
الهام فراستي

 بهار اســت و بيداری طبيعت به خواب رفته به ما اين پيام را می دهد که ما نيز از 
خفتگی و کسالت و خستگی سالی که پشت سر گذاشتيم، بيرون بزنيم! »بيرون زدن« 

شايد اصطالحي عاميانه به شمار رود، اما بار معنايی زيبايی دارد.
اگر بتوانيم در اين فصل فرصتی برای بيرون زدن به خودمان بدهيم، و اگر اين بيرون 
زدن با هدف انجام گيرد، عالوه بر دســتاوردهای شخصی، تأثيراتي در پيرامونمان هم 
بجا خواهد گذاشــت. بيرون زدن جنبه های گوناگونی دارد. اولين جنبه اي که به ذهن 
می رسد، گردش  و تفريح در فضاهای طبيعی است که بسيار هم خوب است و می تواند 

جزو برنامه ي دائمی و هرروزه  ي ما تا پايان سال باشد.
اما آنچه منظور من اســت، بيرون زدن از خودمان است. بايد بتوانيم از خودمان بيرون 
بزنيم؛ مرور يک سال گذشته و نگاهی به آنچه کرده ايم و نوشتن آنچه نکرده ايم؛  مرور 
غم ها و شادی ها. مرور آنچه به تجربه های ما اضافه شده است؛ يادآوری آنچه خوانده ايم 

و آنچه بايد بخوانيم و نخوانده ايم.

مرور آدم هايی که به زندگی ما وارد يا از 
آن خارج شــده اند و از اين قبيل مسائل، 

مصداق بيرون زدن از خود است.
اين بيــرون زدن از خــود، به ويژه برای 
معلمان و آمــوزگاران، ضروری اســت. 
معلم بايد توانايی به روز کردن و سرحال 
آوردن خودش را داشــته باشــد. معلم 
بيشتر با آنچه خودش هست و مي نمايد، 
زندگي را به شاگردانش مي آموزد تا آنچه 

به آن ها تدريس مي كند.
بهار فرصت خوبی برای اين کار اســت. 
چون طبيعت هــم  چنين کاری را انجام 
می دهد. اين هماوايی با هســتی کار ما 
را ســاده تر می کند. اين کارها را بايد با 
شادی انجام دهيم و چه فرصتی بهتر از 
بهار که همگان در نوعی شادی طبيعی 

به سر می برند.
و نکته ي مهم اين اســت که بتوانيم اين 

وقت آن است كه بيرون بزنيم

سرمقاله

انديشه ي معلمي

 عليرضا متولی

معلم 
برای آنکه به ذهن 

دانش آموز راه یابد، 
ابتدا باید به دل او راه 

پیدا کند. 
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دانش آموز 
فقط زماني 

مي تواند درست 
فکر کند که درست 

احساس کند.  
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بيرون زدن را به کودکان هم ياد بدهيم. 
شــايد ســاده ترين روش اين باشد که 
کالس ها  را تا جايــی که امکانات اجازه 
می دهــد، در بيــرون از فضــای کالس 

تشکيل بدهيم.
گاهی درباره ی خودشــان حرف بزنيم و 
شــرايطی فراهم کنيم که آن ها درباره ی 
خودشان حرف بزنند. امکانی فراهم کنيم 
که بتوانند احســاس خود را بروز بدهند 
و افکارشــان را با مــا و ديگران در ميان 
بگذارنــد. اجازه بدهيم اشــتباه کنند و 

کمک کنيم اشتباهشان را اصالح کنند.
يادشــان بدهيــم چگونه خودشــان را 
بررسی کنند و پيش از آن، خودمان ياد 
بگيريم چگونه خود را بررسی کنيم؛ که 
به گفته ي سقراط، زندگی بررسی نشده 

ارزش زيستن ندارد.
اين فرصت بيــرون زدن را از خودمان و 

دانش آموزانمان سلب نکنيم.

یکی 
از نشانه های 

منحصربه فرد دانش 
»قدرِت آموختن« 

است.

دانش 
قدرتمندترین 

سالحی است که 
انسان برای تغییر 
دنیا می تواند از آن 

استفاده کند.  
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تا زمانی که 
فقط روی کارتان تمرکز 
می کنید، نه روی اینکه 

چه کسی هستید،
 معلم خوبی 
نخواهید شد.
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تقويم ماه
طاهره خردور

 در صفحه ي تقويم ماه تالش مي كنيم بعضي از مناسبت ها را زير ذره بين ببريم تا ببينيم 
كدام موقعيت يادگيري يا آموزشــي را مي توانيم از آن اســتخراج كنيم. گراميداشت 
مناسبت ها مي تواند هويت شــخصي، ملي و ديني دانش آموزان را شكل بدهد و آن ها 
را در جريان چگونگي بعضي شغل ها و مناسبت ها قرار بدهد. آموزگاران عزيز مي توانند 
با رجوع به نشريات رشــد دانش آموزي و جلب توجه دانش آموزان به صفحه ي تقويم، 
موقعيت يادگيري بيشــتري براي آن ها  فراهم كنند. از خوانندگان گرامي درخواست 
داريم براي پربار شدن اين صفحه تجربه ها و پيشنهاد هاي خود را در قالب ارائه شده در 

اين صفحه براي ما ارسال كنند تا به نام خودشان چاپ شود. 

1فروردین ماه

شهادت امام علي النقي )ع(، ملقب به هادي )ع(1فروردین ماه

آغاز ســال نو تولد دوباره ي زمين است. در نخستين روز سال 
خورشيدی ايرانی،  برابر با يکم فروردين ماه، جشن آغاز سال 
نوي ايرانی، يکی از کهن ترين جشن های به جا مانده از دوران 

ايران باستان است.

1 معرفي نوروز به عنوان یک میراث 
فرهنگی و جشن ملی؛

1 شناخت شرایط اجتماعي زمان امامت امام دهم )ع( و مدت امامت ایشان؛
2 بازگویی داستانی از زندگی امام دهم )ع(؛

3 آگاهی از اینکه حرم مطهر آن حضرت که در شهر سامرا در کشور عراق قرار 
دارد؛

4 رعایت احترام و انگیختن عالقه به ائمه ي اطهار؛
5 بیان شیوه ي زندگی ایشان، به منظور الگوگیري دانش آموز؛ 

6 آگاهي از نام پدر و مادر ایشان؛
7 گفت و گو درباره ي اینکه چه چیزهایي مي توانیم از امام هادي )ع( در زندگي 

خود یاد بگیریم.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

8 فروردین ماه

1 بیان شیوه ي زندگی ایشان و 
داستان هایی از زندگی این امام؛ 

2 بیان نام پدر و مادر ایشان و مدت 
امامتشان؛

3 آگاهی از القاب ایشان. امام نهم 
)ع( به جواداالئمه معروف بودند. جواد 

به معنی بخشنده است. آن حضرت 
در صفت بخشندگی و سخاوت مانند 

پدران بزرگوارشان نمونه و زبانزد 
بودند؛ 

4 آگاهی از مکان حرم مطهر آن 
حضرت که در کنار جدش، امام 

کاظم)ع(، در شهر کاظمین عراق قرار دارد.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي ايشان در نيمه ي ذيحجه ي سال 212 هجری قمری در شهر مدينه به دنيا آمدند. فرزند امام جواد)ع( و نام 
مادرشان سمانه است. لقبشان هادي است. در سن هشت سالگي به امامت رسيدند و 33 سال امامت كردند. 

سيرت امام هادي )ع( بذل و بخشش است.

ايشان در شب دهم ماه رجب سال 195 هجری قمری 
در شهر مدينه به دنيا آمدند. امام رضا )ع( پدر ايشان 
بودند. هشت يا نه ساله بودند که پدرشان از دنيا رفتند. 
امام نهم شيعيان )ع( نخســتين امامی بودند که در 
کودکی به منصب امامت رسيدند. ايشان با سن كم در 

مناظره ها و بحث های علمی شرکت كردند.
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آغاز سال نو )1397( شمسی

2 شناسایي آیین های ایرانی نوروز مثل خانه تکانی و سفره  ی هفت سین؛
3 گفت وگو درباره ي دید و بازدید، لباس نو و طبیعت گردی؛

4 آگاهی از تقویم شمسی )خورشیدی( و تفاوت آن با تقویم هاي قمری و 
میالدي؛

5 شناخت مناسبت ها و سنت های ایران و عیدهاي ایرانیان؛
6 آگاهي از زمان سال نو در ایران باستان.

والدت حضرت علی )ع( و روز پدر )13 رجب(11 فروردین ماهوالدت امام محمد تقی )ع(،  ملقب به جواداالئمه)ع(

1 آشنایی بیشتر با زندگی و مقام واالی 
آن حضرت؛

2 آگاهی از اینکه مادر آن حضرت از 
جمله بانوانی بود که به پیامبر)ص( ایمان 

آورد و مسلمان شد؛
3 آگاهی از اینکه تولد ایشان در داخل 

کعبه اتفاق افتاده است؛ 
4 گفت و گو درباره  ي چگونگی به خالفت 

رسیدن امام علی)ع(؛
5 شناخت رفتارهاي عادالنه ي ایشان 
در زمان حکومت به عنوان عادالنه ترین 

حکومت تاریخ؛
6 آشنایي با کتاب نهج البالغه که گزیده اي از سخنان، خطبه ها و نامه هاي ایشان 

است؛
7 بحث و گفت و گو در مورد روز پدر و گرامیداشت شأن پدر در جامعه.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

روز جمهوری اسالمی12 فروردین ماه

1 یادآوری ارزش رأي مردم؛
2 بیان اینکه 12 فروردین 

1358 ثمره ي مبارزات علیه ظلم و 
بي عدالتي است؛ 

3 تبیین  شعار اصلی ملت: 
استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی؛
4 تبیین معناي حکومت جمهوري 

اسالمي.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

آن حضرت 23 سال پيش از هجرت پيامبر اكرم )ص(، 
در سيزدهم ماه رجب ديده به جهان گشودند. پدرشان 

ابوطالب و مادرشان فاطمه بنت  اسد هستند.

امام خمينی )ره(، بنيان گذار جمهوری اســالمی 
ايران، روز 12 فرورديــن را از بزرگ ترين عيدهاي 
سياســي ملت ايران دانســتند. در اين روز، 98/2 
درصد مردم به برقراري نظام جمهوری اســالمی 

ايران، به جاي نظام پادشاهي، رأي دادند.

مجله ي رشد دانش آموز
شماره7- سال تحصيلي 96-97
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