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                                                                                                              اشاره                                                                                                                                                                               
در برنامة درســي ملي آمده است: مدرســه الزم است با بهره گيري 
از ظرفيت هاي نظام هســتي، محيطي امن، منعطــف، پويا، برانگيزنده و 
غني را براي پاســخگويي به نيازها، عالقه ها و ويژگي هاي دانش آموزان 
تدارك ببينند. فعاليت هاي تكميلي مي توانند زمينه ســاز چنين موقعيت 
و شــرايطي در مدرسه باشند و به تحقق اهداف آموزشي و پرورشي براي 
دانش آموزان در ساحت هاي تعليم وتربيت كمك كنند. در اين راستا، يكي 
از مجتمع هاي فرهنگي آموزشي منطقة دو تهران، با همكاري و مشاركت 
دانش آموزان، معلمان و والدين، به طراحي و اجراي فعاليت هايي تكميلي 

اقدام كرده كه نمونه هايي از آن ها در ادامه آمده است.
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فاطمه شعباني، كارشناس آموزش ابتدايي

كاربرد تكنولوژي آموزشي

يادگيري خارج از كالس درس 
طراحي فعاليت هاي تكميلي

يك بوم مشترك
يكي از جنبه هاي فردي دانش آموزان كه در دوره هاي 
تحصيلي مــورد توجــه و تقويت قــرار مي گيرد، حس 
وطن دوستي و هويت ملي است. هر قدر فرزندان اين مرز 
و بوم به موطن خود عرق و عالقه داشته باشند، در آينده 
براي خدمت به سرزمين خود كوشاتر و به فرهنگ، خاك و 
هويت ملي خود پايبندتر خواهند بود. همچنين مي توانند 
از آســيب ها و ناهنجاري هاي فرهنگي كه تهديدكنندة 
فرهنگ، هويت و تاريخ گذشــتة بشرند، به سالمت عبور 
كنند و براي ســربلندي و سرفرازي موطن خود بكوشند.
براي اين منظور، فعاليت هاي گوناگوني قابل طراحي 
و اجرا هســتند كه از آن جمله مي توان به ظرفيت هنر 
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از جمله فرصت هاي 
مناسب براي يادگيري 

در مدرسه، زمان 
حضور دانش آموزان 
در ساعات تفريح و 
حياط مدرسه است

اشــاره كرد. در مدرســة ما، دانش آموزان در يك برنامة 
نقاشي همگاني شــركت كردند و همه با هم مسئوليت 

نقاشي بخشي از يك تابلوي بزرگ را بر عهده گرفتند.
براي اجراي اين طرح، نقشة جغرافيايي ايران با تنوع 
رنگي باال و جذاب در نظر گرفته شــد. در كنار آن، مصرع 
زيباي «چو ايران نباشــد تن من مباد» از حكيم فردوسي 
انتخاب شد تا فرهنگ اصيل ادبيات و اسطوره هاي ايراني، 
تأثيرگذاري بيشتري بر دانش آموزان داشته باشد. سپس طرح 
به شكل پازلي منظم به تعداد دانش آموزان تبديل شد تا هر 
دانش آموز سهم خود را از اين پازل رنگ كند.  پس از تكثير 
و چاپ نقشة خطي طرح، و مشخص كردن محدوده هاي 
رنگــي، قطعات پازل در بيــن دانش آموزان توزيع شــد.

ســال تحصيلي در مدرسه طراحي مي شــوند. در هر 
مرحله، دانش آمــوزان با تجربه هــاي جديدي مواجه 

مي شوند.
در ايــن برنامه، دانش آمــوزان مي توانند در قالب 
مســابقات با برنامه هاي ورزشــي مواجه شوند؛ اعم از 

شطرنج و فوتبال.
در هفته هاي اول مهر مســابقات داخلي شــطرنج 
براي تمــام پايه ها به صورت هماهنگ اجرا مي شــود. 
در هــر كالس، نفــرات برتــر با كالس هــا و پايه هاي 
ديگر بــه رقابت مي پردازند. در طــول يك ماه اجراي 
مســابقه، دو تيم منتخب تعيين مي شوند و به مرحلة 
نيمه نهايي مي رســند. در مراحــل باالتر، دانش آموزان 

از دانش آموزان خواســتيم با پاســتل هاي روغني، 
محدوده ها و رنگ هاي مشــخص شــده در قطعة پازل 
خود را رنگ كنند. براي اينكه جذابيت و هيجان در بين 
دانش آموزان حفظ شــود، طرح كلــي پازل براي بچه ها 
شرح داده نشد و سؤاالت و كنجكاوي ها به زمان چينش 

نقاشي ها ارجاع داده شد.
چيدمان پازل در حياط مدرسه در حضور دانش آموزان 
و با همكاري آن ها انجام شــد. اين طرح حس شــعف و 
هيجان غيرقابل وصفي در ميان دانش آموزان ايجاد كرد 
كه با اجراي دسته جمعي سرود ملي و سرودهاي حماسي 
بر حفظ روحيه و حس ميهن دوســتي در دانش آموزان 

تأثير بيشتري داشت.

مدرسة پويا
از جمله فرصت هاي مناســب در مدرســه، زمان 
حضور دانش آموزان در ساعات تفريح و در حياط مدرسه 
است. فعاليت هاي ورزشي از جملة مناسب ترين خوراك 
براي غني سازي اين فرصت آموزشي هستند. براي اين 
منظور و با هدف آشــنا شدن بيشــتر دانش آموزان با 
زمينه هــاي گوناگون ورزشــي، فعاليت هايي براي يك 

منتخــب در مســابقات پاياني شــركت مي كنند و در 
نهايت برندگان اعالم مي شــوند و در مراسمي از آن ها 
تجليل مي شــود. ارائة امكانات مربوط به شــطرنج در 
طول ســاعات تفريح و نيز برگزاري مســابقات، توجه 
و تمايــل آن ها را بــه انجام و يادگيــري اين بازي در 
زمان هاي گوناگــون از جمله ســاعات تفريح افزايش 

مي دهد.
از ديگر فعاليت هاي ورزشي، برگزاري ليگ داخلي 
فوتبال اســت. به اين ترتيب كه در هر كالس دو تيم 
تشكيل مي شود و در زنگ تفريح مسابقات ليگ فوتبال 
برگزار مي شــود. مسابقات تا زماني ادامه پيدا مي كنند 
كه تيم هاي اول تا ســوم مدرســه مشخص شوند. اين 
مســابقات ويژة پايه هاي باالتر تحصيلي هستند. براي 
پايه هاي پايين تر مسابقات پنالتي برگزار مي شود كه از 
اســتقبال زيادي ميان دانش آموزان عالقمند برخوردار 

است.
برنامه هاي ورزشــي ديگر تا پايان ســال تحصيلي 
شامل مســابقات مار و پله مي شوند كه در كف حياط 
مدرســه نقاشي شده است. بازي منچ و مسابقة فوتبال 

دستي هم عالقمندان خاص خود را نشانه مي گيرند.


