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  محسن قنبری شهواری
مدیر دبستان وحدت

 زهوکی شهرستان میناب
 فریبرز بهرامیان

مربی پرورشی دبستان وحدت 
زهوکی شهرستان میناب

دوستی
با بچه ها

 برخــي از بچه های ما معانــی و مفاهیم نظم و انضباط را 
به درستی نمی دانند. به سالمت جسمی و روحی خویش اهمیت 
نمی دهند، یا حداقل از آن ها بی اطالع اند. در انتخاب دوســت 
مشکل دارند یا در مقابل افکار و اعمالی که از نواحی گوناگون 

که به شکل منفی ارائه می شوند، واکسینه نیستند.
 بي  توجهي به این مقوله مشکالت فراوانی را در زمان حال و 
آینــده برای فرزندان ما ایجاد خواهد کرد. آموزش مهارت های 
زندگی و عادت های پسندیده در قالب برنامة ویژة مدرسه )بوم( 
می تواند با برنامه ریزی های الزم بستر مناسبی را برای آموزش و 

پرورش مناسب فراگیرندگان ایجاد کند.
 تولید محتوایی مناســب و تنظیــم چارچوبی صحیح برای 
اجــرای برنامه ها همــواره یکی از عوامل موفقیــت آن برنامه 
است؛ برنامه اي که غایت و چشم انداز مناسبی بر اساس اسناد 
باالدستی و اهداف و غایت نظام آموزشی و تربیتی کشور باشد. 
آموزشــگاه ما تالش می کند با برنامه ریــزی و تدوین واحدي 
یادگیری به نام عادت های پســندیده، گامی در جهت رشد و 
بالندگــی دانش آموزان در حوزه هــای تربیتی و بر مبنای نیاز 
دانش آموزان ایجادکند. موضوع عادت های پســندیده، چه در 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش و چه در برنامة درســی 
ملی، به وفور تكرار شده است )به راهکارهای سند تحول بنیادین 

آموزش وپرورش مراجعه شود.(

ه 
جرب

ت

براي مشاهده
 فیلم این تجربه ، رمزینه ها  را 
اسكن كنید
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 روش کار
قبل از اجرای هر برنامه نیازمند برگزاری جلسات و نیازسنجی، 
و انتخاب موضوعات مناسب آموزشی و تربیتی هستیم که شورای 
مدرسه مهر تأییدی بر اجرایی  بودن آن برنامه ها می زند. سپس 
موضوعات مطرح  شده درجلسات انجمن اولیا و مربیان به اشتراک 
گذاشته می شوند و ضمن توجیه برنامه ها، برای اجرای صحیح 
اولیا طلب همکاری و مساعدت می شود. برای اجرای  از  آن ها 
برنامه باید طراحی آموزشی مناسبی در قالب یک واحد یادگیری 
انجام پذیرد؛ طوري كه ضمن پیروی از منطقی صحیح و اهداف 
مشخص شده ارزشیابی صحیحی نیز از آن صورت پذیرد. یکی از 
محتواهای تولید شده توسط مدرسه، تعریف یک شخصیت به 
نام »قلقلی« است که مفاهیم تعریف شده در قالب این شخصیت 

انتقال می یابند.

محتواها در قالب شخصیت قلقلی )به صورت کلیپ یا به شکل 
نمایش( در کالس درس و زمان بندی، به میزان 2 ســاعت در 
هفتــه )بوم(، در قالب گروه های مجــازی براي دانش آموزان و 
اولیای آنان ارسال می  شود. محتواها قباًل بر اساس نیازسنجی 
طراحی  شــده اند و بســته به میزان اهمیت در ســاحت های 
گوناگــون تربیتی اولویت بندی می شــوند. پس از ارســال، از 
دانش آموزان خواسته می شود با تماشای دقیق کلیپ ها، ضمن 
تعریــف محتوای آن کلیپ، اقدامــات الزم را در این خصوص 
انجام دهند. بــراي مثال، زباله ها را کجا بریزیم )بحث تفکیک 
زباله در کلیپ طراحی شــده( شــخصیت قلقلی شیوة صحیح 
تفکیک زباله را آموزش می دهد و دانش آموزان با تماشــای آن 
باید این کار را در منزل تمرین  کنند. در مدرسه نیز سطل های 
بازیافت به همین منظور تعبیه  شده اند. دانش آموزان این کار را 

در قالب عادت های پسندیده در شرایط واقعی انجام مي دهند.
در سایر موضوعات اخالقی و اجتماعی بهداشتی نیز به همین 
منوال مدرسه با مشارکت اولیا برای بچه ها بسته های تشویقی 
در نظر می گیرد و بابت این کار از دانش آموزانی که این کارها را 
به خوبی انجام می دهند، تقدیر می كند؛ چه به صورت کالمی و 

چه دادن کارت امتیاز و ... .
 

نکتة حائز اهمیت این اســت که اولیــا نیز در این فعالیت ها 
به خوبی مشــارکت دارند و آن ها هم یک  بار دیگر فعالیت ها را 

همراه با فرزندانشان تکرار و تمرین می کنند.
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