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جمهوری اسالمی ایران
وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شیوه نامه

برنامه ویژه مدرسه
)راهکار 5  ـ5 سند تحول، بند 2ـ13 برنامه درسی ملی 

و مصوبه جلسه 926 شورای عالی آموزش و پرورش(

سال تحصیلی
 98ـ1397
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باسمه تعالی
ـ  5 سند تحول بنیادین و بند 2ـ13 برنامه درسی ملی و   مقدمه: به منظور عملیاتی سازی راهکار 5  
مصوبۀ جلسۀ شماره 926 مورخ 94/12/10 شورای عالی آموزش و پرورش و در راستای سیاست کلی 
مدرسه محوری، شیوه نامۀ اجرایی »برنامۀ ویژۀ مدرسه« به شرح زیر ابالغ می گردد. این برنامه براساس 
رویکرد فرهنگی تربیتی و با تأکید بر آموزش های مهارت محور و بسط گستره فعالیت های پرورشی در 

سطح مدارس ابتدایی و متوسطه به اجرا درمی آید.
مباحث تفصیلی مربوط به اجرای این شیوه نامه در کتاب »راهنمای عمل برنامه ویژۀ مدرسه« منتشر شده 

از سوی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی آورده شده است. 

 1ـ تعریف
برنامه ویژۀ مدرسه، برنامه ای است که با اعتماد به صالحیت و توان مدرسه، مجوز برنامه ریزی درسی، اجرا و 

ارزشیابی حجم معینی از زمان رسمی آموزش را با رعایت چارچوب های مقرر به مدرسه واگذار می کند.

  2ـ اهداف برنامه ویژۀ مدرسه
1ـ2ـ پاسخگویی به نیازهای منطقه ای و محلی ناشی از تفاوت های محیط زندگی )شهری، روستایی، 

عشایری، فرهنگی، جغرافیایی، ...(، جنسیتی و فردی دانش آموزان
2ـ2ـ تنوع بخشی به محیط های یادگیری با بهره گیری از امکانات و فضاهای آموزشی داخل و خارج از 

کالس و مدرسه و ایجاد فضایی شاداب، پرنشاط و لذت بخش برای دانش آموزان
3ـ2ـ ارتقای جایگاه مدرسه در اذهان عمومی به عنوان محور توسعه محله و شاخص بالندگی آن: 

محله برای مدرسه، مدرسه برای محله )مدرسه در افق چشم انداز 1404، سند تحول بنیادین(

  3ـ اختیارات مدرسه
1ـ3ـ برنامه ریزی برای برنامۀ ویژۀ مدرسه )از جمله انتخاب موضوع، عنوان، هدف، محتوا و سرفصل های 
هر برنامه و چگونگی اجرا و ارزشیابی( از مسئولیت ها و اختیارات داخلی مدرسه است که توسط شورای 

مدرسه و با هدایت و مسئولیت مدیر مدرسه انجام می شود.
2ـ3ـ مدرسه می تواند در چارچوب اصول و موازین ابالغی برنامه ویژۀ مدرسه، از تمام ظرفیت های 
درون و بیرون از مدرسه برای  تحقق اهداف مورد نظر و اجرای فعالیت های یادگیری متنوع استفاده نماید.

  4ـ زمینه ها و موضوعات برنامه ویژه مدرسه
1ـ4ـ مدارس در خصوص انتخاب موضوعات و محتوای برنامه های ویژه مدرسه دارای اختیار هستند و 
می توانند در زمینه هر یک از ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت )اعتقادی، عبادی و اخالقی، اجتماعی  و 
سیاسی، زیستی و بدنی، زیباشناختی و هنری، اقتصادی و حرفه ای، علمی و فناورانه( حول موضوعات 
مناسب تاریخی، اعتقادی، اجتماعی، یا معرفی حرفه ها، هنرها، جغرافیا، آیین و رسوم، نیازها و شرایط 

اقلیمی و جغرافیای مدرسه دست به انتخاب بزنند.
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از مهم ترین زمینه های برنامه ویژۀ مدرسه، آموزش یک مهارت است. از جمله این  2ـ4ـ یکی 
مهارت های مفید، مهارت تأمین معاش حالل است. به گونه ای که دانش آموزان بتوانند در هنگام خروج 
از نظام تعلیم و تربیت رسمی، توانایی تأمین زندگی خود و ادارۀ خانواده را داشته باشند. در این راستا 
توانمندسازی دانش آموزان با آموزش مهارت های حرفه ای متناسب با شرایط محلی و مهارت های عمومی 
اشتغال و کارآفرینی )همچون برنامه آموزشی ایران مهارت( موضوعات مناسبی برای کار به شمار می آیند.
نمایشگاه ها، مراکز علمی،  از موزه ها،  بازدید  مانند: مشاهده طبیعت،  فعالیت های میدانی  3ـ4ـ 
صنعتی، تولیدی، هنری، فرهنگی، کانون های تربیتی محله، اماکن مذهبی )مسجد، مصلی، زیارتگاه، 
دارالقرآن، یادمان دفاع مقدس(، اماکن باستانی، نهادها و مؤسسات اجتماعی و شرکت در فعالیت گروه ها 
و انجمن های علمی، در صورتی که به عنوان یک موقعیت یادگیرِی رشد دهنده طراحی شده باشند، 
به عنوان برنامه ویژۀ مدرسه در نظر گرفته می شوند، » اما برنامه ویژه مدرسه شامل فعالیت های فوق 

برنامه ای مانند اردوهای تفریحی، سیاحتی و زیارتی نمی شود«.
4ـ4ـ کالس های کمک آموزشی و کمک درسی، ترمیمی یا تقویتی دروس هفتگی، حل تمرین، رفع 
اشکال، آموزش زبان خارجی آمادگی برای امتحانات نهایی و المپیادهای علمی، کنکور و مشابه آن 

به  هیچ وجه به عنوان زمینه های مجاز برنامه ویژه مدرسه محسوب نمی شوند.
5  ـ4ـ نمونه ای از موضوعات، مهارت ها و فعالیت های میدانی مناسب به پیوست ارسال می شود. 
مدرسه می تواند از بسته های آموزشی پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش نیز که در سینا روبیک قرار 

می گیرد براساس انتخاب خود استفاده کند.

  5ـ چگونگی تخصیص زمان
1ـ  5  ـ در طول ساعات هفتگی آموزش رسمی  مدرسه، جلسات مربوط به برنامۀ ویژۀ مدرسه به 
میزان 2 ساعت در هفته )به طور شناور و سیال و با سهم گرفتن از ساعات تمامی دروس در طول سال( 
برنامه ریزی و اجرا می شود. با توجه به تنوع برنامه های قابل اجرا و تفاوت زمان مورد نیاز هر برنامه، مدرسه 
می تواند نسبت به تجمیع ساعات چند هفته با یکدیگر و ارائه یک جای آنها، اقدام نماید. در مجموع 
مدارس مؤظف هستند در طول یک سال حدود 60 ساعت از زمان آموزش را به برنامۀ ویژۀ مدرسه 

دهند. اختصاص 
چگونگی اختصاص زمان برای ارائه برنامه در ساعات کالسی و غیرکالسی از اختیارات مدرسه است و 

باید به گونه ای باشد که بهترین شرایط را برای اجرای موفق برنامه فراهم سازد.
2ـ   5  ـ هر مدرسه باید تقویم برنامه ویژۀ مدرسۀ خود )شامل: عنوان، خالصه موضوع، زمان ارائه و 

ارائه کننده( را به دانش آموزان، اولیا و اداره آموزش و پرورش ارائه کند.
1ـ3ـ   5  ـ با طراحی آموزشی دقیق و به کارگیری رسانه های آموزشی پرشمار )مانند فیلم های آموزشی، 
گرافیک اطالع رسان، انیمیشن، قطعات صوتی و تصویری و به کارگیری روش کالس معکوس( ضمن 

افزایش بازدهی آموزشی، به ارتقای کیفیت یادگیری کمک کنند.
2ـ3ـ  5  ـ در حد ضرورت، بخش هایی از کتاب را به صورت خودخوان و یا مطالعه آزاد در نظر بگیرند و 

به دانش آموزان اعالم نمایند.
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  6  ـ نقش و مسئولیت های مدیریت و معلمان مدرسه
مدیریت مدرسه )مدیر، معاون پرورشی، سایر معاونان( مسئولیت برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی 
اجرا، نظارت، کنترل و ارزشیابی برنامۀ ویژۀ مدرسه را برعهده دارد و با فعال کردن شورای مدرسه نسبت 

به امور زیر اهتمام می ورزد:
1ـ6  ـ فعال سازی معلمان و شورای مدرسه به عنوان رکن اصلی اجرای برنامه، تهیه تقویم ساالنۀ برنامۀ 

ویژۀ مدرسه و ارائۀ برنامه و گزارش کار خود به ادارۀ آموزش و پرورش،
2ـ6  ـ آموزش معلمان و آگاهی بخشی و ظرفیت سازی برای جلب مشارکت والدین، جامعۀ محلی، 
خّیرین و سایر حامیان مدرسه و به منظور بروز توانمندی ها، امکانات بالقوه و خالقیت های نهفته آنان 

درخصوص برنامه ویژه مدرسه
3ـ6  ـ رعایت سیاست های مصوب نظام در عرصه های فرهنگی و توجه به ارزش های دینی، انقالبی و اخالقی 
و دارای مقبولیت عامه در انتخاب موضوعات برنامۀ ویژۀ مدرسه. )پرهیز از انتخاب برنامه هایی که ممکن است 

به لحاظ موضوع، محتوا، نحوۀ ارائه و یا ارائه کننده حساسیت برانگیز، حاشیه ساز و مشکل آفرین باشند(.
با  انتظار می رود معلمان،  برنامۀ ویژۀ مدرسه، معلمان هستند.  ارائه کنندۀ  4ـ6  ـ مهم ترین رکن 
آموزش هایی که دربارۀ نحوۀ انجام این برنامه از مرحلۀ انتخاب موضوع تا طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی 
کسب می کنند، برنامه هایی را برای دانش آموزان کالس خود یا دیگر دانش آموزان طراحی و به شورای 
مدرسه ارائه نمایند. حجم کلی برنامه های ارائه شده توسط هر معلم، حدوداً معادل ساعات دو هفته کاری 
او را در طول سال تحصیلی تشکیل می دهد. معلمان می توانند برنامه ها را به صورت تیمی طراحی، ارائه 

و اجرا نمایند.
5  ـ6 ـ در دوره ابتدایی معلم کالس، مسئول مدیریت، ساماندهی و اجرای برنامه ویژۀ مدرسه برای 
کالس خود است و در این راستا از ظرفیت درون و بیرون از مدرسه استفاده می نماید. در دوره متوسطه 
همۀ معلمان و معاون پرورشی مدرسه مسئولیت دارند سهم و نقش خود را در اجرای طرح )به عنوان طراح، 

ارائه کننده، یا همکار ارائه( بشناسند و ایفا نمایند.
6  ـ6  ـ مدرسه می تواند عالوه بر منابع انسانی درونی یعنی مربیان و مشاوران مدرسه، با دعوت از سایر 
نیروهای داوطلب موجود در منطقه از جمله اولیا، متخصصان، صاحب نظران و فارغ التحصیالن توانمند 
و عالقه مند به مدرسه و افراد و مؤسسات واجد شرایط بیرون از آموزش و پرورش، بخش هایی از برنامه 
ویژۀ مدرسه را اجرا نماید. تشخیص صالحیت های عمومی، اخالقی و نیز احراز صالحیت های تخصصی 

مجریان و ارائه کنندگان بیرونی بر عهده مدیریت مدرسه است.

  7ـ ارزشیابی عملکرد دانش آموزان
1ـ7ـ اعتماد به دانش آموز، معلم و مدرسه مبنای هر نوع ارزشیابی در برنامه ویژۀ مدرسه است و 

بر  این  اساس، تصمیم گیری درباره نحوۀ ارزشیابی کاماًل بر عهدۀ مدرسه است.
2ـ7ـ به لحاظ اصولی، انتظار می رود در پایان هر برنامه آموزشی، فرصتی به دانش آموزان داده شود 
تا آنچه را که کسب کرده اند، ارائه نمایند. این امر مناسب ترین روش ارزشیابی است و موجب تقویت 
خودباوری در ایشان می شود. این نوع ارزشیابی با نگاه خود ارزشیابی، ارزشیابی در خدمت یادگیری و 

ارزشیابی به منزلۀ یادگیری، کاماًل سازگار است.
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  8  ـ نظارت و ارزشیابی مدرسه
1ـ  8  ـ نظارت و ارزشیابی داخلی مدرسه دربارۀ چگونگی اجرای برنامه ویژۀ مدرسه، بر عهدۀ انجمن 

اولیا و مربیان مدرسه است و در این راستا از تالش های انجام شده و تالشگران تقدیر به عمل می آید.
2ـ  8  ـ گزارش کار مدرسه در زمینۀ برنامۀ ویژۀ مدرسه، پس از اجرای هر برنامه یا در پایان سال، توسط 
مدیر مدرسه تنظیم و به ادارۀ آموزش و پرورش منطقه ارسال می گردد. مناطق آموزش و پرورش وظیفۀ 
نظارت مستمر برکار مدارس جهت ارائه راهنمایی های الزم و کسب اطمینان از اجرای مناسب برنامه را 

بر عهده دارند.
ـ  8  ـ نظارت، ارزشیابی عملکرد، پایش، تشویق و تقدیر از مدیران و شوراهای مدارس، براساس      3
کیفیت گزارش ارائه شده مدرسه، توسط اداره کل آموزش  و پرورش استان و در قالب هایی مانند برنامه 
تدییر )مدارس ابتدایی( و برنامه تعالی مدیریت مدرسه )مدارس متوسطه( و طرح های مشابه حذف از 
سطح منطقه تا سطح ملی انجام می شود. معاونت های آموزشی یا پژوهشی به انتخاب مدیر منطقه یا مدیر 

کل استان مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه را بر عهده دارند.
4ـ  8  ـ نظارت بر مدارس باید به ایجاد فرصتی برای همکاری بین مدارس و به اشتراک گذاشتن تجارب 

برنامۀ مدرسه و نیز اشاعه ایده ها و تجربیات در سطح محلی، منطقه ای و ملی منجر شود.
ـ  8  ـ نظارت و ارزشیابی مدارس باید به گونه ای انجام شود که موجب تقویت خوداظهاری واقعی    5

مدرسه و عدم سوق دهی مدارس به ارائه گزارش های نمایشی، تشریفاتی و متظاهرانه گردد.
ـ  8  ـ ارزشیابی عملکرد مدرسه باید موجب تقویت نگاه خود ارزشیابی در مدرسه شود، به گونه ای که    6
مدرسه بتواند از آن به عنوان موقعیتی برای سنجش کیفیت آنچه انجام داده و چگونگی بهبود عملکردش 

بهره ببرد.

  نمونه ای از موضوعات، مهارت ها و فعالیت های میدانی مناسب پیوست است.
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نمونه موضوعات، مهارت ها و فعالیت های میدانی مناسب برای »  برنامه ویژه مدرسه«*

فعالیت های میدانیموضوعات/ مهارت هاساحت ها

اعتقادی، 
عبادی و 
اخالقی

فلسفه احکام؛ احکام/ اخالق خرید و فروش، تحصیل، 
رفتار با همسایگان، دوستان و خویشان، احترام به 
موضوعی  آیات  قرآن،  فهم  و  ترجمه  مادر؛  و  پدر 
قرآن  کریم، تاریخ اسالم، جریان های فکری موافق و 
مقابل ادیان الهی، پاسخ به شبهات دینی، آداب و 

مناسک دینی

فرهنگی،  مراکز  نمایشگاه ها،  موزه ها،  از  بازدید 
کانون های تربیتی محله، اماکن مذهبی )مسجد، 
مصلی، زیارتگاه، دارالقرآن، یادمان دفاع مقدس(، 
نهادها و مؤسسات مذهبی و شرکت در فعالیت 
به  خدمات  ارائه  دینی،  انجمن های  و  گروه ها 

زائران اماکن مذهبی

اجتماعی و 
سیاسی

گوش دادن مؤثر، فن بیان، آداب معاشرت، زبان 
بدن، فنون مذاکره و مباحثه، سعه صدر و پذیرش 
تاریخی/  رویدادهای  تحلیل  مخالف  نظرات 

اجتماعی/ سیاسی
استفاده از خدمات سازمان ها و دستگاه های حمل   و   نقل 
ـ  بهداشتی  بانکی،  ـ  پولی  نجات،  و  امداد  شهری، 
درمانی، آموزشی، ایمنی، تفریحی، قضایی، بیمه و 

تأمین اجتماعی، پرداخت مالیات، سفر و گردشگری
حمل و نقل،  معاشرت،  آداب  معماری،  لباس، 
ارتباطات، دادو ستد، سبک زندگی، آداب و  رسوم 

و... در گذر زمان

گروهی،  و  فردی  فعالیت های  اجرای  و  طراحی 
مراجعه به سازمان ها و نهادهای مربوط، شرکت 
در فعالیت های عام المنفعه، تهیه و توزیع بروشور 
اعضای خانواده،  با  مناسب، مصاحبه  نشریات  و 
بازدید  ارائه گزارش آن،  و  اهالی محل  و  کسبه 
اماکن  فرهنگی،  مراکز  نمایشگاه ها،  موزه ها،  از 

باستانی، نهادها و مؤسسات اجتماعی

زیستی و بدنی

آشنایی با رشته های ورزشی، آموزش شنا، دو و  میدانی، 
کوهنوردی، طبیعت گردی، ورزش های رزمی و دفاع 
شخصی، دوچرخه سواری، بازی های بومی ـ محلی، 
بازی های متناسب با جنسیت، مراحل رشد و دوره 
سنی، بازی های انفرادی و گروهی، فوتبال، والیبال، 
آمادگی جسمانی، تغذیه، بهداشت، سالمت و ایمنی 
بدنی  و  ذهنی  مختلف  فعالیت های  و  در حرفه ها 
بررسی یک مسئله محیط زیستی )تغییرات جانوران 
و پوشش گیاهی، تأمین آب شرب، نحوه جمع آوری 
و فاضالب در یک منطقه در گذر  زباله ها  و دفن 
زمان(، پاک سازی مناطق جنگلی، حریم رودخانه ها 
و سواحل، درخت کاری و توسعه فضای سبز، سالمت 

و بهداشت در مدرسه و محله

مشاهده و گردش در طبیعت، شرکت در فعالیت 
گروه ها و انجمن های حفاظت از محیط زیست، 
ارائه خدمات بهداشت و سالمت به کالس های 
دیگر در مدرسه، اجرای سمینارها یا کارگاه های 
آموزشی برای دانش آموزان دوره های تحصیلی 

پایین تر

* این موارد صرفاً مثال ها و نمونه هایی از برنامه ویژه مدرسه هستند تا مدارس با ایده گرفتن از آنها، نمونه هایی متناسب با تفاوت های 
جنسیتی، اقلیمی، قومیتی و فرهنگی خود را طراحی و اجرا نمایند.



215

پیوست 1

فعالیت های میدانیموضوعات/ مهارت هاساحت ها

زیبا شناختی و 
هنری

نقد هنری، نمایش، سرود، کار دستی، سفالگری، 
نقاشی،  صنایع دستی،  حجم سازی،  عکاسی، 
فیلم سازی،  باستانی،  آثار  مرمت  خوشنویسی، 

طراحی و دوخت لباس، گلدوزی
میراث فرهنگی )بناها، البسه، داستان ها، اشعار 
و  کردن  گرم  نحوه  محلی،  ضرب المثل های  و 
خنک کردن منازل در گذر زمان(، آداب و رسوم 
هر منطقه برای شروع سال/ فصل جدید، تولد 
کودک، بلوغ نوجوان، اتمام بافت فرش، بدرقه و 
مهمانی،  و  بازدید  و  دید  مسافران،  از  استقبال 

کاشت و داشت محصوالت کشاورزی و باغی

خلق آثار هنری و به نمایش گذاشتن و فروش 
پیرامون  خود  بررسی های  گزارش  ارائه  آنها، 
آداب  و  رسوم محلی، اجرای نمادین آداب  و  رسوم 
موزه ها،  از  بازدید  طبیعت،  مشاهده  محلی، 
نمایشگاه ها، مراکز فرهنگی هنری، آثار باستانی، 
شرکت در فعالیت های گروهی برای حفظ میراث 

فرهنگی

اقتصادی و 
حرفه ای

آشنایی با حرفه های مختلف، آموزش کشاورزی    و 
کسب  خیاطی،  مختلف،  وسایل  تعمیر  باغبانی، 
درآمد از طریق هنر، تجارت و بازرگانی، پس انداز، 
محصول،  تولید  سرمایه گذاری،  فروش،  و  خرید 

کارآفرینی

فروش محصوالت و ارائه خدمات به اهالی محل، 
محلی،  مشاغل  صاحبان  و  کسبه  با  مصاحبه 
شرکت در برداشت محصوالت باغی و کشاورزی 

منطقه

علمی و 
فناورانه

مهارت های ICDL، نقد رسانه، تحلیل محتوا، تفکر 
انتقادی، طراحی و تولید محتوای الکترونیکی، تولید 

کتاب صوتی، برنامه نویسی، بازی های رایانه ای
آزمایشگاه علوم، کارگاه ریاضی، نجوم، رباتیک

بازدید از نمایشگاه ها و مراکز علمی، شرکت در 
فعالیت گروه ها و انجمن های علمی، ارائه نتایج 
فعالیت های خود به شیوه های مختلف مکتوب، 

دیداری و شنیداری و الکترونیکی

فراساحت 
مهارت های 

عمومی توسعه 
فردی

پرسشگری، مطالعه و یادگیری )مشاهده، تشخیص 
مسئله، گردآوری و سازماندهی اطالعات، حدس و 
و  بررسی  ارزیابی،  تحلیل،  نتیجه گیری،  آزمایش، 
یافته ها(، خالقیت و نوآوری، خواندن )خواندن انواع 
نقد  تند خوانی،  خواندنی،  متن  پیام  درک  متون، 
متن خواندنی و...(، نوشتن )نوشتن انواع متون ادبی، 
علمی، داستانی، زندگینامه، فولکلوریک( نقد ادبی، 
تقویت حافظه دیداری و شنیداری، دقت، تمرکز، 
)فردی  سمینار  خالصه نویسی،  یادداشت برداری، 
چون  مختلف  قالب های  از  استفاده  با  گروهی؛  و 
بازی های  مناسب،    ...(،  نرم افزارهای  فیلم،  نمایش، 

فکری
خودراهبری،  )خودشناسی،  زندگی  مهارت های 
مدیریت  برنامه ریزی،  تصمیم گیری،  و  انتخاب 
و  بهداشت  خودکارآمدی(  تاب آوری،  هیجانات، 
تغذیه، ایمنی و سالمت، آشپزی، چیدمان منزل

صنعتی،  علمی،  مراکز  و  نمایشگاه ها  از  بازدید 
تولیدی، شرکت در فعالیت گروه ها و انجمن های 
مخترعان،  عالمان،  با  دیدار  ادبی،  و  علمی 
صنعتگران و دانشمندان، طراحی و اجرای برنامه 
سیر مطالعاتی، ارائه نتایج فعالیت های پژوهشی 

علمی خود به صورتی خالق و جذاب
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   پیوست2
نمونه هایی دیگر از »برنامه ویژه مدرسه«  )بوم( )1(

1ـ این نمونه ها به وسیله مؤسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی تهیه شده است.
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 1ـ فعالیت های ماجراجویانه
بیان مسئله

کودکان ما در حالی دوران طالیی رشد خود را قبل از ورود به مدرسه طی می کنند که با چالش هایی 
از جمله زندگی ماشینی، آپارتمان نشینی، گرایش به فضای مجازی و بازی های رایانه ای مواجه اند. 
از  این رو آنان نیازمند فراگیری الگوها، دانش و مهارت های سالم زیستن هستند، تا با تأمین نیازهای خود، 
با مشکالت و مسائل غیرقابل پیش بینی در زندگی برخورد صحیح داشته باشند و زندگی سالم، توأم با 
فعالیت جسمانی، نشاط، موفقیت و خالقیت را سپری کنند. سبک زندگی کم تحرک معضلی است که اگر 
جدی گرفته نشود، رفته رفته کشور را با نسلی ناتوان و بیمار مواجه خواهد ساخت و سونامی بیماری های 

غیرواگیر مردم را فراخواهد گرفت. 
کسب سواد حرکتی زمینه ساز دستیابی به موقعیتی است که فرد را با ظرفیت های وجودی خود  و 
دیگران آشنا ساخته و ادراکی نو که ناشی از تعامل پویا با محیط است به همراه دارد. سواد حرکتی به 
عنوان یکی از انواع سوادها، با ظرفیت فرد برای داشتن زندگی سالم و فعال تعریف می شود که مورد نیاز 
تمامی افراد )اعم از ورزشکار و غیرورزشکار( است. سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی 
و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد با انگیزه، اعتمادبه نفس و کنترل، در طیف وسیعی از 
فعالیت های بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کند و در قبال شرایط محیطی موجود و براساس 
ادراک خود، واکنش مناسب نشان دهد. سواد حرکتی ترکیبی از تسلط بر مهارت های بنیادین حرکتی و 
ورزشی است که کودک را قادر می سازد حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و براساس درکش از 
محیط تصمیم دقیقی بگیرد. بهره مندی از سواد حرکتی منجر به توسعه سبک زندگی سالم و فعال شده 
و تأثیر بسزایی در کیفیت زندگی، پیشرفت تحصیلی، شادابی و نشاط افراد دارد. بنابراین کم تحرکی و 
سواد کم حرکتی از یک سو و سطح پایین مهارت های فردی و گروهی در دانش آموزان از سوی دیگر و 
مهم تر تلفیق فعالیت های حرکتی با تفکر، پژوهش و خالقیت مسئله اصلی این ایده را جاری سازی کرد.

فعالیت های ماجراجویانهعنوان برنامه

سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد تا منطق برنامه
با انگیزه، اعتماد به نفس و کنترل در یک طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و ریتمیک، محیط 
پیرامونش را درک و تصمیم گیری دقیقی براساس درکش از محیط داشته باشد. افراد باسواد 
حرکتی نه تنها توانمند هستند بلکه به پتانسیل حرکت که به آنها ارزانی شده اعتماد دارند. انگیزه 
این افراد با تمرکز بر بعد جسمانی بیشتر می شود. افراد با داشتن سواد حرکتی از انجام حرکات 
لذت می برند و توانایی و قابلیت های جسمانی خود را به نمایش می گذارند. این افراد به قابلیت های 
حرکتی خود اعتماد داشته و می دانند که با داشتن چنین قابلیتی موفق خواهند بود. فردی با 
داشتن سواد حرکتی از برخورد با چالش ها لذت می برد و خود را برای تالش و مشارکت در 
فعالیت های بدنی آماده می کند. افراد باسواد حرکتی با دامنه ای از قابلیت های حرکت قادرند تعامل 
مؤثر و پویایی با انواع محیط های آشنا و جدید داشته باشند. این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا 
انسان ها درنتیجه تعامل با محیط رشد و پیشرفت می کنند. این فعالیت ها می تواند در محیط های 
آشنا و ناآشنا نیز صورت پذیرد، و ابعاد فردی، اجتماعی و جسمانی دانش آموزان را رشد دهد. در 
این برنامه مجالی فراهم خواهد شد تا دانش آموزان مدرسه در محیطی متفاوت و با تجارب متنوع 
فرصت مشارکت، تعامل، تفکر و تجسس را ارتقا و مهارت های بنیادین حرکتی و فعالیت های 

حرکتی خود را گسترش دهند.
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فعالیت های ماجراجویانهعنوان برنامه

دانش آموزان با کسب سواد حرکتی قادر خواهند بود در موقعیت های مسئله ای تصمیم های هدف برنامه 
تأثیرگذار برای حفظ و ارتقای سالمت خود اتخاذ نماید.

محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

مهارت های بنیادین حرکتی، مهارت های گروهی، خالقیت، تفکر، حل مسئله، آمادگی جسمانی

موضوعات پشتیبان در برنامه 
درسی تجویزی

سالمت و تربیت بدنی، مطالعات اجتماعی، علوم و زیست، ریاضی

حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

این برنامه بسته به موقعیت مدرسه و دسترسی به فضای مورد نیاز برنامه می تواند به صورت 
تجمیعی هر دوهفته )4ساعت( یا یک روز کامل انجام شود.

گروه مخاطبان و نحوه انتخاب و 
اندازه گروه

دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه در گروه هایی که بر اساس توانایی و عالیق آنان شکل 
می گیرد

پروژه میدانی، مشارکت گروهی، تفکر، اردو، فعالیت های ماجراجویانه، مهارت های مقابله با خطر، فرصت های یادگیری
خودمراقبتی، و...

شرایط اجرا، فضا و مواد، منابع، 
امکانات، ابزارها و زمینه فعالیت ها 
و شرایط و امکانات مورد نیاز

به تشخیص مجریان و براساس ضوابط مربوط به فعالیت در حوزه موضوع مورد نظر )مثاًل در 
کوهنوردی باید اصول کوهنوردی مورد نظر نهاد مربوطه رعایت شود(

مدیر، معاون پرورشی و تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی و آموزگار، متخصص یا مربی کوهنوردی، مجری و ارائه کننده برنامه
صخره نوردی، افراد باتجربه در حوزه طبیعت گردی و کوهنوردی و... )درصورت نیاز(

عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی

ارزیابی عملکرد دانش آموزان نشان دهنده اعتماد به نفس و استفاده از مهارت ها و توانایی های 
حرکتی در موقعیت های مسئله ای و چالشی است، به گونه ای که ضمن انجام واکنش حرکتی 

منسجم، هماهنگ، به موقع و متعادل، بدن خود را از خطر و آسیب حفظ کند.

 2ـ رشد منش اخالقی از طریق داستان
بیان مسئله

رشد منش و تربیت اخالقی یکی از مسائل مهم جوامع و نظام های تربیتی و از دغدغه های سیاست گذاران 
آموزشی در جهان است. یکی از شاخصه های مهم سالمت  و سعادت فردی و اجتماعی، تجلی منش 
اخالقی از طریق حاکمیت ارزش های اخالقی در رفتار انسان ها و روابط میان آنها، برای خدمت به خود و 
به دیگران، )نیک زیستن( است. ازاین جهت ما محتاج رشد منش های خوب و مثبت هستیم. منش خوب 
بسیار مهم تر از هوش شناختی است. ما می توانیم به لحاظ شناختی خیلی باهوش باشیم و کار درست 
را بشناسیم اما هنوز نتوانیم به آن عمل کنیم. بسیار مشاهده می شود که مردمی دارای هوش شناختی 
باال، اغلب تصمیم های نادرستی می گیرند و در نتیجه به موفقیت پایداِر اقناع کننده و شادی  بخش دست 
نمی یابند. برای تحقق حاکمیت ارزش ها بر رفتارها و روابط، باید برنامه تربیتی اثربخش و کارا داشت و 
براساس آن تالش کرد. اثر بخشی و کارایی برنامه های تربیتی در این حوزه مرهون آغاز آن از اولین سال های 
کودکی و در خانواده و پیگیری آن در سراسر دوران مدرسه است. شواهد نشان می دهد که جامعه ما نیز بی 
تردید، بیش از هر چیز نیازمند چنین برنامه ای برای تربیت شهروندانی اخالقمند است. آمارگزارش شده 
در منابع رسمی که دال بر نابسامانی ها و چالش های برجسته اجتماعی و فرهنگی نظیرکاهش ارزش و 
جایگاه خانواده، افزایش نابسامانی در خانواده، گسترش بزهکاری در جوانان و نوجوانان، افزایش آلودگی و 
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تخریب محیط زیست، گسترش فریب کاری در روابط اجتماعی، کاربردهای ناسالم و بعضاً مخرب وسایل 
ارتباط جمعی و فناوری اطالعات، گسترش عدم صداقت و عدم امانتداری و افزایش عدم رعایت ضوابط 
در مناسبات مختلف و در نهایت افزایش پرونده های قضایی است، نشان دهنده این نیاز مبرم  به یافتن 

روش های مؤثر و کارا در حیطه آموزش اخالق است.

رشد منش اخالقی ازطریق داستانعنوان برنامه

زندگی موفق و سعادت آمیز در پرتو روابط اجتماعی عادالنه، همراه با مالحظات اخالقی، و توأم منطق برنامه
با مسئولیت پذیری تحقق می یابد که عالوه بر ویژگی های عملکردی نظیرسخت کوشی، مثبت 
اندیشی و... مبتنی  بر ویژگی های اخالقی نظیر صداقت، احترام، عدالت، مسئولیت پذیری است 
که بودن انسان ها را در کنار هم بی خطر، بدون آسیب، همراه با شادی، و توأم با رشد می کند. 
جامعه ای  و  آرام  زندگی  است.  اخالقی  ارزش های  حاکمیت  پرتو  در  مهم  این  به  دستیابی 
نتیجه  و...  خانواده  فروپاشی  تبعیض،  فقر،  نظیر خشونت،  از مشکالتی  دور  به  و  سعادتمند 
اثربخش و کارای  تربیت  پرتو  انسان است که در  رفتارهای  بر  ارزش های اخالقی  حاکمیت 
منش های اخالقی و اقدام در جهت رشد آنها به دست می آید. این فعالیت تربیتی گرچه باید 
مادام العمر پیگیری شود اما از نقش مهم و تأثیرنافذ و بی بدیل تربیت در دوران کودکی و 
مدرسه به ویژه دوران ابتدایی نباید غافل شد. براساس شواهد و مدارک علمی اثبات شده است 
که یادگیری مؤثر در حیطه منش اخالقی به نحو قابل توجهی به نحو غیر مستقیم و به طور 
ضمنی صورت می گیرد. این برنامه به دنبال آن است تا از طریق تلفیق مفاهیم اخالقی مطرح 
شده در داستان، در محتوای آموزش، فرصت هایی را برای کسب تجربیات دست اول برای 

دانش آموزان جهت کسب منش های اخالقی تدارک ببیند. 

در پرتو اجرای این برنامه باید دانش آموز بتواند به نحو سنجش پذیری براساس6 منش اخالقی هدف برنامه 
اساسی عمل کند. 

و  منفی ها  بر  غلبه  و  منفی  از  مثبت  منش های  تشخیص  و  درک  از  ناشی  که  رفتارها  این 
ارزش گذاری مثبت ها با توجه به پیامدها و به کارگیری و نقشه کشیدن برای رشد آنها، به  نحوی 
پایدار و براساس تأملی خودآگاهانه و دائمی است، در تعامل دانش آموزان با دیگران به نحو 

سنجش پذیری قابل مشاهده خواهد بود. 

محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

شش منش اخالقی اساسی:
 خردمندی

 محبت
 صداقت

 خودکنترلی
 شکیبایی 

 عدالت  

موضوعات پشتیبان در برنامه 
درسی تجویزی

دروس 
 ادبیات فارسی 

 انگلیسی
 اجتماعی

 دینی

حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 12 جلسه دو ساعته در 12 هفته متوالی و غیر قابل تجمیع در ساعات متوالی و البته قابل تلفیق 
با برنامه درسی دینی، ادبیات/ زبان فارسی یا انگلیسی، علوم، ریاضی، اجتماعی  

گروه مخاطبان و نحوه انتخاب 
و اندازه گروه

 دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه
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رشد منش اخالقی ازطریق داستانعنوان برنامه

 مطالعه متن/ فیلم،فرصت های یادگیری
 تفکر انتقادی

 گفت وگوی سقراطی
 فعالیت عملی

 پروژه های تحقیقی

شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 
زمینه فعالیت ها  و شرایط و 

امکانات مورد نیاز

 کتاب داستان 
 فیلم براساس همان کتاب داستان

 مشارکت والدین 

 گروهی متشکل از همه معلمان  مدرسه و در صورت تلفیق معلم ادبیات/ زبان /دینی/ پرورشی/ مجری و ارائه کننده برنامه
اجتماعی

از  پس  انتظار  مورد  عملکرد 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی

  ارزشیابی عملکرد دانش آموز در سطح مدرسه/ خانواده نشان می دهد که در رویارویی با مسائل و 
فرصت های مختلف در زندگی واقعی، اخالق مدار عمل می کند.

 3ـ  سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی
بیان مسئله1 

بودن  سالم  الزمه  هستند.  بهتری  یادگیرندگان  سالم  دانش آموزان  است  داده  نشان  پژوهش ها 
دانش آموزان این است که هر سه بعد سالمت یعنی جسمانی، روانی و اجتماعی را در کنار یکدیگر پرورش 
دهند. دانش آموزی که از سالمت اجتماعی برخوردار است می تواند نقش های اجتماعی خود را به صورت 
مؤثر و کارآمد انجام دهد بدون اینکه به دیگران آسیبی برساند. چنین فردی، محله ای که در آن زندگی 
می کند را به صورت مجموعه ای معنادار می بیند که بالقوه مکان مناسبی برای رشد و شکوفایی اوست. 
او خود را جزئی از آن محله می بیند و به آن احساس تعلق دارد. اعتماد او به خوب بودن ذاتی افراد محله 
سبب می شود در کنار آنان احساس راحتی کند، با آنان همدلی نماید و در فرایندها و رویدادهایی که 
سبب رشد محله می شود مشارکت کند. این مشارکت تضمین کننده سالمت اجتماعی در جامعه است.

محله؛ بستری برای ارتقای سالمت اجتماعیعنوان برنامه

محله مکان مناسبی برای ارتقای سالمت ساکنان آن است. برخی از دانش آموزانی که به مدرسه منطق برنامه
می آیند در محله ای زندگی می کنند که سطح سالمت اجتماعی در آن نیاز به بهبود دارد. 
احساس تعلق به محله، مشارکت مؤثر در مناسبت های اجتماعی و تعامل اثربخش میان افراد 
محله رفتارهایی هستند که در افراد برخوردار از سالمت اجتماعی به وضوح به چشم می خورد. 
پس باید تالش کرد با برقراری پیوند میان محله و مدرسه برای بهره گیری از منابع مختلف 
موجود در آنها چنین رفتارهایی در دانش آموزان نهادینه شود و در نهایت سالمت اجتماعی آنان 

ارتقا یابد. انجام پروژه های مشترک در بستر محله راهی برای تحقق این هدف است.

1ـ این برنامه توسط دپارتمان سالمت طراحی شده است. این دپارتمان ارتقای سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی دانش آموزان 
را مورد توجه قرار داده است. در اینجا به عنوان نمونه فصل اول کتاب مطالعات اجتماعی پایه چهارم با عنوان »محلۀ ما« با بعد 

سالمت اجتماعی پیوند خورده است.
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پیوست 2

محله؛ بستری برای ارتقای سالمت اجتماعیعنوان برنامه

در پایان این واحد یادگیری دانش آموزان می توانند در تعامل با منابع و امکانات محله، مسائل هدف برنامه
و فرصت های رشد دهنده و تهدید کننده سالمت اجتماعی را شناسایی کنند و روش هایی که 

منجر به ارتقای سطح سالمت اجتماعی محله می شود را پیشنهاد، اجرا و ارزشیابی کنند.

محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

با منابع و  )از نظر بعد اجتماعی(، ویژگی های تعامل سالم  مفهوم: شاخص های محله سالم 
امکانات بالقوه و  بالفعِل محله

موضوعات پشتیبان در برنامه 
درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمان، نگارش فارسی، علوم

حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

این برنامه می تواند در دو جلسه چهار ساعته در سطح مدرسه اجرا می شود.

گروه مخاطبان و نحوه انتخاب 
و اندازه گروه

دانش آموزان پایه چهارم دبستان

پروژه میدانی، بحث در گروه های کوچک، داستان نویسی، مصاحبه با مسئوالن محلیفرصت های یادگیری

شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 
زمینه فعالیت ها و شرایط و 

امکانات مورد نیاز

 مطالعه در میدان )همسایگان و دیگر افراد محله(، 
 مشاهده و نقد فیلم

 حضور در شورایاری محله
 خواندن و نقد کتاب داستان

انجمن مجری و ارائه کننده برنامه نماینده   از شورایاری محله،  نماینده ای  از معلم، متخصص سالمت،  گروهی متشکل 
اولیا  و مربیان و برنامه ریز درسی.

عملکرد مورد انتظار پس 
از اجرای برنامه و نحوه 

ارزشیابی

ارزیابی عملکرد دانش آموزان در سطح مدرسه نشان می دهد بروز رفتارهای مرتبط با سالمت 
اجتماعی )مشارکت اجتماعی، همدلی و غیره( دانش آموزان در محله افزایش پیدا کرده است.

 4ـ  مغِز یادگیرنده
بیان مسئله 

یادگیری مغز و طراحی برنامه های آموزشی منطبق با نحوه یادگیری مغز دانش آموزان همواره یکی از 
دغدغه های مهم و اساسی بسیاری از عصب شناسان و تربیت شناسان بزرگ بوده است. در واقع می توان 
گفت که در هر عصری بسته به سطح دانش بشری از کارکرد مغز و چگونگی یادگیری آن، تفکر و سیاست 
تربیتی نیز تحت تأثیر قرار گرفته و برنامه های مدارس نیز به تبع آن دستخوش تغییرات و تحوالتی 
شده  است. به هر حال، با ورود به دهه نود میالدی، به واسطه ظهور فناوری های نوین تصویربرداری و رشد 
خارق العاده فهم مغز، سطح این تأثیرپذیری برنامه های درسی از علوم اعصاب نیز شدت بیشتری پیدا کرد و 
مبانی عصب شناختی به طور آشکار مجوز ورود به برنامه های مدارس را کسب کرد. گسترش دانش بشری 
درباره ماهیت و چگونگی یادگیری و رشد مغز در سال های اخیر بسیاری از پژوهشگران حوزه برنامه درسی 
را بیش از پیش ترغیب نموده است که هرچه بیشتر و مؤثرتر از این دانش ارزشمند برای بهبود یادگیری و 
آموزش بهره گیرند. این گسترش دانش درباره یادگیری مغز برخی صاحب نظران همچون اسمیلسکتین 
)2002( را ترغیب کرده است تا به درستی ادعا کنند که »فقدان دانش یک متخصص تربیتی درباره مغز 
همانند فقدان دانش یک متخصص قلب است که درباره سیاهرگ، سرخرگ و وضعیت شیمیایی خون  

مطالعه می کند، اما هرگز یاد نمی گیرد که قلب چگونه کار می کند«. 
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در حال حاضر در سطح دنیا برنامه های آموزشی مشخصی برای آموزش نحوه یادگیری به مغز 
دانش آموزان دوره های ابتدایی و متوسطه اجرا می شود تا به آنان کمک کنند که به شکلی اثربخش یاد 
بگیرند. توصیف و تبیین نحوه یادگیری مغز، یادگیرندگان را توانمند و متقاعد می سازد که می توانند 
با استفاده از راهبردهای سازگار با مغز به طور شگفت انگیزی عملکرد تحصیلی خود را ارتقا بخشند. با 
یادگیری درباره رشد مغز و عوامل مؤثر بر رفتار مغز و ذهن، یادگیرندگان یاد می گیرند که می توانند 
مغزهایی خالق، شاد، باهوش، فعال و پویا داشته باشند. اگر چه این برنامه به عنوان تجربه یادگیری 
ارزشمندی برای دانش آموزان پیشنهاد می شود، اما به طور ضمنی معلمان را هم در تدریس خود توانمند 
می کند. واقعیت این است که مدارسی که معلمان و دانش آموزان خود را به دانش یادگیری و رشد مغز 
تجهیز نمی کنند با چالش اساسی دیگری هم مواجه می شوند و آن این است که اطالعات نامعتبر و شبه 
علمی به بدنه مدرسه و ساختار ذهنی معلمان و دانش آموزان نفوذ می کند. به همین خاطر، در حال 
حاضر شاهد ظهور و اشاعه گسترده برخی ادعاهای سوء تفسیر شده از یافته های علمی هستیم که به 
آنها »افسانه های عصبی« اطالق می شود و متأسفانه هزینه های زیادی از دانش آموزان برای دریافت 
این اطالعات نامعتبر دریافت می شود. برخی از رایج ترین این افسانه ها عبارت اند از: افزایش قابلیت 
هوش و یادگیری به واسطه فراهم کردن یک محیط پربار در دوران کودکی؛ دوره های حیاتی رشد مغز؛ 
استفاده 10 یا 20 درصد از مغز؛ و افتراق برنامه های درسی بر حسب یادگیرندگان دارای نیم کره راست 

یا نیم کره چپ مسلط. 
بنابراین مدارس امروزی نیازمند بهره گیری از این دانش نوین در جهت ارتقای فعالیت های آموزشی 
و مدیریتی خود هستند و این امر مستلزم آموزش حرفه ای دانش آموزان و معلمان در مدارس می باشد. 
به طور خاص، مغِز یادگیرنده مجموعه برنامه هایی را شامل می شود که تمرکز آنها بر آموزش نحوه 
یادگیری مغز به دانش آموزان است. دانش آموزانی که به دانش درباره نحوه یادگیری مغز خود تجهیز 
می شوند فرصت فوق العاده ای پیدا می کنند تا دست کم بدانند چگونه با مغز خود رفتار کنند که بهتر 
یاد بگیرند. همچنین، معلمان ارائه دهنده این دانش به دانش آموزان نیز به صورت تلویحی در اقدامی 
درگیر می شوند که عملکرد تدریس و سنجش آنان را سازگار با یادگیری مغز دانش آموزان می سازد. 

مغِز یادگیرندهالف( عنوان برنامه

ب( منطق برنامه

برنامه »مغِز یادگیرنده« )مغزی که یاد می گیرد( در جستجوی آموزش راهبردها و شیوه های 
یادگیری مغز به دانش آموزان سنین مختلف با نیازهای مختلف است. در این چارچوب، یادگیری 
فرایندی است که در مغز یادگیرندگان اتفاق می افتد. در واقع، یادگیری فرایند تغییرات نسبتاً پایدار 
در پیوندگاه های سیناپسی و شبکه های عصبی در نتیجه تجربه است که به نوبه خود به تغییراتی در 
رفتار و فرایندهای ذهنی منجر می شود. بر مبنای این تعریف، تجربه می تواند ساختار فیزیکی مغز و 
به تبع آن سازماندهی کارکردی آن را تغییر دهد. به این قابلیت تطابق مداوم مغز با شرایط در حال 
تغییر اصطالحاً »انعطاف پذیری عصبی« اطالق می شود. درک این مفهوم دانش آموزان را متقاعد 
می سازد که تصور آنها درباره ثابت بودن و ذاتی بودن هوش نادرست است و با تجربه فرصت های 
یادگیری مشخص می توانند مغز و ذهن خود را تغییر دهند تا به شکل مؤثری رفتار کند و یاد بگیرد. 
همچنین، شواهد عصب شناختی زیادی در حمایت از این ایده وجود دارد که بین فرایندهای هیجانی 
و شناختی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. هیجانات موجب ترشح موادی شیمیایی در مغز می شوند 
که به لحاظ فیزیولوژیکی ارتباطات بین نورون ها، و متعاقباً به لحاظ کارکردی، توانایی توجه، تفکر، 
یادگیری، و یادآوری را تحت تأثیر قرار می دهند. در واقع، هیجانات و شناخت »دو روی یک سکه« 
هستند که با یکدیگر پیوند تنگاتنگ دارند، و هیچ گونه یادگیری، تصمیم گیری، و تفکر بدون حضور 
هیجانات رخ نمی دهد. بنابراین، دانش آموزان یاد می گیرند که ابعاد و مؤلفه های هیجانی نیز همچون 
جنبه های شناختی بر فرایندهای یادگیری، تفکر و تصمیم گیری تأثیر دارند. موارد اشاره شده تنها 
نمونه های محدودی از بینش های برخاسته از دانش گسترده ای با عنوان »عصبـ  تربیت شناسی«
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است. برنامه حاضر با عنوان »مغِز یادگیرنده« با اتکای به یافته های این علم جدید جذاب و پویا 
در  صدد معرفی پایه های یادگیری و رشد در سطح زیستیـ  عصبی به دانش آموزان است. به کارگیری 
روش های گفت و شنودیـ  مسئله محور، پروژه محور به دانش آموزان کمک می کند تا کارکرد مغز 

خود و رفتار آن را بشناسند و در راستای بهبود یادگیری و عملکرد تحصیلی خود تالش کنند. 

توانمندی تحلیل ماهیت و نحوه یادگیری و رشد مغز را برای دستیابی به دانش و باور نحوه پ( هدف برنامه
رویارویی با مسائل زندگی واقعی و اتخاذ راهبردهای تأثیرگذار برای تقویت ظرفیت های شناختی

ت( محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

ساختمان کارکردی سیستم عصبی و ویژگی های آن
نحوه یادگیری مغز و فرایند رشد مغز

نقش عناصر فیزیولوژیک )تغذیه، خواب و ورزش( در یادگیری مغز
نقش تعامل احتماعی و شناخت اجتماعی در یادگیری و رشد مغز

جایگاه هیجانات در یادگیری، تفکر و تصمیم گیری مغز
مبانی عصبی یادگیری زبان، ریاضیات، خواندن و نوشتن و هنرها

مکانیسم های عصبی بروز اختالالت یادگیری و رشدی )اختالالت خواندن، اختالالت نوشتن، 
اختالالت حساب، اختالالت هیجانیـ  اجتماعی، اختالالت خلقی( و تجربه های یادگیری مناسب 

برای بهبود و توانبخشی

ث( موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

کل موضوعات درسی و به طور مشخص علوم تجربی و بهداشت و محیط زیست

ج( حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

50 ساعت در طول سال تحصیلی، 2 ساعت معرفی برنامه و کارگاه های2 تا 4 ساعت هفتگی برای 
انجام فعالیت های یادگیری پیشنهادی 

چ( گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب اعضای گروه

دانش آموزان کلیه پایه ها برحسب ظرفیت های شناختی می توانند در معرض این برنامه قرار بگیرند. 
انتخاب اعضای گروه بر مبنای پایه و مقطع تحصیلی است.

روش های گفت و شنودیـ  مسئله محور و پروژه محورـ  بازدید از مراکز پژوهشیـ  مواد چندرسانه ایح( فرصت های یادگیری

خ( شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات و ابزارهای 

مورد نیاز

این برنامه با مشارکت ترکیبی از مسئولیت ها از جمله مدیر مدرسه، معاونین، معلمین مرتبط با 
برنامه، نماینده والدین و نظرسنجی از دانش آموزان تدوین خواهد شد. همچنین، اجرای بهینه و 
کارآمد برنامه مغز و آموزش نیازمند بهره گیری از ابزارها و لوازمی است که می تواند با پیشنهاد به 
مدرسه فراهم شوند. بخشی از لوازم مورد نیاز به توانمندسازی معلمان مرتبط می شود. این منابع 
شامل کتاب، رسانه های الکترونیکی، مقاله و نرم افزارهای طراحی شده موجود می باشد. همچنین 
برای والدین و دانش آموزان نیز مجموعه ای کتابچه، بازی آموزشی و نرم افزار آموزشی نیاز خواهد شد. 
بازدید دانش آموزان از مراکز علمی پژوهش مغز مانند پژوهشکده علوم شناختی و مغز نیز نیازمند 

شرایط مناسب برای حضور در این مراکز می باشد. 

د( مجری و ارائه کننده برنامه

مجری اصلی برنامه آموزش به دانش آموزان، در کلیه دوره ها معلمان مدارس خواهند بود. در دوره 
متوسطه به طور خاص ترجیحاً معلم علوم تجربی، زیست شناسی اجرای برنامه را بر عهده خواهد 
گرفت. طراحان برنامه، تیم تخصصی ذهن، مغز و تربیت هستند که همواره پیش از آموزش، در حین 
آموزش و در پایان آن همراه معلم و هدایت کننده فعالیت ها خواهد بود. همچنین توانمندسازی معلم 

برای آموزش به سایر معلمان و والدین دانش آموزان هم در دستور کار قرار می گیرد. 

ذ( عملکرد مورد انتظار 
پس از اجرای برنامه و نحوه 

ارزشیابی برنامه

انتظار می رود که هم دانش آموز، هم معلم و هم برنامه درسی ارائه شده به شیوه های زیر تغییر کنند:
1ـ دانش آموز بتواند در یک آزمون گسترده پاسخ، نحوه یادگیری مغز و رشد آن و همین طور عوامل 
مؤثر بر یادگیری مغز را توصیف و ترسیم کند. همچنین در یک پروژه گروهی مشترک با تقسیم 
مسئولیت فردی، پروژه های پژوهشی درباره مغز خود طراحی، اجرا و ارائه دهد و نشان دهد که 
چگونه می تواند از دانش اکتساب شده برای تقویت ظرفیت های شناختی خود بهره گیرد. عالوه 
بر اینها، در سطح مدرسه نیز جشنوارهای با عنوان »مغز یادگیرنده« برای ترغیب دانش آموزان به 
یادگیری و درک بهتر زیست شناسی و علوم اعصاب برگزار خواهد شد و همه دانش آموزان عالقه مند 

می توانند مشارکت کنند. 
2ـ دانش آموز گزارشی از عملکرد خود با تأکید بر شناسایی نقاط قوت و ضعف فرایند یاددهی ـ 

یادگیری به هدف ارائه راهکار برای اصالح و بهبود عملکرد خود ارائه دهد. 
3ـ معلم با دریافت بازخورد از دانش آموزان و سایر اطالعات ثبت شده از طریق مشاهده در فرایند 

آموزش  برای اصالح و بازنگری آن اقدام کند.
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 5ـ  خالقیت و کارآفرینی برای کودکان
بیان مسئله

شرایط کنونی جامعه به گونه ای است که گویی اغلب اشخاص برای کاریابی نظر به نهادهای دولتی 
دارند. این نظر که عرصه فعالیت آنان را محدود ساخته، دارای بنیادهایی است که مدرسه ابتدایی در 
شکل گیری آنها به دو شکل مؤثر بوده است: شکل اول ترویج کار محدود به نهادهای دولتی و شکل دوم 
تمرکز نکردن بر زمینه های کارآفرینی از دوره کودکی. این واقعیت ها سبب شده است تا بذر کارآفرینی 

در دل و جان شاگردان نروید.
پژوهش های متعددی نشان می دهد که کارآفرینی از جمله موضوعاتی است که زمان آموزش آن از 
دوره ابتدایی است. عمل برخی از مدارس هم توفیق چنین ایده ای را نشان می دهد. با آنکه طی دو دهه 
گذشته برخی فعالیت های کارآفرینی در برخی مدارس ابتدایی به انجام رسیده، اما از گستردگی کافی 

برخوردار نبوده است.

خالقیت و کارآفرینی برای کودکان الف( عنوان برنامه

مستلزم  آن  ظهور  که  است  همگانی  و  الهی  موهبتی  کارآفرینی،  جوهره  به عنوان  خالقیت 
و  خالق  توانایی های  رشد  در  کلیدی  و  مؤثر  عامل  به عنوان  مدرسه  لذا  است.  آن  پرورش 
کارآفرینانه کودکان و نوجوانان به شمار می رود. منظور از آموزش کارآفرینی برای کودکان صرفاً 
ایجاد کسب و کار نیست بلکه هدف پرورش ویژگی ها و نگرش های خالق و کارآفرینانه در آنان 
است. نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که آموزش خالقیت و کارآفرینی عمدتاً باعث 
ارتقای باورها، ارزش ها و نگرش های مثبت )سانچز، 2010 و هلمگرین و همکاران، 2004(، 
افزایش کفایت اجتماعی کودکان )الگنن1، 2013(، شکل گیری اعتماد به نفس، خود  کنترلی، 
اداره زندگی خود، رهبر بودن، مسئولیت پذیری، انگیزش، مهارت های ارتباطی و حل مسئله 
فراهم  آنها  برای  است،  کودکان  زندگی  موفقیت  و  پیشرفت  الزمه  که  را  آنچه  و  می گردد 
می آورد. اهمیت این موضوع توسط محققان )راپوسو و دوپاکو، 2011( اثبات شده است که 
برنامه های آموزش خالقیت و کارآفرینی زمانی تأثیرات پایدار و ملموس بر افزایش نگرش و 
توانمندی های کارآفرینانه افراد می گذارد که این آموزش ها از دوران اولیه مدرسه به آنان ارائه 
شود. برنامه پیش رو با به کارگیری رویکردی خالق، فعال و پویا، در خصوص نحوه تدریس و 
اداره کالس اقدام به غنی سازی برنامه درسی در راستای شکل گیری و پرورش ویژگی ها و 
تا آنها را به طور مؤثری برای  اندیشه های خالق، نوآور و کارآفرینانه در دانش آموزان نموده 

زندگی کنونی و آینده مهیا سازد.

ب( منطق برنامه

در برنامه خالقیت و کارآفرینی برای کودکان، انتظار می رود دانش آموزان بتوانند: 
ـ نگرش مثبت و عمیق نسبت به ارزش خالقیت و کارآفرینی کسب کنند.

ـ با توسعه جنبه سیال ذهن خود، بتوانند راه حل های متعدد به یک سؤال یا مسئله در کالس 
درس یا مدرسه ارائه دهند.

ـ با توسعه جنبه منعطف ذهن خود، راه حل های متنوع و گوناگونی در برخورد با مسائل زندگی 
یا درسی ارائه نمایند.

ـ در برخورد با مسائل مختلف، راه حل های مبتکرانه و تازه ارائه نمایند.
ـ در موقعیت های دشوار و پیچیده، جزئیات یک موضوع را جهت فائق آمدن بر آن، مدنظر 

قرار دهند.
ـ با استفاده از روش های خالقانه و نوآورانه، به حل مسائل زندگی خود اقدام نمایند.

ـ شایستگی ها و توانمندی های خالق و کارآفرینانه خود را در قالب انجام پروژه های فردی یا 
گروهی عملیاتی نموده و دستاورد آن را به نحو مقتضی عرضه کنند.

پ( هدف برنامه

Loughnan ـ1
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خالقیت و کارآفرینی برای کودکان الف( عنوان برنامه

مفاهیم شامل )انعطاف ذهنی، سیالی ذهنی، نوآوری و ابتکار، بسط و گسترش ذهنی(
مهارت های ایده پردازی و کشف فرصت ها، جمع آوری اطالعات مختلف، فرایند طراحی سؤال 
یا مسئله، تولید ایده ها و محصول جدید، کار گروهی و مشارکت مؤثر، کنجکاوی فکری مداوم، 

جست وجو و کاوشگری

ت( محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

کلیه موضوعات درسی از قبیل ریاضیات، علوم، مطالعات اجتماعی، فارسی، هنر، تربیت بدنی  و 
غیره می توانند به عنوان پشتیبان در برنامه خالقیت و کارآفرینی به کودکان مورد استفاده قرار 

گیرند.

ث( موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

این برنامه با دو رویکرد قابل اجرا است؛
اول: رویکرد غنی سازی تلفیقی: در این رویکرد با تمرکز بر تلفیق محتوای موجود کتاب های 
درسی با روش های تدریس خالق و کارآفرینانه، در هر پایه بین 6 تا 8 ساعت زمان در یک 

ماه مورد نیاز است.
دوم: رویکرد غنی سازی تفکیکی یا محدود: که این رویکرد در قالب فعالیت ها و پروژه های 

خالق و کارآفرینانه به صورت 2 ساعت در 4 هفته متوالی مورد نیاز است. 

ج( حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

برنامه می تواند برای کلیه دانش آموزان پایه های اول تا ششم ابتدایی یا پایه های اول تا سوم 
متوسطه به صورت تفکیک شده اجرا گردد.

چ( گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب اندازه گروه

فرصت های یادگیری مبتنی بر انجام پروژه های فردی و گروهی
فرصت های یادگیری مبتنی بر حل مسئله به شیوه خالقانه

فرصت های یادگیری مبتنی بر انواع بازی های خالق
فرصت های یادگیری مبتنی بر روش های هنری خالق

ح( فرصت های یادگیری

کاردستی،  نقاشی،  قبیل  از  فعالیت های خالق  انجام  برای  ملزومات الزم  و  فضا  آماده سازی 
و... نمایش، حل معما 

ترتیب دادن مکان هایی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و خالقیت های دانش آموزان
هماهنگی با والدین در زمینه چگونگی فراهم سازی شرایط خالق در خانواده

تنوع دادن به وسایل و امکانات موجود در کالس از لحاظ رنگ و شکل جهت فعال نگه داشتن 
حواس کودکان

نو  محرک های  ارائه  طبیعی جهت  و  باز  محیط های  از  استفاده  شرایط جهت  کردن  فراهم 
غیرقابل پیش بینی

فراهم نمودن فضا و ملزومات ایمن و بهداشتی برای انجام فعالیت های خالقانه
گردآوری وسایل ارزان و بی استفاده از قبیل جعبه های مقوایی، پالستیکی، اشیای کهنه و 

مستعمل برای ساخت چیزهای جالب، خالق و کاربردی توسط دانش آموزان.

خ( شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 
زمینه فعالیت ها و شرایط و 

امکانات مورد نیاز و...

با  والدین  مدارس،  مدیران  کارآفرینی،  مربیان  و  معلمان خالق  بر  مشتمل  افراد  از  گروهی 
مشاغل و تجربیات خالق و کارآفرینانه مختلف، کارآفرینان برتر، مشاوران و مربیان تربیتی، 

افراد موفق و مطرح در حوزه های مختلف 
د( مجری و ارائه کننده برنامه

ارزیابی تفکر خالق دانش آموزان در جنبه های سیالی، انعطاف پذیری، اصالت و تازگی و بسط 
از طریق آزمون های خالقیت سنج معتبر.

از طریق  به خالقیت و کارآفرینی،  بررسی عالقه مندی و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت 
میزان استقبال و مشارکت آنها در انجام فعالیت ها و پروژه های خالق و کارآفرینانه در سطح 

کالس یا مدرسه.

ذ( عملکرد مورد انتظار 
پس از اجرای برنامه و نحوه 

ارزشیابی
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   6ـ   پرورش مهارت های پرسشگری
بیان مسئله

دوره تحصیلی ابتدایی، نقطۀ آغاز حرکتی طوالنی و مهم از تربیت رسمی کودکان است. می توان گفت 
بخش عمده ای از موفقیت ها و شکست های دانش آموزان در مراحل بعدی نتیجۀ تربیتی است که در این 
مرحله برای آنها فراهم می شود. بسیاری از ویژگی های ذهنی و عادتی ما در کودکی شکل می گیرند. 
چنانچه در این مرحله از تربیت، دانش آموزان بتوانند از مهارت ها و قابلیت های اساسی برخوردار شوند، 
خواهند توانست گام های بلندی در ادامه مسیر زندگی خود بردارند. توجه ویژۀ نظام های تربیتی به این 
مرحله و تجهیز دانش آموزان به مهارت هایی که آنها را برای ادامه زندگی و زیست موفقیت آمیز در دنیای 

آینده آماده می سازد، بسیار حیاتی است.
پرسش کردن یکی از ویژگی های مهم کودکان است. آنها با پرسیدن های خود به دنبال فهمیدن و 
گشودن جهان پیرامون خود هستند و اگر به درستی تربیت شوند، یاد می گیرند پرسش های بزرگ تری 
بپرسند. اگر کودکان ما فرصت آموختن پرسشگری را در کودکی از دست بدهند در بزرگسالی افرادی 
رام و خالی از پرسش خواهند بود. پژوهش ها نشان می دهد که کودکان بین سنین 2 تا 5 سالگی نزدیک 
به 40000 پرسش می پرسند. تعداد پرسش های کودکان در 4 سالگی با 300 پرسش در روز به اوج 
خود می رسد. پرسش های کودکی، ابتدا با شتابی حیرت انگیز اوج می گیرد، اما این شوق پرسیدن 
و جست وجوگری با افزایش سن به تدریج رنگ می بازد. شورای آموزشی مدرسه در نظر دارد پروژه 
»پرورش مهارت های پرسشگری« را با هدف تربیت کودکانی پرسشگر، کنجکاو، جست وجوگر، نوآور 

و دارای استقالل فکری در سطح مدرسه اجرا کند.
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پیوست 2

پرورش مهارت های پرسشگری  الف( عنوان برنامه

نیازهای تربیتی دنیای امروز فراتر از انباشت اطالعات و داده هاست. آنچه در دنیای امروز نیاز 
است، بار آوردن انسان های پرسشگر، خود راهبر و خالق است تا با تعامل پرسشگرانه و خالقانه 

با دنیای پیرامون خود به یادگیری و تولید دانش اقدام کنند.
و  فراشناخت  انتقادی،  تفکر  مسئله،  حل  پژوهش،  مانند  دیگری  مهارت های  با  پرسشگری 
خالقیت ارتباط نزدیک دارد. در واقع پرسشگری به عنوان وجه مشترک این مهارت ها، عنصر و 

ویژگی محوری آنها محسوب می شود.
توسعۀ هر کدام از این مهارت ها به پرورش مناسب مهارت پرسشگری بستگی دارد. ممکن نیست 
فردی پژوهشگر خوبی باشد، به خوبی از عهدۀ حل مسائل برآید، در حالی که پرسشگر ضعیفی 
است. دانش آموزان ما به سختی از مهارت تفکر انتقادی برخوردار خواهند شد در حالی که فاقد 

مهارت پرسشگری هستند.
پرسشگری در واقع اساس و سنگ بستر بسیاری از این مهارت ها را تشکیل می دهد و بدون 

ایجاد یک منش پرسشگری، پرورش سایر مهارت های تفکر دشوار خواهد بود. 
پرسشگری جنبه ای ضروری برای یادگیری عمیق، تحلیل، خالقیت، نوآوری و حل مسئله و 

تفکر انتقادی است.

ب( منطق برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
با کسب مهارت های پرسشگری، پرسش های خود را برای درک عمیق تر موضوعات و تحلیل 

موقعیت های پیچیده تولید کرده و به کار گیرند.  
دارای  و  نوآور  جست وجوگر،  کنجکاو،  پرسشگر،  کودکانی  تربیت  برنامه،  این  اصلی  هدف 

است.  فکری  استقالل 

پ( هدف برنامه

مفاهیم: انواع پرسش ها )پرسش های باز، پرسش های بسته، ...( 
مهارت ها: طرح و تولید پرسش های مناسب درباره موضوع مورد نظر/بازبینی و اصالح پرسش ها/

اولویت بندی پرسش ها

ت( محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

این پروژه در چارچوب برنامه های تجویزی، در ادامه برنامه های تجویزی و برنامه ویژه مدارس 
قابل اجرا می باشد. 

ث( موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

به زمان ویژه ای نیاز نمی باشد و در تلفیق با برنامه های تجویزی یا در زمان برنامه ویژه مدارس 
قابل انجام می باشد.

ج( حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

دانش آموزان ابتدایی )ترجیحاً پایه های سوم، چهارم، پنجم و ششم( چ( گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه

طراحی نقطه کانونی برای پرسش و در اختیار گذاشتن دانش و اطالعات الزم درباره موضوع 
برای ایجاد درک مشترک

پیش بینی فعالیت های یادگیری گروهی )در گروه های کوچک 4 و 5 نفره(
اجرای مراحل تدوین پرسش با استفاده از »تکنیک تدوین پرسش«

ایجاد موقعیت الزم برای بحث و گفت وگو درباره پرسش های تدوین شده در گروه ها و نحوه 
کاربرد آنها

ترغیب دانش آموزان به تأمل درباره فرایند تدوین پرسش با استفاده از تمرین های فراشناختی

ح( فرصت های یادگیری

برای اجرای موفقیت آمیز این پروژه الزم است تغییراتی در مؤلفه های برنامه درسی، تدریس، 
الگوهای ارتباطی و ارزیابی انجام شود.

 تغییر شرایط فیزیکی کالس )در صورت امکان(
)A1 ًکاغذ در اندازه های بزرگ )ترجیحا 
 ماژیک و خودکار در رنگ های مختلف 

 دستورالعمل تدوین پرسش ها

خ( شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 
زمینه فعالیت ها و شرایط و 

امکانات مورد نیاز و...

معلمان )در صورت نیاز با همکاری و مشورت ایده پرداز( د( مجری و ارائه کننده برنامه

ارزیابی عملکرد دانش آموزان بر اساس مهارت هایشان در خلق و طرح پرسش و به کارگیری آنها 
برای درک و تحلیل موضوعات و موقعیت ها. 

ذ( عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی
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راهنمای عمل ...

 7ـ  آموزش نیکوکاری
بیان مسئله

یک جامعه متشکل از افراد مختلف است که همه این افراد در تمام وجوه حیات خود مشابه نیستند 
و به همین دلیل یک نوع نیاز متقابل بین اعضای جامعه به وجود می آید که گاهی اوقات رفع این نیازها 
از طریق داد و ستد انجام می گیرد و گاهی فقط از طریق دادن و نستاندن. این دو جریان از قدیم االیام تا 
اکنون در حیات بشر وجود داشته و جزو جریانات و فرایندهای انسجام بخش جامعه بوده است. به نوع دوم 
این جریان انسجام بخش که فرد چیزی را می دهد و در مقابل آن چیزی را دریافت نمی کند »نیکوکاری« 
گفته می شود. نیکوکاری یک منشور چند بعدی است که ابعاد مادی، معنوی، فردی، خانوادگی، اجتماعی، 
روان شناسی و جامعه شناسی را در بر می گیرد. آثار پرداختن به اعمال نیکوکارانه در تمام ابعاد جهان 
هستی و حیات بشری قابل مشاهده و محرز است. یک فرد به عنوان شخص نیکوکار در نقطه مرکزی 
این مفهوم قرار دارد چراکه عمل نیکوکاری توسط او انجام می گیرد  و دالیل متعددی می تواند بسترساز 
گرایش فرد به این امر باشد که یکی از این عوامل تأثیرگذار، آموزش های انجام گرفته  شده در مدرسه 
می باشد. در واقع؛ مدرسه به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای جامعه، نقش عظیمی در تربیت صحیح 
دانش آموزان در تمامی ابعاد را دارد و زندگی امروزین نیز به شدت وابسته به آموزش های نظام دار 
مدرسه ای است، به خصوص مدارس ابتدایی که سنگ بنای همه آموزش ها محسوب می شود و تمام آنها 
را در البه الی دروس گوناگون و در قالب برنامه درسی پنهان و آشکار و فوق برنامه ارائه می دهد. بنابراین 
می توان گفت، یکی از رسالت های مهم مدرسه به عنوان نهاد تدبیر شده برای کسب آمادگی اجتماعی، 
تدارک شرایط برای تجربه کردن ایثار و کسب لذت نیکوکاری است که در سایه این آموزش و ایجاد انگیزه 
و گرایش در دانش آموزان نسبت به انجام آن در زندگی خود، اثرات مثبت و پایداری در رشد اخالقی و 
شخصیتی فرد و سالمت روانی آنها ایجاد می شود که در پی آن سالمت و انسجام اجتماعی نیز تحت تأثیر 
قرار می گیرد. لذا این نوع آموزش به نوبه خود نیازمند اقتضائات و الزامات آموزشی بهینه و متناسب با 

شرایط کنونی جامعه می باشد که می تواند توسط مدرسه تدارک دیده شود.

طرح نیکوکارانالف( عنوان برنامه

ب( منطق برنامه

شعار مهم »بنی آدم اعضای یکدیگر است« بر سر در سازمان ملل متحد بیانگر این نیاز است 
که جامعه جهانی بیش از هر زمان دیگری باید وحدت و انسجام اجتماعی را در دستورکار 
خود قرار دهد. در عصر حاضر به دلیل سبک زندگی مدرن روز به روز بیشتر شاهد فردگرایی 
افراطی در جامعه هستیم. آثار و تبعات منفی این فردگرایی به میزانی زیاد بوده که تبدیل 
به  بالندگی  و  توجه  لذا ضرورت  است.  زمینه ها شده  تمام  در  و مشکالت جدی  معضل  به 
از هر زمان دیگر احساس  نوع دوستی بیش  نیکوکاری و  انسانی چون  ارزش های اخالقی  و 
می شود. در فرهنگ نامه دهخدا نیکوکاری یعنی لطف،کرم، احسان، بّر، خوبی، مبرت، خّیر، 
کار خیر کردن و دستگیری. بنابراین، مفهوم نیکوکاری فقط اشاره به کمک های مالی ندارد، 
بلکه ابعاد و مفاهیم گسترده تر و عمیق تری را شامل می شود که به دلیل همین گستردگی 
این دیدگاه می توان گفت  با  را طلب می کند که  ویژه خود  و  آموزش های خاص  مفهومی، 
نیکوکاری  یعنی دگرخواهی به جای نفع شخصی و کمک کردن به تمام ارکان جهان هستی 
و مخلوقات الهی در هر نقطه از این کره خاکی با هر نسبتی از ما و جنسیت و نژاد و فرهنگ 
و ملیتی به طرق مختلف از جمله همدلی، فداکاری، ایثار، احسان، انفاق، مسئولیت پذیری در 
قبال همنوع و...  می باشد. شیوه مورد تأکید در آموزش نیکوکاری استفاده از پروژه های آزاد با 
مضامین مرتبط به مسایلی که مدرسه با آن روبه روست و یا تلفیق آن با سایر موضوعات درسی 
است. در اجرای این پروژه ها، دانش آموزان ضمن دستیابی به سالمت روانی و تعالی فردی 
و مهارت های اجتماعی، تجربه کار با دیگران را برای درک عبارت »بنی آدم اعضای یکدیگر 

است ....« کسب می کنند. 
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پیوست 2

پ( هدف برنامه
دانش آموز باید بتواند:

با درک مفهوم نیکوکاری و آثار فردی و اجتماعی آن قادر است در برخورد با موقعیت های 
مختلف از روش تأثیرگذار برای توسعه فرهنگ نیکوکاری استفاده نماید. 

ت( محتوای برنامه و شرح 
فعالیت ها

الف( محتوایی که از طریق این طرح پوشش داده می شود شامل: 
 مفاهیم: نیکوکاری، نوع دوستی، مسئولیت پذیری اجتماعی، ایثار، صدقه، همدلی، مشارکت 
فرهنگ سازی  احترام،  اقتصادی،  تعدیل  الهی،  قرب  فردی،  آرامش  و  رضایت  اجتماعی، 

و... نیکوکاری  فرهنگ  انتقال  نیکوکاری، 
 مهارت: ارتباط و مسئولیت پذیری اجتماعی، کمک رسانی، حل مشکالت، جمع گرایی، دگردوستی

ب( شرح فعالیت ها:
 پروژه های آزاد با مشارکت خانواده ها و جامعه محلی
 شکل گیری شبکه نیکوکاری در سطح ملی و جهانی

 تشکیل گروهی از دانش آموزان تحت عنوان »محسنین« جهت پیشبرد فعالیت های نیکوکاری 
)همانند طرح همیار پلیس(

 تشکیل جلسات ایده پردازی جهت ترویج فرهنگ نیکوکاری و فعالیت های خیرخواهانه و داوطلبانه
 برگزاری زنگ نیکوکاری حدود یک ساعت در هفته یا یک هفته در میان در طول ایام سال 

تحصیلی نه فقط به صورت اختصاصی در جشن نیکوکاری
 برگزاری نمایش، مسابقه، نمایشگاه، بازدید، پژوهش و...

 نام گذاری هفتگی با یکی از فعالیت های نیکوکاری به صورت اختصاصی در کنار توجه به امر 
نیکوکاری در سایر ایام: مثالً هفته اول تمرین کمک به سالمندان، هفته دوم کمک به نظافتچی 
در مدرسه، هفته سوم کمک به حیوانات، هفته چهارم کاشت نهال، هفته پنجم تهیه کاردستی 

و فروش به نفع نیازمندان و... هفته ششم کمک به پدر و مادر
 برگزاری جلسات امتیازدهی به دانش آموزان اجراکننده طرح های هفتگی

ت( موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

هدیه های آسمانی، تعلیمات اجتماعی، فارسی، علوم تجربی

ج( حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

ـ پروژه های آزاد: 6 ساعت در دو مرحله 3 ساعته در طول یک ماه
ـ پروژه های داخل مدرسه: برنامه به دو صورت قابلیت اجرا دارد و می تواند هم به شکل ساعت 
مجزا و هم به شکل تلفیقی در کنار دروس دیگر مانند دروس هدیه های آسمانی و قرآن برگزار شود

برنامه درسی مجزا: جلسات 2 ساعته در هفته
برنامه درسی تلفیقی: جلسات4 ساعته در هفته

چ( گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب اندازه گروه

 گروه مخاطبان: دانش آموزان مقطع ابتدایی و متوسطه
 نحوه انتخاب: هدفمند

ح( فرصت های یادگیری
پروژه میدانی و عام المنفعه ـ تولید و فروش محصوالت ـ تولید فیلم/ انیمیشن/ نمایش ـ 
پذیرش مسئولیت و مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در سطح جامعه محلی و ملی ـ 

نمایشگاه ـ  همایش  ـ  موقعیت های شبیه ساز 

خ( شرایط اجرا، فضا، مواد، 
منابع، امکانات، ابزار و زمینه 
فعالیت ها و شرایط و امکانات 

مورد نیاز و...

 همکاری کلیه عوامل و منابع انسانی مدرسه، خانواده و جامعه محلی
  رسانه های دسته جمعی، شبکه اینترنت، کامپیوتر، مجله، کتاب داستان، فیلم، پروژکتور، روزنامه و...

 تهیه ساز و کار مطالعه در جامعه محلی، ملی و جهانی شامل مدرسه، محله، دوستان ، اقوام، مراکز و...
 سالن نمایش، فضای مدرسه، نمازخانه، مساجد، مراکز تحت حمایت خیریه، کتابخانه،محل نمایشگاه

 هماهنگی با مراکز خیریه و سازمان های حمایت از مستضعفان، معلولین، کودکان بی سرپرست، 
سالمندان و...

 لباس و وسایل نمایش، فیلم های آموزشی، وسایل برگزاری نمایشگاه، دوربین، بوم و وسایل 
نقاشی، پوستر و...

 اخذ مجوزهای مربوطه برای برگزاری نمایش و نمایشگاه و بازدید از مراکز نیازمندان
 تدارک شرایط و امکانات تبلیغاتی برای شناساندن و اعالم فعالیت های این دپارتمان

 تیمی از افراد تحصیل کرده و دوره دیدۀ عالقه مند به این حوزه در هر بخش آن از جمله طراحی و 
اجرا و...

 بهره مندی از حمایت خیرین و نیکوکاران خارج از مدرسه، حمایت دولت و سایر ارگان ها و 
وزارتخانه ها، شهرداری، فرهنگ سرا و...

 تهیه آرم اختصاصی گروه نیکوکاران بر روی لباس فرم مدرسه
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د( مجری و ارائه کننده برنامه

 معلمانی عالقه مند برای آموزش مباحث نیکوکاری و اجرای آن در مدارس
 خانواده ها و مراکز ارائه خدمات خیرخواهانه در سطح محلی/ ملی

 گروهای داوطلب برای تهیه/ آماده سازی فیلم، نمایش و انیمیشن یا موشن گرافی ...
 مراکز خیریه و اعضای داوطلب برای مشارکت در فعالیت های مدرسه 

ذ( عملکرد مورد انتظار 
پس از اجرای برنامه و نحوه 

ارزشیابی

 ارزیابی عملکرد دانش آموز در سه سطح انجام می گیرد: مدرسه، خانواده، جامعه
 در سطح مدرسه: 

مشاهده رفتارهای خیرخواهانه از سمت دانش آموز در قالب فعالیت هایی چون:
 کمک درسی به دوستی که درسش ضعیف است. 1

 دادن تغذیه و لوازم تحریر به دوستی که ندارد. 2
 آشناسازی سایر دوستان با مفهوم نیکوکاری و تشویق به انجام آن. 3

 برگزاری نمایشگاه خیریه با کار دستی های خود دانش آموزان 4
 تهیه بروشور، کاغذ دیواری، اجرای نمایش و سایر برنامه های ویژه با محوریت نیکوکاری  5

توسط برنامه ریزی و اجرای خود دانش آموزان
 در سطح خانواده:

 ترجیح منافع خانواده بر منافع خود در شرایط های خاص. 1
 کمک به افراد سالمند، معلول و بیمار در منزل. 2

 کمک درسی به خواهر و برادر 3
 کمک به والدین 4

 تشویق سایر اعضای خانواده به انجام فعالیت های خیرخواهانه. 5
 رفتن به خرید با والدین و رساندن آنها به دست افراد نیازمند.  6

 در سطح جامعه
 ترجیح منافع نیازمندان بر منافع خود 1

 فرهنگ سازی نیکوکاری به روش های مختلف 2
 تشویق سایر افراد جامعه به خصوص همساالن به فعالیت های نوع دوستانه 3

 شرکت در فعالیت های نیکوکاری به صورت خودجوش با رغبت خود دانش آموز 4
 عضویت در گروه ها و مؤسسه های خیریه 5

  8ـ  بازآفرینی مهارت های گفت و گو
بیان مسئله

انسان موجود اجتماعی است و گفت وگو مهم ترین وجه این مدنیت است. در جریان گفت وگو تنها 
اطالعات رد و بدل نمی شود بلکه اتفاقی پیش می آید که انسان ها با اندیشه و ذهن خود و دیگری آشنا 
می شوند و از این رهگذر شعور یا خرد جمعی شکل می گیرد. یکی از مهارت های بنیادین که در تکوین و 
تکمیل شخصیت دانش آموزان تأثیر بسزا دارد، مهارت گفت و گو است. اهمیت این مهارت وقتی دوچندان 
می نماید که نیم نگاهی به تحوالت شگرف صنعتی و روش زندگی تکنولوژیک و دگرگونی سنت ها و 
ارزش های انسان امروز می اندازیم. توانایی افراد جامعه در برقراری ارتباط واقعی و متناسب با ارزش های 
اخالقی و فهم و درک متقابل کاهش یافته است و شاهد فقر مهارت گفت وگو در دانش آموزان هستیم.

 منطق برنامه: فقر مهارت های گفت و گو می تواند به تعامالت نامؤثر دانش آموز با والدین و معلمان و دیگر 
کارکنان مدرسه، کاهش پیشرفت تحصیلی و انزوای اجتماعی منجر شود و به این ترتیب فرصت های کسب 

مهارت های گوناگون و بالفعل کردن پتانسیل های گوناگون در دانش آموز را از بین برد.
اولین و مهم ترین نتیجه این کاستی و ضعف، تربیت نسلی خواهد بود که به لحاظ هنجاری مقوله نفع 
شخصی ارزش محوری او شده و ارزش های جمعی مانند اخالق، آزادی، عدالت و همبستگی تبدیل به 
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موضوعاتی بیگانه خواهند شد. ارائه آموزش های متمرکز بر نهادینه کردن فرهنگ تحمل و مدارا و ارتباط 
درست با دیگران، یکی از مهم ترین وظایف نظام های آموزشی است که عملیاتی کردن آن با فراهم آوردن 
پیش شرط های زیست مسالمت آمیز، کیفیت زندگی جمعی را، از خانه و مدرسه تا جامعه های بزرگ تر، 

ارتقا خواهد بخشید.
برای آموزش و بازآفرینی مهارت های گفت و گوی مدرسه، بیشترین زمان و بهترین بازه های عمر 
یادگیری افراد را در اختیار دارد و چه بسا بهترین مکان و موقعیت است. تمرین گفت وگو در قالب 
کارگاه های گفت وگو و در فضای مدرسه ای و از سنینی که هنوز عادت ها و اندیشه ها و انگیزه ها به طور 
کامل شکل نگرفته است؛ می تواند تأثیری ماندگار در رشد و غنی سازی شخصیت دانش آموزان داشته 

باشد.
 اهداف برنامه: در پایان این دوره آموزشی و با به کارگیری مهارت های ده گانۀ گفت وگو شاهد آمادگی 
بیشتر دانش آموزان برای بازنگری در رفتارها، افزایش مشورت پذیری، افزایش آمادگی کار جمعی و 

گشودگی بیشتر نسبت به انتقادات و کاهش نزاع های لفظی و رفتاری خواهیم بود.
 محتوای برنامه و شرح فعالیت ها: در کارگاه های گفت و گو ده مهارت اصلی معرفی و تمرین می شوند:

ـ یادگیرندگی
ـ احترام کامل

ـ گشودگی ذهن
ـ از دل سخن گفتن

ـ گوش دادن
ـ پرهیز از شتاب

ـ تعلیق باورها
ـ جانب داری سازنده

ـ جویایی
ـ ناظر خویش بودن

تمارین مربوط به هر مهارت در اختیار راهنماها قرار دارد و آنها با استفاده از دستورالعمل اجرا و تجارب 
گذشته به مرور و اجرای آنها می پردازند.

 موضوع های پشتیبان در برنامۀ درسی تجویزی: علوم اجتماعی، معارف اسالمی، ادبیات فارسی و... 
 حجم زمانی و زمان بندی اجرا: به فراخور برنامه های درسی مدارس و نیز با توجه به زمان های خالی 

اولیا و مربیان مدارس می توان این کارگاه ها را در قالب های گوناگون اجرا کرد:
 دو روز کامل از صبح الی عصر

 چهار نیم روز در دو هفته
 چهار جلسۀ 5 ساعته، هفته ای یک بار، به مدت یک ماه

قالب ها و زمان بندی های دیگر با توجه به برنامه های درسی پیشنهاد می شود.
 گروه های مخاطب و نحوۀ انتخاب اندازۀ گروه:

تعداد شرکت کنندگان حداقل 15 نفر، حد مطلوب بین 20 تا 25 نفر و حداکثر 30 نفر است.
برای شرکت کنندگان در کارگاه محدودیت )سنی، جنسی، ...( وجود ندارد.
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 فرصت های یادگیری
پروژه های میدانی

تحقیق در تجربه های زیستۀ شخصی و جمعی
فعالیت های گروهی

 الزامات و محیط اجرا: کارگاه های گفت و گو را در فضایی با گنجایش مناسب و صندلی هایی دایره وار 
می توان برگزار کرد. وسایل الزم برای کارگاه ها نیز در کانون گفت و گو موجود است؛ وسایلی از قبیل 

بنرهای قوانین گفت و گو، تمارین گفت و گو، گوی سخن و برخی لوازم دیگر از این دست.
 مجری برنامه: راهنماهایی که کارگاه های سه گانۀ گفت و گو را گذرانده و پروژه های خود را تحویل داده 

باشند می توانند کارگاه های گفت و گو را برگزار کنند.
معلم ها و کادر مدارس می توانند با گذراندن این دوره ها به راهنماهای گفت و گو تبدیل شوند.

  منابع
 کتاب کوچک گفت وگو، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر

 با هم اندیشیدن، راز گفت و گو، انتشارات اطالعات
 توانمندسازی والدین، انتشارات هرمس
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