سرمقاله
علیرضامتولی

وقت آن است كه بيرون بزنيم

بهار اســت و بیداری طبیعت به خواب رفته به ما این پیام را میدهد که ما نیز از
خفتگی و کسالت و خستگی سالی که پشت سر گذاشتیم ،بیرون بزنیم! «بیرون زدن»
شاید اصطالحي عامیانه به شمار رود ،اما بار معنایی زیبایی دارد.
اگر بتوانیم در این فصل فرصتی برای بیرون زدن به خودمان بدهیم ،و اگر این بیرون
زدن با هدف انجام گیرد ،عالوه بر دســتاوردهای شخصی ،تأثیراتي در پیرامونمان هم
بجا خواهد گذاشــت .بیرون زدن جنبههای گوناگونی دارد .اولین جنبهاي که به ذهن
میرسد ،گردش و تفریح در فضاهای طبیعی است که بسیار هم خوب است و میتواند
جزو برنامهي دائمی و هرروزهي ما تا پایان سال باشد.
اما آنچه منظور من اســت ،بیرون زدن از خودمان است .باید بتوانیم از خودمان بیرون
بزنیم؛ مرور یک سال گذشته و نگاهی به آنچه کردهایم و نوشتن آنچه نکردهایم؛ مرور
غمها و شادیها .مرور آنچه به تجربههای ما اضافه شده است؛ یادآوری آنچه خواندهایم
و آنچه باید بخوانیم و نخواندهایم.

انديشهي معلمي
الهامفراستي

معلم
برای آنکه به ذهن
دانشآموز راه يابد،
ابتدا بايد به دل او راه
پيدا كند.

دانشآموز
فقط زماني
ميتواند درست
فكر كند كه درست
احساس كند.
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مرور آدمهایی که به زندگی ما وارد یا از
آن خارج شــدهاند و از این قبیل مسائل،
مصداق بیرون زدن از خود است.
این بیــرون زدن از خــود ،بهویژه برای
معلمان و آمــوزگاران ،ضروری اســت.
معلم باید توانایی به روز کردن و سرحال
آوردن خودش را داشــته باشــد .معلم
بيشتر با آنچه خودش هست و مينمايد،
زندگي را به شاگردانش ميآموزد تا آنچه
به آنها تدريس ميكند.
بهار فرصت خوبی برای این کار اســت.
چون طبيعت هــمچنین کاری را انجام
میدهد .این هماوایی با هســتی کار ما
را ســادهتر میکند .این کارها را باید با
شادی انجام دهیم و چه فرصتی بهتر از
بهار که همگان در نوعی شادی طبیعی
به سر میبرند.
و نکتهي مهم این اســت که بتوانیم این

بیرون زدن را به کودکان هم یاد بدهیم.
شــايد ســادهترین روش این باشد که
کالسها را تا جایــی که امکانات اجازه
میدهــد ،در بیــرون از فضــای کالس
تشکیل بدهیم.
گاهی دربارهی خودشــان حرف بزنیم و
شــرایطی فراهم کنیم که آنها دربارهی
خودشان حرف بزنند .امکانی فراهم کنیم
که بتوانند احســاس خود را بروز بدهند
و افکارشــان را با مــا و دیگران در میان
بگذارنــد .اجازه بدهیم اشــتباه کنند و
کمک کنیم اشتباهشان را اصالح کنند.
یادشــان بدهیــم چگونه خودشــان را
بررسی کنند و پیش از آن ،خودمان یاد
بگیریم چگونه خود را بررسی کنیم؛ که
به گفتهي سقراط ،زندگی بررسی نشده
ارزش زیستن ندارد.
این فرصت بیــرون زدن را از خودمان و
دانشآموزانمان سلب نکنیم.

یکی
از نشانههای
منحصربهفرد دانش
ِ
«قدرت آموختن»
است.

دانش
قدرتمندترین
سالحی است که
انسان برای تغییر
دنیا میتواند از آن
استفاده کند.

تا زمانی که
فقط روی کارتان تمرکز
میکنید ،نه روی اینکه
چه کسی هستید،
معلم خوبی
نخواهید شد.
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تقويم ماه
طاهره خردور

در صفحهي تقويم ماه تالش ميكنيم بعضي از مناسبتها را زير ذرهبين ببريم تا ببينيم
كدام موقعيت يادگيري يا آموزشــي را ميتوانيم از آن اســتخراج كنيم .گراميداشت
مناسبتها ميتواند هويت شــخصي ،ملي و ديني دانشآموزان را شكل بدهد و آنها
را در جريان چگونگي بعضي شغلها و مناسبتها قرار بدهد .آموزگاران عزيز ميتوانند
با رجوع به نشريات رشــد دانشآموزي و جلب توجه دانشآموزان به صفحهي تقويم،
موقعيت يادگيري بيشــتري براي آنها فراهم كنند .از خوانندگان گرامي درخواست
داريم براي پربار شدن اين صفحه تجربهها و پيشنهادهاي خود را در قالب ارائه شده در
اين صفحه براي ما ارسال كنند تا به نام خودشان چاپ شود.

1فروردین ماه
آغاز ســال نو تولد دوبارهي زمین است .در نخستین روز سال
خورشیدی ایرانی ،برابر با یکم فروردین ماه ،جشن آغاز سال
نوي ایرانی ،یکی از کهنترین جشنهای به جا مانده از دوران
ایران باستان است.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1معرفي نوروز بهعنوان یک میراث
فرهنگی و جشن ملی؛
 8فروردین ماه

1فروردین ماه

شهادت امام عليالنقي (ع) ،ملقب به هادي (ع)

ایشان در نيمهي ذيحجهي سال  212هجریقمری در شهر مدینه به دنیا آمدند .فرزند امام جواد(ع) و نام
مادرشان سمانه است .لقبشان هادي است .در سن هشت سالگي به امامت رسيدند و  33سال امامت كردند.
سيرت امام هادي (ع) بذل و بخشش است.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1شناخت شرايط اجتماعي زمان امامت امام دهم (ع) و مدت امامت ايشان؛
 2بازگویی داستانی از زندگی امام دهم (ع)؛
 3آگاهی از اينكه حرم مطهر آن حضرت كه در شهر سامرا در كشور عراق قرار
دارد؛
 4رعايت احترام و انگيختن عالقه به ائمهي اطهار؛
 5بیان شیوهي زندگی ایشان ،به منظور الگوگيري دانشآموز؛
 6آگاهي از نام پدر و مادر ایشان؛
توگو دربارهي اينكه چه چيزهايي ميتوانيم از امام هادي (ع) در زندگي
 7گف 
خود ياد بگيريم.
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ایشان در شب دهم ماه رجب سال  195هجریقمری
در شهر مدینه به دنیا آمدند .امام رضا (ع) پدر ايشان
بودند .هشت يا نه ساله بودند که پدرشان از دنیا رفتند.
امام نهم شیعیان (ع) نخســتین امامی بودند که در
کودکی به منصب امامت رسیدند .ايشان با سن كم در
مناظرهها و بحثهای علمی شرکت كردند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي
 1بیان شیوهي زندگی ایشان و
داستانهايی از زندگی این امام؛
 2بیان نام پدر و مادر ایشان و مدت
امامتشان؛
 3آگاهی از القاب ايشان .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؛
 4آگاهی از مكان حرم مطهر آن
حضرت كه در كنار جدش ،امام
كاظم(ع) ،درشهركاظمينعراق قرار دارد.

 12فروردینماه

روز جمهوری اسالمی

امام خمینی (ره) ،بنیانگذار جمهوری اســامی
ایران ،روز  12فروردیــن را از بزرگترین عیدهاي
سياســي ملت ایران دانســتند .در اين روز98/2 ،
درصد مردم به برقراري نظام جمهوری اســامی
ایران ،به جاي نظام پادشاهي ،رأي دادند.

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1یادآوری ارزش رأي مردم؛
 2بيان اينكه  12فروردین
 1358ثمرهي مبارزات عليه ظلم و
بيعدالتي است؛
 3تبيين شعار اصلی ملت:
استقالل ،آزادی ،جمهوری اسالمی؛
 4تبيين معناي حكومت جمهوري
اسالمي.

مجلهي رشد دانشآموز
شماره -7سال تحصيلي 96-97

آغاز سال نو ( )1397شمسی
 2شناسايي آیینهای ایرانی نوروز مثل خانه تکانی و سفرهی هفتسين؛
 3گفتوگو دربارهي دید و بازدید ،لباس نو و طبیعتگردی؛
 4آگاهی از تقویم شمسی (خورشیدی) و تفاوت آن با تقویمهاي قمری و
ميالدي؛
 5شناخت مناسبتها و سنتهای ایران و عیدهاي ایرانیان؛
 6آگاهي از زمان سال نو در ایران باستان.

والدت امام محمد تقی (ع) ،ملقب به جواداالئمه(ع)

 11فروردین ماه

والدت حضرت علی (ع) و روز پدر ( 13رجب)

آن حضرت  23سال پیش از هجرت پيامبر اكرم (ص)،
در سیزدهم ماه رجب دیده به جهان گشودند .پدرشان
ت اسد هستند.
ابوطالب و مادرشان فاطمه بن 

كاركردهاي آموزشي و تعليم و تربيتي

 1آشنایی بیشتر با زندگی و مقام واالی
آن حضرت؛
 2آگاهی از اینکه مادر آن حضرت از
جمله بانوانی بود که به پیامبر(ص) ایمان
آورد و مسلمان شد؛
 3آگاهی از اينكه تولد ايشان در داخل
کعبه اتفاق افتاده است؛
 4گفت و گو دربارهي چگونگی به خالفت
رسیدن امام علی(ع)؛
 5شناخت رفتارهاي عادالنهي ايشان
در زمان حكومت بهعنوان عادالنهترين
حكومت تاريخ؛
 6آشنايي با كتاب نهجالبالغه كه گزيدهاي از سخنان ،خطبهها و نامههاي ايشان
است؛
توگو در مورد روز پدر و گراميداشت شأن پدر در جامعه.
 7بحث و گف 
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