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 هرگاه خداوند بنده ای را دوست دارد او را به آرامش و بردبایر بیاراید 
 )ع(موال عیل 

 

 

؛ سالم. از صمیم جانمان به خاطر اعتماد و امیدی که در دل نسبت به ما دارید،  همراهان حنان    
درست  بیاموزیم و: اینکه از یکدیگر درس  سپاسگزارتان هستیم. ما با هم یک هدف مشترک داریم

همه  ؛ ؛ همه باید تغییر کنیم تر و انسانی تر زندگی کنیم. در طی این طریق همه دانش آموزیم
خواهیم در کنار میسربلند خارج شویم. ما « مدرسه زندگی»باید به هم کمک کنیم و همه باید از 

تر پدید تر و آسمانینیتوان جهانی بهتر و آرام تر و زیستنی انسامییکدیگر بیاموزیم که چگونه 
 آورد. 

ها خصوصا در روزگار کنونی که یک بیماری فراگیر، تمام ذهنیت ما را به زندگی و این آرمان
 ، اهمیتی دوچندان دارد. اگر تا دیروز مدرسه پیشرفت و خوشبختی دستخوش دگرگونی کرده است

خواندند و حداکثر درسی می گذراندند وها روزهایشان را می، یک ساختمان بود که در آن بچه
، مدارس نقشی متفاوت را برعهده خواهند  ، اکنون با تجربه جدید آموزشهای از راهِ دور رفتندمی

ر نیست پذی، امکان ، با تحکم و تحمیل ، دیگر همچون گذشته . یادگیری در چنین فضاییداشت 
یش پس ما باید ب.  پیوسته است آموزان هم دیگر به تاریخگونه بر دانشو نظارت مفرط و وسواس

د آموزشهایمان . بای از فرزندانمان تغییر کنیم تا بتوانیم با اقتضائات این دنیای جدید همراه شویم
، از راه دور هم در جستجو و تکاپوی یادگیری  چنان جذاب باشد که بچه ها به خاطرِ لذتِ آن

عامل باشد. اگر روزگاری اینها به عنوان مان مبتنی بر اعتماد و ت؛ باید روشهای نظارتی باشند
ای ایم درروشه، ناگزیر شده ، اکنون و به فاصله چند ماه شدفردا مطرح می رویاهایی برای آموزشِ

 قدیمی تجدید نظرکنیم چون ناگهان اعتبارشان را از دست داده اند. 
وگو سالهاست که به ضرورت تحول در نگرشمان به تربیت خوشحالیم که در مدرسه دوستی و گفت

شما را دعوت کرده ایم تا در کنار یکدیگر از این ساختمان کوچک ایم و اکنون و آموزش، پی برده
 خواهیم در میان این همه غرور و جهل و نفرت و فریب و تباهیمیبه کارهای بزرگ بیندیشیم. ما 

ان امید و ایم احترام ، ، ، سادگی ، بردباری ، گفت و گو ، بذر دوستی که پیرامونمان را گرفته
مردمانی  ، ایرانی آزاد و آبادبه  سرزمینمان ، یتیمفهوم هوو  یخیتار یمعنا بهبا اتکا . ما  بکاریم
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تحقق این اندیشیم و هرگز خود را برای میشاد و صلح جو و جهانی خالی از رنج و خشونت 
دانیم که برای تغییرات بزرگ ابتدا باید خودمان تغییر میبینیم و می، کوچک ن ی بزرگهااندیشه

کنیم و این کار آسانی نیست. ممنونیم که در این مسیر، همراهمان هستید و با تیزبینی، نقدهایتان 
  .دهیدمیرا به ما هدیه 

خواهیم در آنچه میکنیم و از تو میاز تو طلب یاری  ،ای خدای بزرگ در پیمودن این راه دشوار

 .گردانی مان، پیروز رضای تو و خیر ما در آن است
یی کرده ایم و هانمان، برنامه ریزیزندارفدر سال جدید، برای رقم خوردنِ اتفاقات خوب برای 

گذاریم میداریم در قالب این نامه با شما در میان را که یی هادغدغهاز تمام نقشه ها و  ایخالصه
تان هایشما مثل همیشه با نقدها و تیزبینی هم یمان به هم نزدیک تر شود وهاذهنها و دلهم تا 

 یاریمان کنید. 
 

کیفیت    :موضوع اول  ،   وگوآرمانهای مدرسه دوسیت و گفت مبتین بر ، آموزش با

   های صحیح  در جهت تقویت مهارتهای زباین پروژه ی غین سایز آموزش و آموزش

 شنیدن  و خوب خواندن(، خوب  )خوب گفنت ، خوب نوشنت ، خوب  دیدن  
و ان تمام مربیکه در آن ،  کامل دوره آموزشییک در ها ، تیم آموزشی و تربیتی ما تابستانهمه ساله 

یم که اصولی را برای وشمی پیمان هم« نامهمیثاق»در قالب یک  د،رنداالزامی  حضور مجتمعکادر 
 نامهاق. این میثبا هم به توافق برسیم وگو عمق بخشیدن به آموزش و تحقق مدرسه دوستی و گفت

کنیم مینها بسیار فاصله داریم اما تالش آبرخی از  بافصل( دارد که گرچه  چهاراصل )در قالِب  110
ما، هم خودش مرتبا عملکردش  ی نها نزدیک و نزدیک تر شویم. هر عضِو مدرسهکه گام به گام به آ

 عبارتند از:  اصول. برخی از این بر این اساس، پیش خواهد رفتسنجد و هم مدرسه میرا با این اصول 
 ؛ از جمله احترام به نامِ او و درست و کامل صدا زدن وی، احترام به چهره و ایم احترام کامل قائل مانبرای دانش آموز

 استعدادی، نامرتبی، کثیفی و ... ظاهر او و عدم تمسخر هیچ بخشی از وجود او شامل چهره، لهجه، لباس، بی

 ؛ اما صدای بلند و فریاد تحت هیچ الزم استگیرانه و جدی گرچه به ضرورت نقش معلمی، اصول سخت
 . نیست حنان شرایطی در مرام

 و در صورتی که موفق به ایفای  هستیم، عمیقا احترام قائل یمدهمیآموزان برای قولهایی که به دانش
 . خواهیم داشتو صریح ابایی نمی، از عذرخواهی رسیم نشو مانعهدهای

 در مان یها، بچهخود و از منظر  یمگذارمیاحترام  مانآموزانها و استعدادهای گوناگون دانشبه توانایی
 شوند. نمیبندی طبقهو ... هرگز « ناشایسته»و « شایسته»یا « بد»و « خوب» های دسته
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  از مقایسه دانش آموزان با یکدیگر و ایجاد رقابتهایبرای رشد و ارتقاء تربیتی و آموزشی ارزش قائلیم ولی 
 . یمکنمیشود، به هر شکل و نوعی پرهیز ی دانش آموزان میهافرساینده که باعث کاهش دوستی

  و بجای  آموختخواهند ، شیوه حل اختالف از طریق سخن گفتن با یکدیگر را مان دانش آموزان
 . نیم گزیمحور را برمی گوو ، روشهای گفت قهرکردن یا خشونت در موارد اختالف

  یمکنیگر، سعی مو فقط به عنوان تسهیل یمکننمیدر اختالف میان دانش آموزان، نقش قاضی را بازی 
تا هر یک از طرفین،  کنیمآموزان را آسان گو، روند تعامل و مذاکره دانشو با کاهش تنش در گفت

 فرصت مطرح کردن خودرا بیابد و در نهایت خودشان، به توافق برسند. 

  یعنی درهرشرایط وموقعیتی برای سالم پیشگام هستند.  ، خواهند شد اهل سالم کردنمان دانش آموزان 

 ی آموزان را احترام به آنان تلقو استقبال از دانش یمشودر هر زنگ تفریح، قبل از دانش آموزان، وارد کالس درس می
 . یم و نه اینکه سنت آمرانه ی برپا و برجا را تنها برای احترام به خود انتخاب نماییمکنمی

  و پیش از بوجود آمدن بی انضباطی، اصول و قواعد  کرده ایمقوانین روشن  هاکالس مدرسه و برای
گیری بینی و پیشو پیش یمدهخارج از کالس به دانش آموزان توضیح می در داخل و خود را برای رفتار

 . یمکنگیری و درگیری میرا جایگزینِ پی

 و با  یمکن میآموزان تشریح درسه را برای دانشکالس و سایر فضاهای م و بهداشتی مقررات ایمنی
: آرام راه رفتن در تمامی راهروها و فضاهای عمومی مدرسه یم دهمی  روشهای جذابی به آنان آموزش

تا رسیدن به حیاط، صحبت با صدای آرام در تمامی فضاهای مدرسه، حرکت از سمت راست در تمامی 
و احترام گذاشتن به طرف مقابل  کالسیها در صفدست از هم، ایستادن به فاصله یک هاراهروها و پله

 .  با فرصت شنیده شدن به حرفهای او و... 

  ر ای از تبعیض دهیچ نشانهانشاهلل که و یم کن، از سرِ عدل و انصاف برخورد میمان با دانش آموزان
 خورد. خواهد به چشم ن با دانش آموزان هایمانرفتار

  را اوال و...  همچون غم، اضطراب، شادی، بی حوصلگی، ترس، افسردگی ،احساسات دانش آموزان
و ثالثا  م یکندرک می می شنویم وو یمبینمیخوب و ثانیا ایی و توجه قرار می دهیم شناسدقیق مورد 

 . یمگذارمیاحترام  هابه آن

 یق و که تدریس عم ایمان داریمزیرا در فرایند یاددهی و یادگیری، متنوع، عمیق و اثرگذار است ما  آموزگاران روشهای
 ترین نوع احترام به کرامت و دانایی انسان. صحیحِ مطالب علمی، یعنی ژرف

  ،شویمظاهرشوخ طبع، آرام، مطمئن، مقتدر وبسیار قابل اعتماد  تمام سعیمان این خواهد بود کهدرنگاه دانش آموزان.  

  یعنی در نخستین لحظات ورود به کالس،  یمدهمیحضور و غیاب صبحگاهی را با اثربخشیِ کامل انجام
که  می فهمانیم یم و حتما به اوشوآموزان، از حالشان باخبر میبا توجه دقیق به حاالت تک تک دانش

 . از دیدنش چقدر حس خوبی داریم وجودش چقدر برایمان مهم است و
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  و فعالیتهایی اثربخش خواهد شد آموزان توجه ویژه غذاخوردن دانشرفتاری روزمره و به ویژه درست به آداب
سکوت هنگام نظافت ،  بهداشت فردی وایمنی و پروتکل های رعایت . )خواهد شد در این زمینه انجام 

 و لیوان و قاشق و تمام ن قاشق و چنگال، داشتن سفره کوچکگرفتدرست ، نحوه  ، آرام جویدن خوردن غذا
 ، دعا در ، احترام به غذای دیگران و اظهار نظر نکردن درباره آن کنترل صدای دهان فردی ،لوازم بهداشتی 

 قناعت و توجه به عدم اسراف و در انتهای آن،از خداوند و تشکر از زحمات پدر و مادر ابتدای غذا و شکر 
 ، و ...(  ریختن غذای باقیمانده در ظرف مخصوص حیوانات و پرندگان

 و در طراحی آموزشی  یمرسانبه حداقل می مدرسه ماندر را « اثر از یادگیریبی»کرر و های مارزشیابی، 
 آور نیست. شود و صرفا یک ابزار غیرفعال، کتبی و استرسانجام می« برای یادگیری»ارزشیابی 

  محل برگزاری رویدادهای ساده و گوناگونی است؛ از جمله مسابقات ساده، حضور یک های حنانکالس ،
تواند چارچوِب ارزشیابی برای مهمان، ارائه کنفرانس، اجرای نمایش و .... حتی گاهی چنین رویدادهایی می

 ها باشد.یادگیری بچه
 و مان  های سخن گفتن دانش آموزانشیوه ست و نسبت بهمهم ماهای مهارت سخن گفتن از دغدغه

 . خواهیم بود  حساسمهارت آنان در بکارگیری کلمات، تعابیر و جمالت، بسیار 

  هر روز از کالس درس خود، گزارشهایی شامل جزئیات کلیدی و بسیار باکیفیت آموزگاران حنان
 ن حنانیای و شایسته جایگاه آموزگار است. گزارشهای معلمد که ادبیات نوشتاری آن حرفهننویسمی

 بر مهارت نوشتاری است.  آنهاتسلط  واقعی نمادخود 

 و در اینیم برپیش می« آرامش»و « احترام»ها بر پایه دو اصل ود را در همه زمینههای ختمام فعالیت 
 .خواهیم بودزمینه الگوی تمام عیار دانش آموزان 

 این دانش  شود بلکهدر کالس ، مفاهیم درسی در یک فرایند یکسویه از جانب معلم به دانش آموز منتقل نمی
 دارم در خاللِ یک فعالیت تعاملی و گفت و گوگار خالق خود ، به کمک طراحی های آموزآموزان هستند که 

 کنند. ، مفاهیم درسی را کشف میو تحت مدیریت آموزگار در خروجی گرفتن از چالشها 

  دهد. به دانش آموزان اجازه فکرکردن می،  حتی پرسشهای روزمره ،پس از هر پرسشی آموزگار 

 متوازن )کمتر از یک ساعت در روز( و متنوع  فاقد ابهام ، ، روشندانش آموز برای خانه  فعالیتهای ،
 . تنظیم می شود)مهارتی، تلفیقی، عینی و واقعی( 

  سازی آموزش پایبند است یعنی پس از هر مرحله ارزشیابی توصیفی به پروژه اختصاصیآموزگار حنان حتما
کند و برنامه جبرانی ویژه طراحی می،  اندبرای دانش آموزانی که واحدهای یادگیری آن درس را فرانگرفته

تر ای برای پیشرفت گستردهاند، برنامههای یادگیری آن درس را آموختهآموزانی که عمیقا واحدبرای دانش
 کند. بیند. او همه این اقدامات را در دفتر کالسی خود در بخش مربوط ثبت میتدارک می
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  منظور از این فنون، فقط آنالین  به معنای واقعی و کالسهای به فنون آموزش از راه دورتوجه ویژه .
نیست. زیرا این مسائل، با یک آموزش ساده و ایجاد مهارتهای فنی مرتبط با اینترنت و فضای مجازی 

ای ، ایجاد فراینده است حنان می شود. آنچه که کارِ مهم آموزگار راه اندازیبستر مناسب توسط مدرسه، 
 طریق اینترنت است، یعنی: اصلی آموزش از 

o  فرهنگ فضای مجازی و تغییر نگرش های سطحی به این مقوله  ایجادبسترسازی مناسب برای 

o حتی المقدور با ظاهری جذاب و باطنی عمیق و ماندگار دروس و خالقانه ی ایارائه حرفه . 

o  در فضای مجازی دریافت بازخورد مناسبراههایی مناسب برای. 

o  و نه تنها پیش بردن طرح درس بر مبنای ارائه ی درس و حل  توجه به بازخوردهاتکمیل آموزش با
 .تمرین های معلوم و عبور از سرفصل

o  که بدون اجبار، شوق یادگیری را بیفزایدو بازی محور ،جذاب و ارائه تمرینهای خالقانه. 

o  در ارتباطات فضای مجازیمهارت رابطه عاطفی موثر. 

o  لمیچالشهای عجریان و ایجاد. 

o نبال ، دانش آموزان را به د با ایجاد یک موقعیت یادگیری استیعنی قادر ،  تسلط به فرایند آموزش معکوس
آموزان شهای دان های خود را بیان کنند و بعد دریافتبفرستد و بعد از آنها بخواهد یافته یعلمموضوعات کشف 

آموزان خود، مفاهیم دانش است که . به این صورتنمایدآنان ارائه  به خودِ « درس»کند و در قالب  جمع بندیرا 
دانش آموزان در تولید فایل نهایی تدریس استفاده  مطالبآموزگار با تیزبینی از  و اندرا کشف کرده و ارائه داده

 . به درستی اتفاق بیفتد کند تا فرایند آموزش معکوس می

ارکت واقعی مش با انگیزیاثربخش و شوقکالسهای یقینا  یرداین موارد، اگر در آموزش آنالین مورد توجه قرار بگ
 نیازی به حضور دائم و پیگیریهای طاقت فرسای اولیا نیز نخواهد بود. گیرد و شکل میآموزان دانش

هایی که برای فعالیت مدارس در سال آینده همچنان وجود دارد، مدرسه حنان، آموزش  با توجه به نگرانی
کند تا ، برگزار می مستمر از ابتدای سال تحصیلی آینده در کنار کالسهای حضوری خودمجازی را به طور 

 داشته باشند. در همه حال آموزان آمادگی الزم را در صورتِ بروز بحران، هم آموزگاران و هم دانش
 

 های مدرسهموضوع دوم: محتوای کالسها و برنامه
 : ی دبستان خواهیم داشتهامحتواهای برنامهترین ای مختصر به اصلی، اشارهاین بخش در

 (:  برنامه هفتگی) اصلی ساختارهای .1

دن )انشا و امال و خوان کالسهای رسمی برای پیشبرد دروس اصلی آموزش و پرورش )فارسیساعت 25
تعلیمات دینی ، قرآن و  ورزشاجتماعی ، هنر ، مطالعات ،  تجربی ، ریاضی ، علوم و درک مطلب(

با جذب آموزگاران مجرب شهر تهران و دوره دیده در اختالل های یادگیری و رفتاری (( آسمانیهدیه )
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 و تولید محتوا با ساختارهای بازی محور ، اقدام پژوهی و درس پژوهی و روشهای فعال در یاددهی
اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی ، تفکر خالق و مهارت ، امالی خالق ، )حرکتی و فکری ( 

درهفته ساعت 7+ و کاردستی و آموزش مبانی فضای مجازی و آموزش های آنالین  ی دست ورزیها
از در هفته  ساعت 32در قالب ویژه ی مجموعه ی دوستی و گفتگوی حنان  یکالسهای فوق برنامه 

با رعایت آیین همراهی برای دانش آموزان و بعدازظهر  14:00صبح تا حواشی ساعت  8:00حدود ساعت
ا ی اولیاء همراه با لباس فرم معرفی شده از سوی مدرسه در تابستان هر سال خواهد بود که طرح تکمیلی

 16اعت تا س مجموعه نیز برای داوطلبان حتی المقدور زیر نظر آموزگاران اصلی با عنوان کیف در مدرسه
 برای انجام قسمت عمده تمرینها در مدرسه ارائه خواهد شد.

مشخص با امکانات تفریح که در برنامه زنگهای  صبحانه و ناهار خود را همراه دارنددانش آموزان 
نگهداری گرمایشی و سرمایشی الزم در مدرسه و با نظارت کامل کادر در کالس یا سالنهای غذاخوری 
صرف خواهند کرد. روزهایی که دانش آموز کالس ورزش دارد الزم است با لباس ورزشی به مدرسه 

عا برای طببعداز ثبت نام مسیر بندی خواهد شد که سرویس رفت و آمد هم برای متقاضیان بیاید . 
 مجزایی خواهد داشت. ی هزینهاین دسته از خانواده ها 

کالسهای استاندارد از نظر فضای فیزیکی که مجهز به سیستم های ویدئو پروژکتور و کامپیوتر و صفحات 
 در دور دوم  نفر24 در دور اول و حداکثر با جمعیت نفر20معیت پخش و تخته سیاه می باشد حداکثر با ج

خواهد بود که تمام تدابیر الزم برای رعایت پروتکل های بهداشتی و اصول فاصله گذاری در بروز بحرانها 
 را اعمال خواهیم نمود.

 

 دروس اصلی درقالب فوق برنامه ها: های مرتبط بابرنامه .2

  توسعه سواد خواندن )پرلز(: الف ( 
های دبستان قرار دارد. منظور از پروژه پرلز، فقط خواندن به دلیل اهمیتِ فراوان آن، جزو مهمترین برنامه

چند کتاب قصه نیست، بلکه توسعه هنرهای زبانی دانش آموزان و افزایش قدرت تحلیل و استنباط آنان 
 است. 

است، به  Progress in International Reading Literacy  Studyمخفف که PIRLSپرلز
امروزه در جهان به نمادی برای آموزِش درک و فهم ما از « مطالعه فرایند رشد سواد خواندن»معنای 

پرلز در مطالعات خود چهار فرایند درک مطلب را مد بینیم. میشنویم و میخوانیم و میچیزهایی است که 

 :نظر دارد
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تمرکز و بازیابی اطالعاتی که به صراحت در متن بیان شده: تمرکز بر اطالعات صریحاً بیان شده و بازیابی 

 .دهدمیآنها که مهارت دقت و توجه دانش آموز را مورد ارزیابی قرار 
رت ی روشنی که در متن وجود دارد و قدهااستنباط مستقیم یا نتیجه گیری ساده: دستیابی به استنباط

 .دهدمیالل و استنباط دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار استد
 و اطالعات موجود در متن که قدرت هاو اطالعات(: تفسیر و تکمیل ایده هااستنتاج )تفسیر و تلفیق ایده

 .دهدمیتحلیل و نتیجه گیری  دانش آموزان را مورد ارزیابی قرار 
 عناصر مربوط به متنقضاوت و ارزشیابی: ارزیابی محتوا، زبان و 

موزان پس چرا دانش آپاسخ برای سواالتی از این دست: پرلز، یک سنجش بین المللی است برای یافتن 
کنند؟ چرا دانش آموزان در حل مسائل ریاضی و میاز مطالعه ی هر درس خیلی سریع آن را فراموش 

ه ندارند مگر در حالت اجبار؟ نقش شوند؟ چرا دانش آموزان عالقه ای به مطالعمیعلوم با مشکل مواجه 
 ی زندگی در دنیای مدرن امروزی و آموزش آن به دانش آموزان چگونه است؟هامهارت

دانیم ایران میآیا ترین هم به دنبال داشته است: های عمیقهمچنین پرلز برای ما در ایران، دغدغه
را کسب کرده  54کشور مورد ارزیابی قرار گرفته در حوزه سواد خواندن رتبه  58بین  2021در سال 

و این به معنای نقصان جدی در بین دانش آموزان ایرانی در حوزه درک و دریافت از فرایند مطالعه 
دانیم عمده آنچه با عنوان ضعف استعداد و ناتوانی دانش آموزان در فرایند تحصیل میاست؟ آیا 
شود مربوط به ضعف آنان در سواد خواندن، مطالعه صحیح و درک و بازیابی مفاهیم میبرداشت 

ی افراد در بعد هادانیم ضعف سواد خواندن در ادامه ی زندگی، برداشتمیمطالعه شده است؟ آیا 
تصویری، رسانه ای و جامعه شناختی را نیز تحت تأثیر قرار داده و آنان را در ایجاد و مدیریت روابط 

دانیم بهبود میکند؟ آیا میعامالت صحیح با خانواده، دوستان و جامعه نیز دچار مشکالت جدی و ت
سواد خواندن عالوه بر ارتقای سطح تحصیلی دانش آموزان، نقش شگرف و انکارناپذیری در ارتقا و 

ن المللی پرلز ی بیهادانیم دانش آموزان ایرانی در آزمونمیی اجتماعی آنان دارد؟ آیا هامهارت توسعه
زمون ی این آهامعموالً در جنبه بازیابی صریح اطالعات حفظی عملکرد خوبی دارند اما در دیگر بخش

 یعنی استنباط، تفسیر و ارزیابی با مشکالت جدی مواجه هستند؟

که جهت سنجش پیشرفت سواد خواندن  (IEA) مطالعات انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

 (PIRLS)  یادگیری خواندن دانش آموزان در خانه و مدرسه طرح ریزی شده است، پرلزجارب و مطالعه ت

ی این سنجش، فعالیتهایی را در برنامه درسی هانامیده می شود. اکنون مدارس پیشرو، بر مبنای شاخص
 گنجانند تا بتوانند گامهای کوچکی برای این ضعف بزرگ بردارند. میخود 
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ش پیرا در طول سال تحصیلی  پروژه  چنددر قالب این پروژه پسرانمان، در دبستان ممتاز حنان 
شامل یک قصه و یک متن اطالعاتی است. در پایان هر ماه، دانش آموزان  کدامکه هر  خواهند برد

هم زنند و یک کارنمای بازخورد عملکردمیدر قالب یک برگه، درک خودشان را از این متون محک 
دهد که کدام یک از مهارتهای چهارگانه پرلز نیاز میشما آگاهی و که به ما برایشان صادر می شود

ر روی یکی از مهارتهای زندگی یا مضامین اخالقی تاکید هر پروژه و داستان هم ببه تقویت دارند. 
 گذاشته خواهد شد.  گفت و گودارد که آن موضوع نیز در کالس توسط معلم به 

 

  سنجشهای ریاضیات و تیمز:ب(

نیز همچون پرلز یک مطالعه بین المللی برای سنجش مهارتهای کاربردی و  TIMSSز مواژه تی
ی مطرح شده در این مطالعه بین المللی، فعالیتهایی در هااستداللی ریاضیات است. بر مبنای ایده

دانش محض، به سطوح  دبستان حنان در جریان است که فهم ریاضیات دانش آموزان را از سطح
ی هایکی از نمودهای این فعالیت، سنجشهایی است که در پایهترِ استدالل و کاربرد بکشانیم. عمیق

اول تا سوم، به نوعی و از پایه چهارم تا ششم به نوعی دیگر )شبیه سازی شده سنجش بین المللی( 
 لیتهایی را متناسب با این پروژه درشود. همچنین از معلمین خواسته شده تا تمرینها و فعامیبرگزار 

آموزان ؛ البته هر چند دانششدمنتشر  2019نتایج آزمون تیمز وقتی برنامه آموزشی خود بگنجانند. 
اند؛ اما همچنان نمرات دانش پیشرفت داشته 2015نسبت به آزمون سال  2019ایرانی در آزمون تیمز 

( 500( و نمره میانی آزمون )نمره 475سط )نمره آموزانی ایرانی به نقطه معیار بین المللی متو
 را ازآن خود کرده اند. 52کشور حاضر رتبه ی  54و متاسفانه از بین  !اندنرسیده

 

 نمایش خالق: ج(
در میان هنرهای گوناگون، نمایش یکی از بهترین هنرها در شکل دهی به شخصیت عزیزان ماست و به 

شود. میی آموزشی دنیا، نمایش به عنوان یکی از مهمترین درسها قرار داده هاهمین جهت در تمام نظام
شوند و میبا وجوه گوناگون جسم و شخصیتِ خود آشنا  هاطراحی این کالس به گونه ای است که بچه

و  هاپایهمیبدیلی در عزت نفس و شکوفایی دانش آموزان خواهد داشت. نمایش خالق در تماتاثیر بی
درسه ارائه خواهد شد. مربی این کالس با صدا و بازی و خالقیت ، همه وجوه استعدادی کالسهای م

در پایه های مختلف شکل و اهداف این کالس متفاوت است و ما تنها در این گیرد. میعزیزانمان را بکار 
  با شما مرور می کنیم : کالس نمایش را « اغازِ» بخش

ای برای طهشود؛ یعنی نقها آغاز میپایه پیش دبستانی، با فعالیتهایی برای کشف هوش هیجانی بچه
تجربه ارتباط، درک از جهان، درک عواطف و احساسات و هیجاناتِ خود، و نمایش آنها برای کسب 
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ا آموزش مسیر بعزت نفس. یعنی استفاده از ابزارِ بدن، بیان، حرکت، چهره، و ... برای نمایش خود. این 
 یابد. میپوزیشن، فن بیان، زبان بدن و ... ادامه 

صورت که در کنند. بدینمیشان مسیرشان را آغاز ها با تجربه رویاروی با خودِ واقعیدر پایه اول، بچه
چارچوب یک بازی باید خودشان را در قالبی متفاوت که مبتنی بر نام و شخصیتشان نیست، معرفی کنند. 

... یا  قالب یک ربات، اژدها، دانیاسور، پیرمردر گذارند و خودشان را دا به دنیای تخیل خودشان میپ هابچه
 ،شودمیهیچ جهت دهی توسط استاد نچون شود. میاما این شخصیتها خود واقعی آنها کنند مینمایان 

. موجودی تبدیل شوند به چهکند، میکه استاد تعیین  کلی د در چارچوبنگیرمی یممصصخودشان ت هابچه
و این مسیر ادامه ن. اشبا خود واقعی هاحاال خط رابط خیلی خوبی است برای رابطه بچهاین موجود خیالی 

 یابد تا آموزش مهارتهای بنیادین نمایش و ابراز وجود. می
ا از ر توانیم تکیه بیشتری بر قدرت تخیل پسرانمان داشته باشیم. پس کارمانمیو سوم، در پایه دوم 

توانید آن را در داخل واقعیت بروز بدهید. تخیلی که شما مییعنی  کنیممیآغاز « تخیل تجسمی»
شود؛ بدین میهدف، برداشتن مرز میان تخیل و واقعیت است. کار، با یک بازی آغاز هدف چیست؟ 

بیست دانش آموز در پالتوی نمایش مشغول بازی کنند. میبازی توپ خیالی  کبا ی هابچهصورت که 
و نه وزنش مشخص  ودشمی، نه لمس  ودشمیحس نه شود، می یدهدبا یک توپ خیالی هستند که نه 

 آن را ودهند و رنگ و وزن و شتاب میشکل  ،به این توپها هستند که بچهاین و نه شتابش. است 
باید به چشمهای هم زل بزنند و  هاز طریق چشم، بچهاکنند. اما چطور؟ میبه حقیقتی بدیهی تبدیل 

توپ را بین هم رد و بدل کنند. در فضای کالس تخیلی همدالنه در سکوت جریان دارد. فقط 
شروع به حرکت در پالتوی  هاگیرد و بچهمیخورند. وقتی بازی هیجان میچشمهاست که به هم گره 

و  توپقط رابطه چشمهاست که درباره شیوه حرکت شود چون فمیکنند، کار پیچیده تر مینمایش 
 این آغاز مسیرِ کشف چیزهای تازه است. محل فرودآمدنش، با یکدیگر در ارتباطند. 

میسوالی در کالس مطرح شود. میتر آغاز انتزاعیمی، کهاو پنجم، به دلیل رشد قوای عقالنی بچهپایه چهارم 
شود موفق بود ولی در زندگی راضی و خوشحال نبود؟ در قسمت میشود درباره نسبت موفقیت و رضایت؟ آیا 

آغازِ طراحی آموزشی این کالس است. قاب « قاب»بحث، همه اجازه اظهار نظر دارند. اما عالوه بر بحث، درس 
شود و دیگران پشت سرِ او، قابهایی میبندی یکی از ابزارهای مهم نمایشی است؛ بدین صورت که یک نفر راوی 

بندند که انگار تصویرهایی است از روایتی که روای در حالِ بیانِ آن است. قصه، کامال بداهه است و هنگام یرا م
شوند. گاهی این همکاری مشترک و فی البداهه، میبه صورت داوطلبانه برای قاب بندی وارد  هاروایت قصه، بچه

 شود. میخورد و گاهی به یک تجربه ناب منجر میشکست 
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این ه ششم هماهنگی تمام قوای ذهنی و بدنی )ذهن، چشم، زبان، دست( مد نظر قرار دارد. در پای
میگیری خلق ضرب باشند، درخشش چشمو هماگر به هم متصل و هماهنگ چهار عنصر وجودی 

در آن بسیار  هاکه نقش کلمات و دایره لغات بچه شودمیکنند. در اینجا نیز کار با یک بازی آغاز 
 جدی تر است. 
، فن بیان، ایستادن، پوزیشن، قاب بندی، تنفس صحیح، ها، از دل این تجربههاهمه پایهدر مجموع در 

درک بهتری از خویشتن بیابند. نمایش در این  هاشود تا در نهایت بچهمیزبان بدن و ... آموزش داده 
 کالس بهانه ای است برای کشف خود.

 

 ن انگلیسیآموزش زباد( 
رس، یکی از فعالیتهای بسیار چالش برانگیز است. زیرا از جمله فوق امدتمام  آموزش زبان در

ساز د و از سوی دیگر، اجرای آن، گیرمییی است که از سویی زمان زیادی از دانش آموزان هابرنامه
آموزش زبان اما علی رغم این چالشها، دارد. و کارهایی فراتر از شیوه نامه ی مدیریت مدرسه ای را 

در حنان نه تنها به عنوان یک مهارت، بلکه به عنوان دریچه ای برای تجربه تنوع و گوناگونی در 
توان به صورت فشرده بعدها هم آموخت. اما رسالت میجهان بسیار اهمیت دارد. مهارت زبان را 

ه فضایی است برای تجربه دنیا ازدریچ، ایجاد است« دوستی و گفت وگو با جهان»مدرسه ای که آرمانش 
  .یابدمیای متفاوت؛ و اینجاست که آموزش زبان اهمیت جدی 

 تا سه آموزش خود را با حداقل هفته ای دو ما ،آموزش زبان با پشت سر گذاردن تمام شیوه های موجود 
مشخص  گروهیتوسط یک مربی متمرکز برای جلسه کالس مستقیم و آموزش مستمر و غیر مستقیم 

زیر نظر دپارتمان زبان حنان و در یک برنامه ریزی به این صورت که  بریم ، پیش میاز دانش آموزان 
 و ... بهتراست بیشتر از زبان خود این دپارتمان بشنویم:  مشخص بچه ها تعیین سطح می شوند

راه گشا می باشد (Language competence)آن زبانبدنبال این باورکه در تکلم هر زبان، درک       
با  1378و این توانایی در سالهای کودکی است که به سهولت در ذهن آدمی بالنده می گردد،  در سال 

نقشه ی آموزش مدرسه ای و متکی به دو مهارت گفتاری و شنیداری،  طراحی سیستمی منطبق با 
ال در مدارس برترآغاز نمودیم و از بدو فعالیت بدون وقفه س 12تا  6آموزش حرفه ای خود را به کودکان 

با تنظیم برنامه های آموزشی  و بهره گیری از اساتید مسلط به کار و همراه و همدل ، مسیر خود را تا 
کنون طی نموده ایم. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه فعالیت آموزشی و تربیت بیش از صدها 

 1400 -1401ایی با پشتوانه الزم و اتکال به ذات اقدس پروردگار ، سال تحصیلی زبان آموز در مقطع ابتد
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را اینبار در خانواده ی بزرگ حنّان آغاز می نماییم. بی شک ، با همراهی و اعتماد شما اولیای محترم  
 سالی موفق را در آموزش زبان انگلیسی به فرزندانمان در پیش رو خواهیم داشت.

 آموزشی ما ویژگی های برنامه
 باشند. (می)پیش دبستانی تا پایه ششم ابتداییسال  12تا  6مخاطبین مورد آموزش ، زبان آموزان گروه سنی -1
سیستم  آموزشی مورد نظر جهت سهولت اجرا در مدارس به شکل سالیانه و مطابق برنامه آموزشی -2

آموزشی در هر سال ، با شروع و پایان مقطع ابتدایی طراحی شده است. به طوری که آغاز و پایان دوره 
سال تحصیلی مطابقت می نماید و هر زبان آموز همپای دروس فارسی ، یک مسیر پیوسته آموزشی را 
در طول سال تحصیلی ) برابر با حداقل سه ترم آموزشگاهی ( طی می کند و بدیهی است ادامه آموزش 

 ی قرار می گیرد ،  متصل می شود.به سال تحصیلی بعد که زبان آموز در پایه ی باالتر
که در آن بتوانند از دانش خود به  (work shop)درفصل تابستان ، زبان آموزان از یک فضای کارگاهی  

 طور کاربردی استفاده کنند ، بهره می برند.
مراحل این سیستم آموزشی شش ساله برای پایه های  -3

 مختلف به  این شرح نام گذاری شده است:
 تعیین سطح:

 مولفه مورد نظر است: 2در امتحان تعیین سطح 
ر گروه سنی همساالن سن زبان آموز )هر زبان آموز د -الف

 خود سطح بندی می شود.(
 میزان توانایی گفتاری و شنیداری آنها در زبان انگلیسی-ب
در طراحی برنامه آموزشی به درک زبان انگلیسی از طریق استفاده مستمر از این زبان در محیط آموزش -4

کنند.  س خود استفاده میتوجه شایانی شده است بطوری که اساتید مربوطه  فقط از زبان مقصد در تدری
و بدنبال آن از آموزش مهارت خواندن در جهت باال بردن مهارت های فوق استفاده می شود. در طول 
 برنامه آموزشی مورد نظر بسته به پایه زبان آموز تا سرحد الزم به آموزش مهارت نوشتار نیز توجه می شود.

ب تاپ ، فلش کارت ،  پوستر های آموزشی و درطول دوره از ابزار های آموزشی  )پروژکتور ، ل-5
 شخصیتهای عروسکی( استفاده بهینه می شود.

 کتب مورد آموزش -6
 ) تهیه شده توسط دپارتمان زبان حنان(Goody Palsسری کتابهای  

  CDهمراه با  Dolphinسری داستان های 
 فیلم های آموزشی سطح بندی شده

Preparation  Pre-school 

Springboard  1st grader 

Departure  2nd grader 

On the road  3rd grader 

Speed up  4th grader 

Outskirt  5th grader 

Destination  6th grader 
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اصول برنامه آموزشی مورد نظر همواره از اساتید مجرب و اساتید : در برگزاری کالس بر اساس  -7
توانمند دعوت به همکاری می شود. این اساتید همراه با اساتید گزینش شده که داوطلب حضور در این 

رابه سرپرستی مسئولین   (TCC)عرصه هستند قبل از شروع به همکاری، یک دوره کوتاه مدت آموزشی
 دپارتمان زبان سپری می کنند. 

روز در هفته  مورد نظر زمان  3تا  2روزهاو ساعات کالس : کالسهای زبان بسته به برنامه مدرسه از  -8
 بندی می گردد.

در  %20و کتبی در حد   %80شفاهی و شنیداری  به میزان  فعالیتهای: برای هر سطح و پایه  فعالیتها-9
 هاتشویق می شوند.نظرگرفته شده است که در طول سال زبان آموزان به انجام آن

داده می شود که زبان آموز به دنبال  (Green Card) سبز تشویق : به زبان آموزان موفق ، کارت-10
جمع آوری آنها جوایزی به خود تعلق می دهد. همچنین گواهینامه و کارنامه ارزشیابی عملکرد هر ساله 

 به زبان آموز داده می شود .
توسط دپارتمان زبان و اساتید دردو نوبت) میان سال و پایان سال(  ارزشیابی : کلیه زبان آموزان -11

 ارزشیابی می شوند و نتایج حاصل از آنها درکارنامه تحصیلی به اطالع خانواده می رسد.
، حضوری ،  (PT_Link Card) ارتباط با دپارتمان و مربیان زبان مدرسه : این ارتباط بصورت کتبی-12

 اشد.تلفنی و مجازی میسر می ب
برگزاری رویدادهایی به زبان انگلیسی در داخل مدرسه و شرکت در رویدادهای بین المللی و مسابقات  -13

 -(presentationسخنرانی)-(poertry reading)برای نفرات پیشرو مثل  شعرخوانی معتبر جهانی 

داستان نویسی  -  History painting))نقاشی داستان  -( American terminologyاصطالحات رایج)

 (Drawing a text )نقاشی از مفهوم یک متن – ( Storytelling  & writing storiesو داستان سرایی)

 & (the showنمایش و پانتومیم  -  Free) Discussبحث آزاد ) – (Photographyعکاسی)  –

(Pantomime – ( توصیف تصویرDescribe an image)–  (ارزشیابی شنیداری Listening evaluation )

 ( و....Vocabulary domainدانش لغت شناسی )  -

ساله )ششم ابتدایی( مدرک پایانی ممهور به مهر مدرسه و  6مدرک پایان دوره : در پایان دوره  -14

 اهدا می شود.  (harvesting Party)امضای موسس در مراسم برداشت محصول 
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 وکارسوقهای پژوهشی پژوهش آزمایشگاه ،  ه(
 تصدیمهای علمی دانش آموزان. معلمین پایه هم به همراه زنگ آزمایشگاه در سال جاری، مکانی است برای تجربه ایده

راتراز ف های مختلفآزمایشگاه در این کالس حضور دارند. طراحی و آماده سازی آزمایشهای گوناگون متناسب با پایه
زنگ آزمایشگاه (، Science Show) علمیهر از گاهی در قالب نمایشهای  سه قرار دارد.کتاب درسی، در برنامه کاری مدر

 را به کانونی برای تجربه ذوق و شعف علمی تبدیل می سازند. 
 ها؛ جایی برای تجربه تفاوت و تنوع. جایی که بچهیی است برای تمریِن ایده و ساختدرس پژوهش جا
ی درون خود را در دنیای واقعی نمایان کنند که به هابخشهایی از ایدهی رایج، بتوانند هابدون محدودیت

هدف پژوهش، فقط باالبردن دانِش پسرانمان در یابد. میطور عادی در سایر فعالیتهای مدرسه، نمود ن
ی مختلفی مثل الکترونیک و هوافضا و مکانیک و ... نیست؛ بلکه دریچه ای است برای تبدیل ایده هاحوزه
 عیت و تجربه لذت ناشی از آن.به واق

کالسهای پژوهش مدرسه از پایه دوم تا میبرای ایجاد کیفیت بهتر و نظارت بیشتر و دقیق تر مربی، تما
 شود. میکالس برگزار دو مربی درششم، با 

یم فنیدرس پژوهش ، تلفیقی از سرفصل درسهای هر پایه، مهارتهای هنری، طراحی خالقانه و دانش 
ی انجام شده در این کالس، هاگردد. پروژهمیدر مدرسه اجرا ولی ای حرفههای باشد که با پشتیبانی تیم 

ش آموز یک بسته وسایل و ابزارهای مورد نیاز نکاربردی و مرتبط با چالشهای زندگی روزمره است. هر دا
تی و آ البته برای سالها بیازماید. یش را خودش پیش ببرد و بارهاتا بتواند پروژه با خود همراه خواهد داشت

و حضوری  (Workshop) جلوگیری از بروز مشکالت قبلی این جریان به صورت کارسوق های مشخص
ی پروژه ها آشنایاین  .تا آنجا که زمان کالسهای حضوری یاریمان کند البته  در مدرسه برگزار خواهد شد

مدار شمند، هو آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی و قطعاتعلم و با اشکال هندسی و اوریگامی و مبانی اولیه 
ماکت  معماری و،  و مکانیک و شیمی و زیست پژوهش در مهندسی الکترونیک ، گاهی ژنراتور و  ارفش ها ،

رفته تر در نظرگفعالیتی انتزاعی و در اوج خود برای تعدادی داوطلب خاص و آماده ،مهندسی هوافضا وسازی 
قرار  در طراحی آموزشی مدرسهکه به کدنویسی و برنامه نویسی برای رباتها « کدینگ»درس به نام شده 
که پسرانمان از دل این کالس خواهد رفت به صورت پروژه محور )فردی و گروهی( پیش  است که گرفته

 قات بیرونیابدر مسبا شرکت خود را توانند به رویدادهای داخلی و بین المللی وارد شوند و تجربه علمیمیها 
  .دهندتوسعه 

اما هماهنطورکه تاکید شد برگزاری این فوق برنامه تنها در صورت مجوز کالسها و کارگاههای حضوری 
 خواهد بود و جایی در فضای آموزش آنالین و مجازی ندارد.
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 کامپیوتر و برنامه نویسی:(و
آموزش کامپیوتر در حنان بر مبنای جدیدترین متد آموزش کامپیوتر در مدارس روز دنیا و توسط یک 

شود. واقعیت این است که میاتاق فکرِ باتجربه و خالق در حوزه آموزش کامپیوتر طراحی و نظارت 
، Wordشامل  Officeی گروه هاآموزشِ کاربریِ نرم افزارهای آماده همچون نرم افزاری

PowerPoint ،Excel مورد انتقادهای جدی در جهان واقع شده است؛ زیرا دانش آموزان،  هو ... ب
ش آموزان ندارد و تنها مهارتِ کاربریِ کامپیوتر را افزایبخشیدن به تفکرکامیپوتری دانشنقشی درعمق

 دهند. از این رو آموزشِ کامپیوتر در حنان بر سه رکن قرار گرفته است: می
 : (Game Based Learningی بازی )وسیله آموزش به

هایی هستند که به طور خاص برای آموزش طراحی شده اند یا ارزش آموزشی های آموزشی بازیبازی
ها با کنند. این بازیضمنی دارند، به این معنی که دانش آموزان در حین انجام بازی مهارتهایی را کسب می

پرشور دانش آموزان در کالس، ایجاد انگیزه و ارضاء هیجانات فراهم کردن فضای جذاب برای مشارکت 
دانش آموزان، باعث پرورش خالقیت و تعامالت اجتماعی دانش آموزان شده و در نتیجه منجر به یادگیری 

برای  MITهای معتبری در دنیا از جمله دانشگاه شود.از این رو مراکز آموزشی و دانشگاهتر آنها میعمیق
اند که نموده MinecraftEDUو  Scratchیی مانند، هااین اهداف اقدام به ساخت بازی دست یابی به

یرند. گتوسط بسیاری از مدارس به خصوص در مقطع ابتدایی در بسیاری از کشورها مورد استفاده  قرار می
 ای آموزش دراز این شیوه برای آموزش در مقطع دبستان بهره برده و برکه  و ما از میان آکادمی های فعال

 . یم کناند استفاده میهای متنوعی که با اهداف آموزشی طراحی شدهی مختلف تحصیلی از بازیهاپایه

 حل مساله دانش آموزان برنامه نویسی و تقویت مهارت

واند تهای بسیار مهمی هستند که بهبود آن میاز جمله مهارت تکنیکهای مربوط به آن و مهارت حل مسئله
جود های مختلفی برای تقویت این مهارت وزندگی هر شخصی تاثیر مستقیم داشته باشد. روشبر کیفیت 

ه آموزان به کمک برنامه نویسی راآید. دانشها به شمار میترین این روشدارد و برنامه نویسی یکی از جالب
ه مسائل یک مسئله ب آموزند چگونه با تقسیمو روش درست فکر کردن و مهارت حل مسئله را فرا گرفته و می

 تر حل نمایند.توانند آن را سادهکوچکتر می
جذاب و حتی در مقطع ابتدایی به سادگی   های بسیارتوان برنامه نویسی را به روشدر حال حاضر می 

هایی است که با هدف آموزش برنامه نویسی توسط تدریس نمود. یکی از این تغییرات استفاده از ربات
 های معتبر جهان ساخته شده و به سرعت در حال تکامل و گسترش هستند.ها و دانشگاهشرکت

 ICDLی هفتگانه هاآموزش مهارت

مهارت هفت گانه ای در زمینه   LicenseInternational Computer Driving  مخفف ICDL  واژه
بیانگر کفایت در مهارتهای کاربری کامپیوتری  ICDL گانه هفت یهامهارت باشد. یادگیریمیکامپیوتر 

https://hadi-ac.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-icdl-2013/
https://hadi-ac.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-icdl-2013/
https://hadi-ac.com/product/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-icdl-2013/
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 آشنایی ؛اطالعات فناوری در ابتدایی مفاهیم باشد:میمهارت تئوری و عملی  7شامل  ICDL آموزش. است

 ؛)مایکروسافتWord بر ای پردازی)مقدمه واژه بامفهوم آشنایی؛هافایل ومدیریت استفاده ،Windows  بامفهوم

 پایگاه مفهوم با آشنایی ؛)مایکروسافتEXCEL گسترده صفحات بر ای مقدمه ) هاگسترده صفحه مفهوم با آشنایی

 اطالعاتی ارتباطات)خدمات و اطالعات ؛ Point (Power(مطالب ارائه ؛)مایکروسافتAccess  بر ای مقدمه ) داده

 )الکترونیک وپست اینترنت،شبکه

 در تا شودمی انجام دبیرستان پایان تا دبستان چهارم از مختلف، مهارتهای این همه تدریس که است ذکر به الزم
 مقاطع آموزان دانش درک و نیاز اساس بر و مطروحه مباحث مختلف سطوح به توجه با مختلف سالهای طی

 گیرد. صورت مستمر و تدریجی آموزشی ، مختلف

 
 فوق: محور سه یمبنا بر کامپیوتر کالس آموزشی طراحی به کنیممی نگاهی مختصر طور به اکنون

 

 عناوین دریس پایه

پیش 
 دبستان

آشنایی با 
 1سخت افزار
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 : یموسیقی و عکاس آواز و سرود و، فضای تجسمی ،  خوشنویسینقاشی  ،  ،  هنر (ز

نقش  ، ، سعی خواهیم کردیکی از هنرهای کهن و زیبای ایرانی هنر نزد ایرانیان است و بس و ما با پرداختن به 
واهد خ دانش آموزانایرانی و ترغیب روحیه ایرانی و هویت ملی در سبک زندگی آموزش مهارت دردر را بسزایی 

جزو یکی از هفت مهارتِ رنگین کمانیِ حنان نیز هست. از این رو، همچنان به طور مستمر که چنین هم داشت
های هنر شود تا مربی میقرار دارد. در این زنگ، کالس پسرانمان نصف هنر در برنامه کالسی دبستان حنان 

ز هر دانش آموام دهد. ی الزم را انجهاد و راهنمایینند عملکرد دانش آموزان را رصد کننبا تمرکز بهتری بتوا
نویسی زیر نظر دپارتمان خوشخوشنویسی ول سال و درکنار توجه آموزگار اصلی به آموزش درست نویسی و در ط

 سایر هنرهایعکاسی و  ، ، موسیقی تکنیک خالق نقاشی آموزشبه یکی از رشته های هنری ، مجموعه 
. هنر در این کالس، نه به عنوان شت داخواهد ، یک کالس خالقانه در موضوع هنرهای تجسمی تجسمی 

تسهیل گری است  قطعا و دنیای درون عالمو ادانش آموز  ، بلکه ابزاری است برای ابراز وجود یک مهارت
، مربی این کالس باید با چنین بینشیمثال در کالس نقاشی . کندکشف برای دانش آموز تا خود را بهتر

در این کالس، دریچه ای  رشته ی هنرییل کند. به عبارتی، ی دانش آموزان را بررسی و تحلهاطراحی
کار در  از این جهتوگو با دانش آموزان و کشف دنیای زیبای درون آنهاست. منحصربه فرد برای تعامل و گفت

میبیاموزند چطور  هادهد تا بچهمی، زمان زیادی از این کالس را به خود اختصاص  مبانی خالقانه طراحی
ر سایطراحی آموزشی این کالس، در ، یک ایده ذهنی را نمایان کرد.  ساده طرح های اولیه وتوان با شکل 

نیز قرار دارد و برای سایر ...  کالژ، خمیربازی، کار با رنگ وفعالیتهای حوزه هنرهای تجسمی همچون چاپ، 
 نیز دانش آموزان به استعدادهای خودرشته های هنری به آشنایی های اولیه خواهند رسید تا در فضای انتخاب 

 نزدیک شوند.
الزم به توضیح است برای خوشنویسی و درست نویسی امسال یک دپارتمان تخصصی برای آموزگاران 

 آموزشهاو پیگیریهایی را برنامه ریزی خواهند کرد . ی ،در متن کالسهای درس
 

 : تربیت بدنی (ح
پایه بر یادگیری یک رشته ورزشی تمرکز دارد و البته  زنگ ورزش: هربعداز کسب مجوز برای برپایی 

قرار داده شده است. وجود ابزارهای  ها، در همه پایه بازی فوتبال که مورد عالقه اغلب پسرانمان هست
دهد که آموزش خود را بهتر پیش ببرد. امسال میورزشی متعدد برای هر رشته به مربی این امکان را 

 تری پیگیری خواهیم کرد. ق شی و فیزیکی پسرانمان را با برنامه دقیبرنامه استعدادیابی ورز
ال، ی مختلف )والیبال، فوتبال، بستکتبهاالمپیاد ورزشی حنان: یک المپیاد درون مدرسه ای در رشته

هارتی و سایر بازیهای م و شطرنج )در استخرآموزش و پرورش( شنا بدمینتون،بیلیارد ، میز،  تنیس روی
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شود و هم بازیگران و هم تماشاگران، می( که در زنگهای تفریح به صورت لیگ برگزار و فکری
اطالع  مدرسهفرصت بی نظیری برای تجربه هیجان مثبت دارند. برنامه دقیق این بازیها در سامانه 

 ی مختلف،هاحنان برای مسابقات منطقه ای، استانی و کشوری در رشتههمچنین شود. میرسانی 
سازد. شرکت در مسابقه، برای حنان به هیچ وجه به قصدِ کسب افتخارات برای میپسران خود را آماده 

 نیست و تنها هدف آن، ایجاد فرصت رقابت برای عزیزانمان است.  مدرسه
: با توجه به آلودگیهای مکرر هوا و عدم امکان فعالیت ورزشی و البی شاد دبستان  اتاق ورزش

تواند جایگزین میان در هوای باز، اتاق ورزش که با تجهیزات استاندارد مجهز شده است، عزیزانم
و به هر ترتیب اگر با محدودیتهای بهداشتی مواجه شویم الزاما به مناسبی برای چنین اوقاتی باشد. 

تری وبازیها و شادیهایی از جنس فاصله و عدم برخورد روی خواهیم آورد مثل بازیهای فکری و کامپی
 و سالنی مجاز

  

  فتگو:گدوستی ومحفل  ، همدلیمهارت  و آداب زندگی ، کوچینگ شخصی ، فلسفه(ط

تی در حبرانگیز است. خصوصا که این عناوین ش، در برنامه هفتگی دبستان، چالها  نام این درس
این روزها به یک  P4Cفلسفه برای کودکان خورد. دبستان به چشم می و اول و دوم برنامه پایه پیش

گری و تفکر نقاد پرسشرکن جدی در طراحی آموزشی نوین جهان تبدیل شده است. تقویت روحیه 
ه های پایاین کالسها در از نخستین سالهای آموزش بسیار اهمیت دارد.  هاو درک معنای عمیق پدیده

اداب زندگی در و فنالند   MCIDAسوم و چهارم به کوچینگ شخصی  زیر نظر آکادمی انحصاری 
 دوستی و گفتگو درپایه همچنین و چهارمدوم تا ی پایهدر عنوان مهارت زندگی  سوم و پایه دوم و

گردد که جایی است برای باهم فکر کردن و کندوکاو درباره مسائل ششم دبستان ارائه می پنجم و 
 تا انشاهلل پایان دوره ی دبیرستان فرزندان مان ، همراه جالب و عمیق و رشد اندیشه ها و تفکر نقادانه 

ادامه خواهد  بااساتیدی کارآزموده در این آموزش منحصر به فرد مدارس دوستی و گفتگوی حنان
 و سرآمد، در آموزش تعامالت اجتماعی منظور پرورش  بهو یفرد یمهارتها یریفراگبرای  یافت.

 :شوندیکودکان در نظر گرفته م یبرا

مهارت خوب و  -4   مهارت خوب حرف زدن -3  مهارت درست راه رفتن -2   مهارت درست لباس پوشیدن-1

                    کردن یمهارت نقاش -7   ترانه و دکلمه خواندنو مهارت شعر  -6   مهارت منظم بودن -5   دنیموثر شن

مهارت  -12ی   مهارت کار تیم -11     مهارت بهداشت -10 لذت بردن از زندگی   مهارت -9    مهارت نوشتن -8

 -15    مهارت تشخیص درست از نادرست -14   شجاعت نیو تمر یمهارت جرات ورز -13درست نشستن        

در  یمهارت سع -18   و برش زدن یمهارت کار با قیچ -17     مهارت گره زدن -16    مهارت درست غذا خوردن
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                 زمان تیریمهارت مد -21ی درست    مهارت مطالعه -20   مهارت شستن اشیا -19   خوش خط بودن

    مهارت پژوهش و تحقیق -24     و تحمل حرف مخالف یریمهارت انتقاد پذ -23   مهارت کنترل خشم -22

    کارباسوزن مهارت -28  مهارت غذا پختن -27    کردن یمهارت باز -26     مهارت تشخیص دوست خوب -25

و خوب فکر  مهارت تفکر کردن-31   مهارت خوب توجه کردن -30   ی و سپاسگزار کردن مهارت شکر -29

         مهارت دوست خوب پیدا کردن -33   مهارت تصمیم گیری و درست و به موقع تصمیم گرفتن  -32   کردن

                 ونقد شدن یریانتقادپذ مهارت -36     لوازم یمهارت نگهدار -35    دوست خوب یمهارت نگهدار -34

                 مهارت صبور بودن -40     مهارت گذشت -39   کردن یمهارت برنامه ریز -38     مهارت رازدار بودن -37

مهارت صادق  -44  مهارت دقت به پیرامون -43    مهارت نگهداری گیاه و گل -42     مهارت حل مساله -41

مهارت نا امید  -48     مهارت تالش کردن -47ی      مهارت آینده نگر -46      مهارت وفادار بودن -45    بودن

 یمهارت در فضا -52  مهارت کار با کامپیوتر -51   مهارت کار با ابزار -50   مهارت هدف داشتن -49    نشدن

    قناعت کردنمهارت  -55     ارت احترام گذاشتنمه -54     داشتن یذهن پرورشمهارت  -53ی  مجازی و سایبر

مهارت شاگردی  -59    کردنهمی مهارت همف -58    مهارت مشورت گرفتن -57   از اشیا یمهارت بهره گیر -56
 ... ومهارت آرام بودن   – 60کردن      

 

 توضیح بریخ مسائل مهم مدرسهوم: سموضوع                           
  ارتباط با مدرسه:نحوه  ؛یک

یقینا تمام همراهان شما در مدرسه خود را موظف به پیگیری امور پسرعزیزمان می دانند ، پس شرایط خاصی را 
برای گفتگو و ارتباط با مدرسه ی فرزند خود ، جویا نباشید مثال در قالب گروه ها و یا از طریق نماینده ی خاصی  

مستقیم می تواند به مسئول مدرسه اعالم نماید و در مواردی هم که الزم و... هر ولی در هر حوزه مشکل خود را 
به نظر خواهی از اعضای دیگر باشد یقینا شیوه ی مدرسه ی دوستی و گفتگو همین است که در یک محیط 

ریق طارتباط با اعضاء مدرسه به راحتی و از سه  دوستانه این اتفاق از سوی موسسه و با حضور انجمن انجام گردد .
 گیرد:اصلی که توضیح داده می شود ، صورت می

  لطفا توجه گردد. میخدمتتان ارسال در ابتدای سال  تلفن مربوط به بخشهای مختلف مدرسه،لیست  :یتلفنتماس

داشته باشید که مربیان مدرسه در بسیاری از ساعات، مقید به حضور در کنار پسرانمان هستند و امکان پاسخگویی 
 ز طریقاندارند. به همین دلیل از شما تقاضامندیم اگر برقراری ارتباط مستقیم با هر یک از اعضاء مدرسه، ممکن نشد، 

یا سایر اعضاء  میو از طرح موضوع با روابط عمو وطه با شما تماس بگیرنداطالع دهید تا مسئول مرب« روابط عمومی»
هر پایه دارای یک معلم راهنماست که نماینده تام مدیر در هر پایه است لذا در اولین برخورد مدرسه خودداری بفرمایید. 

مایید از طریق ایشان پیگیری ن تمام موارد آموزشی ، پرورشی ، رفتاری ، سرویس ، مالی ، انضباطی  فرزندخود را دقیق
و نهایتا مواردی که مربوط به خود ایشان است را با مدیریت مطرح نمایید . مطمئن باشید تمام مسائل از طریق گزارشات 

 این دوستان با معاونت آموزش و شخص مدیریت مطرح و پیگیری خواهد شد.
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 و  معاون پایهتمام اطالعات و اعالنات مدرسه سعی می گردد مکتوب و دقیق از طریق  :سامانه مجازی
عتبر اطالعات مدرسه فقط کانال رسمی پایه خواهد بود مآموزگاران خدمت شما اولیا برسد ولی درنهایت تنها کانال 

خی کانال های خودجوش و نه کانال های گروه های اولیا و غیره ، تجربه ما را به این سمت هدایت کرده که بر
ساخته ی اولیا اطالعاتی را ردو بدل می نمایند که عالوه بر مخدوش کردن ذهن عموم و مخصوصا گلهای ما که 

ذهنیت نادرست می شوند اخبار با مواجهه با برخی اخبار و نقل قول ها و قضاوتها درباره مقام معلم و مدرسه دچار 
استه جریان ساز می شوند ، لذا همینجا از اولیا محترم خواهشمنداست تمام نادرست هم انتقال می دهند و خود ناخو

سواالت و ابهامات خود را شفاف و بسیار راحت با مدرسه دوستی و گفتگو درمیان بگذارید تا به سرعت موضوعات 
 حل و فصل گردد که خود این از مزایای ارتباطات صریح و در چارچوب درست خواهد بود .

 رنامه ببرای مراجعه حضوری به مدرسه، لطفا از قبل به صورت تلفنی هماهنگی بفرمایید.  ی:مراجعه حضور
ی گفت و گوشود تا بتوانید زمان خود را برای میابتدای سال تقدیم اختصاصی با آموزگاران نیز در مالقات 

 اختصاصی با آموزگار هر کالس تنظیم بفرمایید.
 

 یمان را با چه کسی در میان بگذاریم؟ هادغدغه ؛دو

 نمایمعلم راهوقتی درباره دانش آموزانمان دغدغه خاصی دارید اگر درباره مسائل اجرایی و انضباطی است، آن را با 
ان، مسائل آموزشی شامل عملکرد معلمپایه یا معاونین انضباطی مدرسه در میان بگذارید؛ اما اگر دغدغه شما درباره 

ها  پروژهبازخورد فعالیتها و آگاهی از محتوای آموزشی کالسها، ها، ارزشیابی، موزپیشرفت دانش آیادگیری و روند 
ر مرحله نیز احساس ه معلم راهنمای پایه مطرح نمایید و درنهایت را مستقیما به  و ... است، آن پرلز و تمیز و

، بعد معاونت کل مدرسه و  معاونت آموزشی وع را با کردید، نیاز است مرجع باالتری در جریان قرار بگیرد، موض
 مدیریت مدرسه در میان بگذارید. شخص  نهایتا هم اگر تمام این دوستان شما را بدرستی هدایت نکردند با

 

 چند توضیح پایانی... سه؛

 در پایان، الزم است چند توضیح یا شاید درددل را با شما همراهان عزیز در میان بگذاریم: 
  درباره کالسبندی تنها مجبوریم به نظر کارشناسان )شورای مدرسه( اعتماد نماییم و کار را از این شورا پیش

مناسب  فضای تمام می تواند ما هم مثل شما معتقدیم در دوره ی ابتدایی نقش یک آموزگار حرفه ای  ببریم ،
لذا مثل هر سال به تیم مجرب آموزگاران خود مطمئنیم و نظارت  و ایجاد کندرا برای پسرمان  یتحصیلو شاد 

دقیق بر عملکردها وجود دارد لذا خواهشمنداست این جریان را با اعتماد کامل به مسئولین مدرسه بسپارید و 
با گذشت تنها چند هفته خواهید دید که سالهاست مدرسه در این امر بسیار کم شده که دچار اشتباره شده 

عتماد به مجموعه ی خود با ما و سیاستها اخواهشمنداست بعداز اعالم کالسبندی ها با توکل به خدا و  باشد .
 همراه شوید تا بهترین خروجی ها را باسرعت بیشتری دریافت نمایید.

  با کمال احترام از شما تنها یک تقاضا داریم خواهشمندیم دقیق اطالعیه ها و ،  هانظمیبیدرباره برخی
ه تنظیم برنامه سرویس مدرستهیه ی لباس فرم ، برای  ه های مدرسه را دنبال ، مطالعه و پاسخ دهید .خواست

چند هفته مانده به آغاز سال تحصیلی با شما معموال  کهعصرها و ناهار حتما در زمان مناسب  برنامه تکمیلی، 
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ر ، بعد از این تماسها تصمیم خود را تغییهابسیاری از خانوادهمشاهده شده که  ، اقدام نمایید.می گیریم تماس 
ما ، ایمداشته باشدر تمام زمینه ها نهایت همراهی را یم و وظیفه خود می دانیم کنگرچه سعی میند ه اداد

و باعث  دنکمی واقعیت این است که این مقدار تغییر، تمام برنامه ریزی مدرسه را برای این دو بخش مختل 
تمام اموری که به اطالع شما می رسد و از  در د. از همه عزیزانوشمی  هاایتیها و نارضمیبسیاری بی نظ

را برای ما در موعد خواسته شده ، پاسخ است  خواهشمند شما خواستار پاسخ درست و به موقع هستیم ، 
 . مشخص نمایند

  به  الزم است دستیم ده ادچار بحران هایی مثل شیوع بیماریهای فصلی و ... شهنوز سال که  اینیقینا در
دست هم دهیم و یک پروتکل دقیق و بهداشتی را اجرا کنیم ، در این زمینه هم با استعانت از نظرات 
کارشناسانه و کمک گروهی از متخصصان اطمینان خاطر به شما خانواده های عزیز می دهیم که از هم اکنون 

اسازی زنگهای تردد و ... آماده نموده است مدرسه خود را برای تمام طرح ها فاصله گذاری و ضدعفونی و جد
 و انشاهلل با یاری هم از پس مشکالت احتمالی برخواهیم آمد.

  تغذیه هم در قسمت صبحانه سالم ، ناهار و هم  لباس فرم ، سرویسها ، برای برنامهدرتمام قسمتها و به ویژه
ی هاویهبه ر هاشاهلل با کامل شدن این طرحتمام پیشنهادات خوب شما را خواهیم شنید و انو ... بوفه ی مدرسه 

 همراه هم خواهیم بود. شفاف و با جزئیات کامل، برنامه ها در اجرای این  بهتری

 

  4011تابستان  طرح مدرسه حضوری تطبیقی

، تصمیم به برگزاری یک دوره  سال تحصیلی گذشتهآموزشی دوشرایط  بحران کرونا و با توجه به     

 داریم: 1401در تابستان آموزشی 

)هفته ی اول خرداد تا هفته ی اول  خانواده ی دانش آموز عزیز ما الزم است که از همین هفته ی پایانی 

هفته برنامه ریزی جامعی  تنظیم نماید تا ضمن استراحت و تفریح و کسب قوای  4برای  ( ،تیرماه 3تیرماه )

بمان بتواند برای آمادگی بیشتر ، تحلیل و مرور کتابچه روحی و روانی برای فرزندمان ، دانش آموز خو

با  واندبت را که تقدیم شما می شود را  انجام دهد تا با رفع ایرادات احتمالی "راقورت بده کرونا "تمرینی 

   شرکت نماید. سال بعد خود ،آمادگی در کالسهای 

 ظهردر مدرسه حاضر می شوند 12تا  8ساعت از سه شنبه  شنبه و دوشنبه و یک  روز تنها سه  هر دانش آموز .

  شود. برگزار میبه صورت مجازی در کالس آنالین ها کالس البته گاهی با هماهنگی قبلی برخی تمرینات و 

  هفته آموزشی.  8به مدت  مرداد18شنبه سه تا  1401تیر 4زمان برگزاری کالسها از شنبه 
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  ، هستند که در پایه های مختلف بسته « ریاضی و علوم فارسی،»درسهای ارائه شده در دوره تابستان

زنگ  100که از این به شرایط هر پایه و طرح درس آموزگاران که موردتایید آموزش دبستان خواهدبود ، 

   زنگهایی به هردرس اختصاص خواهد یافت.آموزشی ، 

از  و یتان سپاسگزاریمهاشما ممنونیم. از تمام همراهیاز اینکه با حوصله این متن طوالنی را خواندید، از  

بالیم و امیدواریم شایسته اش میاینکه با تمام ضعفهایمان همچنن شایسته اعتماد شما هستیم، به خود 

 که کلید تمام قفلهای زندگی با توکل ، صبر ، عشق و مهربانی باز خواهد شد. درستیبه  باشیم.
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بنای یادبود  گفتگوی دو اندیشه از شرق و غرب )حافظ و گوته( در شهر وایمار کشور آلمان که بنا به 

 پیگیری یونیسف قرار است در شهر شیراز کشور خودمان هم ساخته شود .

 باشید    در پناه حقهمیشه سامل  وتندرست و شاد

 1400روزهای پایاین 

ممتاز حناندبستان پسرانه مدیریت   


