برنامهي درسي ـ تربيتبدني
دکتر محسن حالجی ،طيبه ارشاد
عضو هیئت علمیدانشگاه فرهنگیان و
عضو گروه تألیف کتب تربیتبدنی

مسئول گروه سالمت و تربیتبدنی دفتر تألیف و برنامهریزی
آموزشی کتب درسی و سرپرست گروه تألیف کتب تربیتبدنی

معرفی بستهی آموزشی
تربیتبدنی در دورهی ابتدایی

امروزه با پيچيدهتر شدن فرایند آموزش و گسترش دامنهی آن به ساعات خارج از
مدرسه ،بهطور حتم ارتقای عملكرد دانشآموزان براي كسب شايستگي ،عالوه بر توانايي و
مهارتهای معلمان ،نيازمند بهرهمندي از رسانههای پرشمار آموزشي ،طراحي آموزشي مناسب
و ارائهی مطلوب است .خوشبختانه ،نگاه تحولي به برنامههای درسي و در دسترس بودن انواع
تجهيزات ديداري و شنيداري در مدرسه و منزل ،اين امكان را براي برنامهريزان فراهم كرده است
تا در تهيهی محتواهای آموزشي درسها ،بهجاي تمركز بر كتاب ،توليد ساير رسانههای آموزشي
متنوع و جذاب همچون فيلم و نرمافزار را نيز مدنظر قرار دهند و توليد بستههای آموزشي را
بهعنوان يكي از اقدامات نوين در اثربخشي و پويايي فرایند آموزش ،در اولويت قرار دهند.

در درس تربیتبدنی ،از ساليان دور ،معلمان
مدارس نه تنها از راهنماييهای برنامهريزان
درســي در اين حوزه محروم بودهاند ،بلكه
به محتوا و رسانههای آموزشي مناسب نيز
دسترسي نداشتند .از اينرو با تكيه بر تجارب
فردي اقدام به انتخاب محتوا و آموزش آن
میكردند تا اينكه در سال  1384با تصويب
اولين راهنماي برنامهی درس تربیتبدنی
توســط شــوراي عالي آموزشوپرورش،
خوشبختانه اولين محتواهای آموزشي اين
درس با توجه به ماهيت مهارتي اين حوزهی
يادگيري ،در قالب كتاب راهنماي معلم و
لوحههای آموزشي ويژهی دانشآموز توليد
شد و در اختيار معلمان قرار گرفت.
در ســالهای اخير ،بــا تصويب برنامهی
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درسي ملي و براساس سياستهای توليد
مواد و رسانههای يادگيري مندرج در اين
سند كه بر برنامه محوري و توليد بستههای
آموزشــي تأكيد دارد ،گــروه برنامهريزي
درســي تربیتبدنــی طراحــي و توليد
بستههای آموزشي را در اولويت برنامههای
خود قرار داد و بســتهی آموزشــي درس
تربیتبدنی در دورهی ابتدايي را تولید کرد.
اين بستههای آموزشــي با هدف تسهيل
فرایند ياددهي ـ يادگيري و غنابخشي به
محتواهای آموزشي موجود توليد میشوند
و تالش شــده اســت در تهيهی آنها به
نيازهای اساسي هر دو گروه مخاطب برنامه،
يعني معلم و دانشآموز ،توجه شود.
معرفي اجزاي بسته
بستهی آموزشي تربیتبدنی دورهی ابتدايي
شــامل كتاب معلم (راهنمــاي تدريس)،
فيلم آموزشــي ويژهی معلم ،لوحهی
آموزشــي ويژهی دانشآموز و
فيلم آموزشي ويژهی
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دانشآموز است .در ادامه هريك از اين اجزا
به اجمال معرفي و توصيف میشود:
كتاب معلم (راهنمــاي تدريس) :در
اين بستهی آموزشي ،كتاب راهنماي معلم
(راهنماي تدريس) مهمترين عنصر است.
در اين كتابها معلمان با رويكرد و اهداف
تربیتبدنــی در دوره و پايههای تحصيلي
مرتبط آشنا میشوند و محتواهای آموزشي،
روشهای ياددهي -يادگيري و شيوههای
ارزشيابي در درس تربیتبدنی به آنها ارائه
میشود .عنوانهای كتاب راهنماهاي معلم
موجود در بســتهی آموزشي تربیتبدنی
دورهی ابتدايي به شرح زير است:
تربیتبدنــی دورهی ابتدايــي (ويژهی
1
پايههای اول تا پنجم)
سالمت و تربیتبدنی ششم ابتدايي
كتاب معلم ضميمــهی تربیتبدنی
دورهی ابتدايي :از سال تحصيلي  91در
راستاي همسوســازي برنامههای درسي با
برنامهی درســي ملي و با هدف غنابخشي
به محتواهای آموزشي موجود ،كتابهای
ضميمهی تربیتبدنی با رويكرد تربيتي و
فرهنگي و بــا تأکید بر ارائهی فعاليتهای
شاد و پر نشاط تألیف و در اختيار معلمان
قرار گرفتند .ويژگي ايــن كتابها ارائهی
فعاليتهای آموزشــي در قالب انواع بازي
(دبســتاني ،بوميـ محلي ،تلفيقي با ساير
دروس و شبه ورزشــي) است .عنوانهای

كتابهای ضميمهی تربیتبدنی كه تاكنون
به چاپ رسيدهاند بدين قرارند:
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی دوم
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی سوم
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی چهارم
ضميمهی كتاب تربیتبدنی دورهی
ابتدايي ،ويژهی پايهی پنجم
فيلم آموزشــي ويژهی معلم :در بســتهی

آموزشي تربیتبدنی دورهی ابتدايي چهار
فيلم آموزشــي ويژهی معلمــان پايههای
دوم ،چهارم ،پنجم و ششــم موجود است.
در فيلمهای مذكور تالش شــده اســت با
به تصوير كشــيدن نحوهی اجراي بازيها
و فعاليتهــای آموزشــي ارائه شــده در
كتابهای ضميمه ،امكان استفادهی بهينه
از محتواهای آموزشي آنها تسهيل شود.
لوحههای آموزشي تربیتبدنی :لوحهها
رســانههای آموزشــي ويژهی دانشآموز
هستند كه با هدف تسهيل انتقال مفاهيم

نظري درس تربیتبدنــی به دانشآموزان
در پايههــای اول تا پنجم طراحي و توليد
شــدهاند .اين لوحهها كه در ابتداي توليد
به شــكل پوســترهای كاغــذي چاپ و
توزيع شده بودند ،در حال حاضر در قالب
فايلهای پیدیاف قابل ارائه و استفاده در
كالس درس هستند .عنوانهای موضوعات
آموزشي لوحهها عبارتاند از :
پايههای اول تا سوم:
ـ الف) حركات پايه و وضعيت بدني
ـ ب) آمادگي جسماني
ـ ج) بهداشت ،تغذيه و ورزش
ـ د) موارد ايمني در ورزش
ـ ه) آشنايي با رشتههای ورزشي
پايههای چهارم و پنجم:
 .1آشنايي با اهداف تربیتبدنی
 .2حركات پايه و وضعيت بدني
 .3آمادگي جسماني
 .4بهداشت ،تغذيه و ورزش
 .5موارد ايمني در ورزش
 .6آشنايي با رشتههای ورزشي
فيلم آموزشي ويژهی دانشآموز :به منظور
تعميــق يادگيري موضوعــات لوحههای
آموزشــي و انتقال آموزههای تربيتي رايج
در فعاليتهــای بدني و بــازي ،دو فيلم
آموزشــي با عنوان وروجكهــای  1و،2
ويژهی دانشآموزان پايههــای اول و دوم
طراحي و توليد شــدهاند .در اين دو فيلم
كه قالب داســتاني دارند ،دانشآموزان با
دنبال كــردن ماجراهای جذابــي كه دو
شخصيت عروسكي در كالس تربیتبدنی
رقم میزنند ،آموزشهای غير مستقيم در
موضوعات تغذيه  ،ايمني و بهداشت ورزشي
را دريافت میكنند و با كاركردهاي تربيتي
اين درس همچون دوستیابي و همكاري
نيز آشنا میشوند.
پینوشت
 .1شایان ذکر است ،در آغاز انتشار ،این کتاب به
صورت پنج مجلد مستقل منتشر شده است.
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