شــــقایقی در محراب« با هدف به تصویر کشــــیدن بخشــــی از ابعــــاد اخالقی-اجتماعی 
شــــهید محراب آیت اهلل مدنی)ره( برای مخاطب نوجوان در 10 قســــمت و در دوقالب موشــــن کمیک 
و موشــــن گرافی در حال ســــاخت می باشد که در آن بخشی از اقدامات شــــهید مدنی)ره( در راستای 
وحدت و همدلی اجتماعی و همچنین رفتار و اخالقیات حسنه ایشان به تصویر کشیده خواهد شد.

طرح نائب شهید

 ایــــن طــــرح جهــــت آشــــنایی و انــــس هــــر چــــه بیشــــتر 
دانش آموزان، با کیفیت زندگی شهدا)شهدای دفاع مقدس، 
انقالب اسالمی و مدافعین حرم(، وصایا، توصیه ها و خاطرات 
آنها میباشد. در این طرح هر دانش آموز با انتخاب یک شهید 
در مدت یکســــاله تحصیــــل خود پیرامون زندگــــی او تحقیق 
و جســــتجو کرده و محتــــوای آماده شــــده را در قالب عکس، 
نوشــــته، صوت و یا ســــایر قالب ها یا اقــــالم فرهنگی پیرامون 
زندگی شــــهید ارائــــه می کند. این ارائه به صــــورت یک روز در 

میان، در مراسم صبحگاهی مدرسه و به مدت پنج دقیقه برای هر دانش آموزان میباشد.

معرفی برخی از طرح ها و فعالیت های فرهنگی موسسه شهید محراب آیت ا...مدنی )ره(
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پرواضح اســــت که تحقق اهــــداف تربیتی از منظــــر تعلیم و تربیت 
گـــــذشته  اســــالمی  نیاز به تدوین الگوی تربیتی ویژه ای دارد. تجارب 
کــــه درمجمــــوع، اقدامــــات تربیتی  برای رســــیدن  گویــــای آن اســــت 
بــــه  موفقیت هــــای چشــــمگیر در این زمینــــه نیازمنــــد فعالیت های 
بســــیار هماهنگ و مســــتمر اســــت. از دیدگاه غالــــب صاحب نظران، 
کارشناسان و پژوهشگران علت این الزام در هماهنگی را بـــــایستی در 
فـــــقدان تبیین مبانی نظری فعالیت هــــای تربیتی، فقدان الگو و نبود 

کرد. برنامه های روشن و واضح جست وجو 
گونی است. ازیک طرف  باید گفت که تعلیم و تربیت دارای ابعاد گونا
بــــادل و جــــان  و از طــــرف دیگر با ذهن آدمی ســــروکار دارد و مســــتلزم 
پــــرورش عقــــل و دل و احســــاس و مهارت هاســــت. از ســــوی دیگر نیز 
دارای جنبه های متعددی در ابعاد علمی، فکری، عاطفی، جسمانی، 
اخالقی، معنوی  اجتماعی و سیاســــی است. و هر الگو و برنامه تربیتی 
می باید کــــه به نحو جامع، ابعاد و کارکردهای مذکــــور را موردتوجه قرار 
دهد. در این رابطه به نظر می رسد که نهاده ای تربیتی مدرسه، خانواده  
دارای رسالتی اساسی می باشند. دراین باره الزم  است مجموعه عوامل 
تأثیرگذار در ارسال یک پیام ارزشی، از وحدت و هماهنگی الزم برخوردار 
که آنان ممکن است عملکرد  باشند تا تأثیرگذاری آن ها مثبت گردد. چرا

یکدیگر را خنثی کنند. به همین دلیل نهاده ای مدرسه، خانواده باید 
گر   در القــــای ارزش معنوی و  ابالغ پیام، مؤید یکدیگر باشــــند. درواقع ا
نهاده ای مذکور عمال فعالیت های یکدیگر را تکمیل ننمایند و هرکدام 
هدفی متفاوت و مغایر داشــــته باشــــند و در یک الگــــوی تعاملی باهم 
ایفای نقش ننمایند، این موضوع در ذهن  دانش آموز متبادر می شود 
که هرکدام از نهاده ای مذکور به انجام فعالیت های خویش سرگرم است 

و هماهنگی الزم درباره تحقق اهداف وجود ندارد.
گر  از ســــوی دیگر دنیــــای امروز، دنیای یادگیری های نوین اســــت؛ ا
تا دو دهــــه قبل دغدغه اندیشــــمندان علــــوم تربیتی و روانشناســــی، 
یادگیری خواندن، نوشتن و کار با رایانه بود امروزه درک جهان پیرامون 
و توانایی ایجاد تغییــــرات مثبت در آن، در برنامه علمی آنان قرار دارد. 
پرداختن صرف به حوزه مدرســــه یا خانواده به دوراز دیگری پیشرفت 
چندانی در بر نخواهد داشت. مسائل حوزه خانواده زمینه ساز تربیت 
صحیح در مدرسه است و مســــائل روان شناختی و تربیتی در مدارس 
می تواند اصالح گر مشکالت و چالش های اساسی در خانواده ها باشد. 
خانواده اولین مأمن و بستر تربیت کودکان و نوجوانان است و مدرسه 

ادامه دهنده راه آن.
همایــــش بزرگ  خانواده و مدرســــه  که به همت موسســــه شــــهید 

که با   محراب آیت اهلل مدنی همه ســــاله برگــــزار می گردد در نظــــر دارد 
رویکــــرد نوین در دو حوزه یادشــــده و همچنین در حــــوزه تعاملی آن 
دو، راهگشای مسائل خانواده و مدرسه باشد. محورهایی که  در این 
همایش و در طول هفت همایش قبلی  موردبحث و بررسی قرارگرفته 
اســــت به دنبال این بوده اســــت تا  به لحاظ روان شــــناختی مسائل 
تعلیــــم و تربیت را مورد پوشــــش قــــرار داده و از توصیف فضای واقعی 

کارگشا برسد.  مدارس و خانواده ها به مداخله های علمی، سازنده و 
لذا در این همایش  اهداف ذیل را مدنظر دارد:

ایجاد مبنای فهم صحیح از تربیت اسالمی
 مرور و حرکت به سمت ایجاد تدوین  نقشه راه تعامل بین ساختار 

تربیتی مدرسه و خانواده
شناسایی عوامل و متغیرهای اثرگذار در عرصه تربیت

ایجاد جهت گیری و همگرایی در تربیت  توحیدی و والیی فرزندان
ایجاد جهت گیری و همگرایی در ارزش ها و باورهای دینی و ملی

ایجــــاد انســــجام بیــــن نهــــاد خانــــواده و مدرســــه بــــرای مقابله با 
تهدیدهای مختلف تربیتی

بررسی و رفع موانع پیش روی ایجاد تعامل  بیم نهاد خانواده و مدرسه 
حسن قراباغی دبیر همایش

گذری بر نشست های همایش خانواده و مدرسه در سال های گذشته

اهداف امسال همایش مدرسه
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چاپ: پیام رسانه همدان

وع دوباره  فصل آغاز فصلی است برای یک شر
؟ چرا فصل آغاز

ما قصد داریم با شما راه جدیدی رو آغاز  کنیم در فصل آغاز با استفاده از مشاورین مجرب 
و کشــــوری،  راهکار های تربیت فرنزند، ارتباط موثر با همســــر و فرزند و شروع یک زندگی پر 
از آرامش رو ارائه میدیم همراه ما باشید با یک شروع دوباره  کاری جدید از موسسه شهید 

fasleaghaz  گرامی فصل آغاز محراب آیت اهلل مدنی پیج اینستا

@f a s l e a g h a z

برخی از محصوالت فرهنگی و کتاب های چاپ شده توسط موسسه شهید محراب آیت ا... مدنی )ره(


