
   
از اهــداف آموزش وپــرورش عالوه  بر 
کسب علم، رعايت نظم، مسائل بهداشتی، 
مذهبی و ... اســت. برای رسيدن هرچه 
بهتر به اين اهداف و رعايت آن ها توسط 
دانش آموزان و خانواده هايشــان، آن ها را 
در طراحی برنامه ها مشارکت داده ايم؛ از 

جمله:
 توجه به مسائل مذهبی، فرهنگ نماز 

و شعائر اسالمی
 ترويج فرهنگ ايثار و شهادت

 تکريم محيط زيست
 رعايت بهداشت عمومی و روانی

 رعايــت مســائل اجتماعی و حقوق 
شهروندی

 داشــتن قدرت «نه» گفتــن که از 
ملزومات روابط اجتماعی است؛

و  خودبــاوری  حــس  تقويــت   
اعتمادبه نفس در دانش آموزان

و  دانش آمــوزان  دادن  مشــارکت   
خانواده ها در مسائل آموزشگاه

 ايجاد شور و نشاط در دانش آموزان

 دوری از اسراف
 رعايت نظــم و نهادينه کردن آن در 

فراگيرندگان
 احتــرام بــه پــدر و مادر و ســاير 

دانش آموزان

  
تحقيقات نشان داده است که مشارکت 
والدين در امور مدرســه بــا بهبود رفتار 
دانش آمــوزان و حضــور منظم و نگرش 
مثبت آن ها در ارتباط است. عالوه  بر اين، 
به دانش آموزان نشان می دهد که اوليا به 
آموزش و تحصيل آن ها اهميت می دهند. 
مشــارکت والدين در امور مدرســه يک 
شــبکة پشــتيبانی برای کودکان فراهم 
می کند. اين مســئله به ويژه در مواجهه 
با چالش های موجود در مدرســه، نحوة 
دوســتی با دانش آموزان ديگر و فعاليت 
خارج از برنامة درســی بسيار مهم است. 
همچنيــن، اين بدان معنا خواهد بود که 
والدين می دانند مسير آموزش فرزندشان 
به کجا مــی رود. در نتيجه، کودکانی که 

والدين آن ها در امور مدرسه درگير باشند، 
احتماًال از عزت نفس باالتری برخوردارند 

و انگيزة بيشتری دارند.

  
در مدارس عالوه بر علم آموزی، رعايت 
نظم و مســائل بهداشــتی و اجتماعی 
 و ترويج فرهنــگ ايثار و شــهادت و ... 
مد نظر است. بنابراين، مسئله اين است 
که چه کنيــم که دانش آموزان و خانوادة 
آن ها به رعايت موارد ياد شــده ترغيب 
شــوند و نتيجة بهتری از موارد ياد شده 

بحث ببريم.

  
 با دعوت از اوليــای دانش آموزان در 
جلســات هم انديشی در مورد موضوعات 
مختلف و لحاظ نمودن مواردی که مورد 
نياز دانش آمــوزان و خانواده ها بوده و از 
اهداف مهم تعليم وتربيت است، فرم های 

الزم را طرح نموديم.
 آموزگاران با هم فکری دانش آموزان، 

به مناسبت فرا رسيدن چهل سالگی انقالب اسالمی، دبستان شاهد محسن توسلی جهت رسيدن به اهداف علمی تربيتی و بهداشتی 
و... مسابقه ای با عنوان فرزندان انقالب اسالمي طراحی کرد که با مشارکت دانش آموزان، اوليا، آموزگاران و ساير عوامل اجرايی آموزشگاه 

با ايجاد شور و نشاط در آموزشگاه برگزار شد. ما به گواهی دانش آموزان و اوليای آن ها در چارچوب مسابقه به اهداف مهمی رسيديم.
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فرم ميثاق نامة کالسی را طراحی نمودند.
 دانش آمــوزان بــا تکميــل فــرم 
خودارزيابی، به خودشــان حداکثر ١٠٠ 

نمره می دادند.
 والدين با تکميل فــرم والد ارزيابی 
با هم فکــری به فرزند خود حداکثر ٢٠٠ 

امتياز می دادند.
 آمــوزگاران هر کالس با تکميل فرم 
ميثاق نامــة کالس خــود حداکثر ٢٠٠ 
امتياز برای دانش آموزان لحاظ می نمودند.
 هر دانش آمــوز با جمع بندی نمرات 
فرم هــای خودارزيابی (١٠٠ امتياز)، والد 
ارزيابی (٢٠٠ امتياز) و ميثاق نامة کالسی 
(٢٠٠ امتياز) حداکثر ٥٠٠ امتياز کسب 

می کند.
 هر دانش آموز براســاس مستندات و 
مشــاهدات و نمرات مستمر و امتحانات 
علمی از کتاب های درسی حداکثر ٥٠٠ 

نمره کسب می نمايد.
 حداکثر نمرة هر دانش آموز از مسائل 
مذهبی، اجتماعی و بهداشتی ٥٠٠ نمره 
و عملی ٥٠٠ نمره است و در مجموع هزار 

نمره کسب می کند.
 در هر کالس پس از تجميع نمرات، 
٥ نفر از دانش آموزان که باالترين نمرات 
را کسب کرده اند، در سه نوبت شامل ١. 

دهة فجر، ٢. گرامی داشت روز شهيد ٢٣ 
اسفند، ٣. هفتة بزرگداشت مقام معلم به 

دفتر آموزشگاه معرفی می شوند.
 عوامل اجرايی آموزشگاه شامل مدير 
و معاونان، معرفی شــدگان بــه دفتر را 
براساس فرم ميثاق نامة آموزشگاه که قبًال 
به تأييد همة دانش آموزان رسيده است، 

مورد ارزيابی قرار می دهند.
 با جمع بندی نمــرات هر ٣ مرحله، 
دانش آموزان  دفتــر  به  معرفی شــدگان 

انتخاب می شوند.
 آموزشگاه براساس تعداد دانش آموزان 
هر پايــه، برترين را به شــرح زير اعالم 

می کند: 
پاية اول ٩ نفر، پاية دوم ٦ نفر، پاية سوم 
٦ نفر، پاية چهارم ٦ نفر، پاية پنجم ٦ نفر، 

پاية ششم ٧ نفر و مجموع ٤٠ نفر.
 به مناســبت چهل ســالگی انقالب 
اسالمی به چهل نفر از دانش آموزان برتر 

جوايزی اهدا می شود.

  
با توجه بــه ضرورت مشــارکت دادن 
دانش آموزان و خانواده ها در مسابقه، عالوه 
بر تقويت حس اعتمادبه نفس و خودباوری 
در بيــن دانش آمــوزان، بازخوردهــای 

مناســبی از طــرف خانواده هــا دريافت 
کرديم. عــالوه بر اين توجه دانش آموزان 
و خانواده ها به مسائل اجتماعی و مذهبی 

بيش از گذشته شد.
برای مثــال، در بحث همســايه نوازی 
بســياری از خانواده ها از مدرســه تشکر 
کردند که فرزندشان بيش از قبل رعايت 

همسايه را می کند.

 
و  محترم  اوليای  می شــود  پيشــنهاد 
همکاران در راســتای اجرای هرچه بهتر 
اين طــرح در مدارس به موارد زير توجه 

کنند.
 والدين محترم به خاطر کسب امتياز 
و گرفتن جايزه از مشکالت فرزندان خود 

چشم پوشی نکنند.
 در راســتای اجرای هرچه بهتر اين 
مســابقه، معيارهــا را به صــورت قانون 
درآوريــم و با نهادينه شــدن آن ها در 
رفتار دانش آموزان امتياز الزم را به آنان 

بدهيم.
 در طــول اجــرای طــرح می توان 
توانايی ها و عالقه مندی های دانش آموزان 
را شناســايی کــرد و بــرای پــرورش 

استعدادهای آن ها برنامه ريزی نمود.
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