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فعاليت هاي دبستان شهيد حميد درويش

دست  در دست هم
 با رشد

گزارش

اشاره
نشســت ساالنه ي دفتر انتشــارات و تكنولوژي آموزشي در سال 
جاري، مصادف شد با برنامه اي ويژه كه يكي از دبستان هاي تنكابن 

انجام داده بود.
انعكاس اين رويداد از چند جهت مهم است. ابتدا به دليل حضور 
رياست ســازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشــي كه راهبردهاي 
ســازمان و اين دفتر را تبيين مي كنند. در مراحل بعد اينكه بخشي 
از بدنه ي آموزش وپرورش كشــور هم انديشي داشته و مهم تر اينكه 
امســال مخاطبان اصلي مــا يعني آمــوزگاران، دانش آموزان و نيز 

مسئوالن محلي در آن حضور داشتند.
اما در اين سال دبستان شهيد حميد درويش دست به ابتكاري جالب 
توجه زده بود. «فراخوان بهره برداري از مجالت رشد در تنكابن» كه ما 

در اين فرصت گزارشي كوتاهي ارائه خواهيم كرد.
افزون بر فعاليت هايي كه معرفي شد، آموزگاران اين دبستان دست 
به قلم هستند و درباره ي تأثير مجالت رشد بر كيفيت تدريس خود 

توضيحاتي نيز نوشته اند.
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از آنجايي كه دانش آموزان به غيراز 
آموزش كتاب هاي درسي بايد اطالعات ديگري نيز 

داشته باشند و در همه ي زمينه ها پرورش يابند، مجالت رشد 
يكي از مواردي است كه در اين زمينه مي تواند ما را به اهداف موردنظر 

نزديك كند. لذا اقدامات زير را مي توان در كالس، در اوقات فراغت و بعضي از 
ساعات هنر و بخوانيم اجرا كرد.

١. حل کردن جدول مجله توسط دانش آموزان و هم فکری با هم؛
٢. خواندن شعرهای مجله در کالس؛

٣. انتخاب موضوعات نقاشی از بعضی مباحث مجله؛
٤. خواندن داســتان های مجله توســط دانش آموزان و بازگويی به صورت خالصه برای ساير 

دانش آموزان؛
٥. آوردن وسايل موردنياز برای ساختن دست سازه های موجود در مجله؛

٦. توجه دادن دانش آموزان به موارد بهداشتی مندرج در مجله، با طرح موضوع برای نقاشی 
و داستان نويسی؛

٧. رعايت موارد عنوان شده در مورد تغذيه ی سالم برای حفظ سالمتی؛
٨. ترغيب دانش آموزان برای ساخت تابلوهايی با مضمون بهداشت فردی، تغذيه ی 

سالم، جسم سالم و .... و نصب در کالس برای استفاده ی همه ی دانش آموزان؛
٩. برگزاری مسابقه ی نقاشی از موضوعات مجله ی رشد؛

١٠. روخوانی از بعضی قســمت های جذاب مجله توســط 
دانش آموزان برای تقويت روخوانی و روان خوانی 

دانش آموزان.

يکــی از خاطرات جالب 
که از مجله ی رشد دارم، به شماره ي 

آذرماه ســال ٩٤ مجله ي دانش آموز مربوط 
می شود که پخت ماکارانی با گوجه، زيتون، پياز و 

گوشت را انتخاب کرديم، چون درباره ی درس علوم بود 
و دانش آموزان را با گروه های مواد غذايی آشنا می کرد.

بچه ها را گروه بنــدی کرديم. هرکس در حد توان خود 
مواد موردنياز را تهيه  کرد و برای جلســه ی بعد آورد. 
همگــی برای آماده کردن اين غذا تالش کردند و 

آن را در کالس آمــاده و نوش جــان کردند. 
عکس گرفتيم و به دانش آموزان و من 

خيلی خوش گذشت.

ابتدا 
اهداف کلــی تعليم وتربيت 

کشــورمان را که بيشتر به اهداف عملی 
و آموزشــی نظر دارد، برای بچه ها بيان کردم. يک 

روز زنگ هنر از بچه ها خواستم موضوع نجات دادن گل 
صفحه های ١٥ و ١٤ را با پانتوميم نمايش دهند. ٩ دانش آموز 

انتخاب شــدند. روی سينه ی هر کدام يک شماره از ١ تا ٩ قرار 
داديــم. بچه ها نمايش را خيلی زيبا در کالس اجرا کردند. آن روز 
کالس شــور و هيجان خوبی داشت. با اين کار توانستم بچه ها را به 
نمايش پانتوميم عالقه مند کنم و احســاس خوشی به من دست 
داد، چون هم بچه ها را به مجله و توجه به آن جلب کردم و هم 
آن ها نوعی هنر را ياد گرفتند. در زنگ انشا هم گاهی اوقات از 

بچه ها می خواهم جدول های مجله را حل کنند، چون با 
اين کار هم گنجينه ی لغات آنان تقويت می شود 

و هم آن ها به تفکر و جست وجو وادار 
می شوند.

از اهداف مــا ايجاد انگيزه 
در مطالعه ي مجالت رشــد و اســتفاده 

از ايده هاي موجود در اين مجالت اســت. به اين 
طريق ما به پرورش حس مسئوليت پذيري و مشاركت 

در دانش آموزان نزديك تر مي شــويم. ديگر اينكه همكاران 
و اولياي دانش آموزان نيز با مدرســه و برنامه هاي آن هم سوتر 

مي شوند.
در بازديد از نمايشگاه خواهيد ديد كه همكاري ميان آموزگاران، 
معاونان دبستان و مادران دانش آموزان به ويژه در بخش آشپزي 

و دست سازه ها بسيار باال بوده است.
ضمن تشكر از همه به ويژه مسئوالن تنكابن به همكاران 

عزيزم توصيه مي كنم در بهبود شيوه هاي تدريس 
از مجالت به عنوان مكمل آموزشي بهره  

ببرند.
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