بنام او
ردود رب شما پدران و ماردان گرامی
نخ
چهاردهم فروردین ماه ساعت  7:25دقیقه صبح (همان داقیق ستین شروع هب کار مدرهس پس از تعطیالت نوروز) یکی از دانشآموزان پاهی هفتم هب
دفترم آمد و با بیان زیبا و دوست داشتنی و ردخور احترام خود از من خواست ات مطلبی را ردمیان گذا رد .موردی را هک این دانشآموز فرهیخته با من ردمیان
گذاشت را بهآناهی میدانم ربای ن گاشتن این چند سطر.
بیان این هک من (دانشآموز مذکور) از شما و معلمان و کارد مدرهس نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم ،چون دیگر مثل سالاهی قبل رد کالس ردس
از اینکه مطلبی را بیان کنم خجالت نمیکشم و از بیان مطلبی حتی هب اشتباه رهاسی ندا رم.
این تجرهب من را ردنقش مدری مدرهس ،هب حدی تحت اتثیر قرار داد هک ربخود واجب میدانم از ی کایک دبیران ،کارد و کا کرنان مدرهس تشکر کنم و این
اتفاق نیک را حاصل تالش عوامل مذکور میدانم.
رد آستاهن ورود هب ماه اردتشهبی ،ماه رویش و بیدا ری،بنا داریم پنجرهای دیگر از رویدا داهی کالس ردس دبیران را از زبان و قلم خود آناه هب دیده شما
بگشامیی و امید داریم هک این رویدا داه توانسته باشد رویش و بیدا ری روح و روان فرزندا ن مان را رد مفید قلهک رقم زند.
یاحق
علی فهیم نیا ،مدری
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پس از گذشت نخستین مالقات اولیا و دبیران و رسیدن بازخوردهای مثبت و بعضا منفی از فرایندهای
آموزشی ،مدرسه تالش بر رفع آنان نمود.
جلسات توجیهی رشدنامههای شناختی برگزار و برگههای نظرسنجی به مدرسه رسیده و همچنین
تحلیل و بررسی شد که انشاهلل در دوره بعدی این رشدنامهها تاثیر آنان قابل مشاهده خواهد بود.
به طراحی و جمعبندی تکالیف نوروز پرداختیم و سعی شد تا حداقل  %90آنها از حالت مشق شب
بیرون آمده و پروژهای باشد .پروژههایی که بدور از بحثهای کلیشهای چون نمره و تهدید ،سعی داشت تا
دانشآموزان با انگیزهای درونی به انجام آن بپردازند و خوشبختانه این هدف طبق بازخوردهای دریافتی از
دبیران ،دانشآموزان و شما اولیای گرامی محقق شده و کیفیت انجام آنان از نظر داوران (معلمان) بسیار باال
ارزیابی شده و کمیت آنها نیز کمتر از حالتهای سنتی نبوده است.
در بحث کارپوشهها خوشبختانه حرکتهای خوبی صورت گرفته و میزان محصوالت دانشآموزی ما
از نظر کیفیت و کمیت حد قابل قبولی را داشته و انشاهلل بتوانیم با برخط کردن ( )onlineکارپوشههای
دانشآموزی هم مشکالت مستندسازی مدرسه را برطرف سازیم .در حا حاضر متاسفانه بسیاری از زحمات
معلمان و دانشآموزان به لحاظهای قالبی و محتوایی قابل مستندسازی نیست و به شکل شایستهای بازتاب
نمییابند.
نکته بعدی بحث آزمونهای آمادگی خرداد است .از آنجایی که ما سعی کردهایم آزمونمحور نباشیم
و براین اساس آزمونهای نوبت اول را نیز برگزار نکردیم اما به جهت انجام روالهای رسمی ناچار به برگزاری
امتحانات نوبت دوم هستیم .بر همین اساس میبایست امتحاناتی شبیهسازی شده را طراحی نماییم تا
دانشآموزان هم از نظر قالب و هم از نظر محتوا برای آمادگی درسها را جمعبندی نموده و معلمان نیز
بازخوردی از کار خود بگیرند.
امیدوارم از برآیند کارهای مدرسه حس خوبی داشته باشید و کاستیها ،انتقادات و پیشنهادهای خود
را به ما انتقال داده تا در صورت امکان در برنامهریزیهای مدرسه برای سال تحصیلی آینده اعمال گردد.

با آرزوی تندرستی و شادکامی رد پناه حق
حس ّ
ش
م
ل
م
امیر ین دو و  -عاون آ وز ی
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ادبیات افرسی-جناب آاقی خسروی
کالس ادبیات از مهرماه با دو هدف عمده تشکیل شد .1 :آشنایی با ادبیات سرزمین ایران و ارزشهای
ادبی متون و چگونگی درست خواندن و لذت بردن از متن .2 ،آموزش امال و شیوۀ نوشتن صحیح کلمات و
ترکیبات فارسی و عربی .از ابتدا سعی بر این بود تا دانشآموزان با شیوۀ درست با متون ادبیات فارسی مواجه
شوند تا کمترین مشکل را در خواندن و فهم متون داشته باشند .بنابراین آموزشها بر اصولی همچون درست
خواندن متون ،ارزش ادبی متون و تفاوتهای هر کدام ،آشنایی با دانشهای ادبی برای معنی کردن شعر و
ترکیب این مباحث با دوره و زمانه و خاستگاه اجتماعی هر شاعر و عوامل موثر اجتماعی بر طرز تفکر او،
استوار بود.
عالوه بر این در درس امال نیز سعی بر این بوده است تا با توجه به خواندن متون و ریشهیابی واژگان
عربی و فارسی دیدگاهی در مورد امال به ایشان داده شود تا به طور ریشهای مشکل را حل کنیم.
برای افزایش جذابیت کالسها از مواردی همچون تفننهای ادبی و رابطههای بین آرایهها و حتی
یاددهی وزن شعر استفاده کردهایم .البته خواندن روایتهای گلستان و تعمق در معنی و فهم آنها نیز و شکل
ساختاری داستآنها در عالقمندی دانشآموزان تأثیر زیادی داشته است .همچنین با دادن تکالیف متفرقه برای
مفاهیم غیرکتابی ،آنها را برای فهم بیشتر مطلب آماده کردیم.
از آنجا که روابط بین آرایهها و تأثیر و تأثرات شاعران و بسیاری از روابط بین اجزای ادبیات بسیار
درهمتنیده و پیچیده است ،تدریس تنهای یک مفهوم بسیار سخت و طاقتفرساست .مثالً در زمینهای مثل
دستور و ساخت فعل و واژه و  ...باید به همۀ ابعاد به یک اندازه توجه داشته باشیم و اگر در زمینهای غفلت
شود ،دانشآموز در بقیۀ زمینهها نیز پیشرفت نخواهد کرد ،پس سعی کردیم که به همۀ زمینهها با توجه به
روابط به یک اندازه توجه کنیم .بزرگترین مشکل در این زمینه بیعالقه بودن برخی دانشآموزان بود که سعی
کردیم با متوجه کردن آنها به زیباییهای ادبیات و کاربردهای روزمرهاش ،این دانشآموزان را نیز
عالقمند کنیم.
در نهایت شاید بتوان ادعا کرد که این دوره نوعی دیدگاه جدید در مورد ادبیات و کاربردهای روزانۀ
آن به دانشآموزان داده شود ،که اگر این امر تداوم داشته باشد منجر به شکوفایی دانشآموزان و التذاذ ادبی
بیشتر ایشان خواهد شد .از لحاظ کیفی این دوره برای کسانی که عالقمند بودند مثبت و پربار ارزیابی میشود
و برای ادامه دار بودن و بهتر شدن آن باید برنامهریزی دقیق کرد و طرح خاص مدرسه را همراه برنامۀدرسی
تدوین کرد که با تغییر معلم و دبیر کمترین مشکلی برای این نوع تدریس پیش نیاید.
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ن گارش  -جناب آاقی ابوالقاسمی
کالس چارپر یا همان نگارش ،متشکل از چهار زمینۀ آموزشی است .چارپر تیری است که در انتهای
آن ،چهار پر برای هدایت مستقیم تیر وجود دارد .در کالس چارپر نیز چهار مهارت شنیدن ،گفتن ،خواندن و
نوشتن ،در محور توجه قرار دارد که به گمان ما در حفظ تعادل انسان تأثیر بسزایی خواهد داشت .این مهارتها،
مهارتهای زبانیاند که دو تای آن گفتاری و دو دیگر نوشتاری هستند .قرار است که با بچهها خوب شنیدن،
خوب حرفزدن و ...را تمرین کنیم .از جهتی دیگر ،داستان و داستاننویسی را در دستور کار قرار دادهایم؛ چرا
که داستان بستر بسیار مناسبی برای تمرین مهارتهای زبانی است .در شنیدن ،صبر و دقت گوش دادن اهمیت
دارد .خواندن را با صحیح خوانی و همچنین بیشترخوانی میشناسیم .دانشآموزان ما هر چه دارند از مطالعهشان
است و به خصوص خواندن داستان برای پیشرفت در این درس از ضروریها است .حرف زدن نیازمند جرأت و
جسارت بیشتری است و صد البته داشتن دایرۀ واژگانی غنی ،به پیشرفت آن کمک شایانی میکند .دست آخر
نوشتن را داریم که در درجۀ اول ،الزم است ترس از نوشتن بریزد و در ادامه صحیح نوشتن و خالقانه نوشتن
مدنظر قرار دارد .الزم به ذکر است که کتاب درسی هم ،به طور سریع و گذرا پوشش داده میشود.
دانشآموزان ما باید بدانند که مهمترین عامل برای پیشرفت در این درس ،تمرین و پشتکار است .در
راستای همین کار و تمرین ،فعالیتهایی برای کالس و خانه تدارک دیده شده است .همچنین بچهها بخشی
از تمارین کتاب را نیز انجام میدهند .کار اصلی ما داستانی است که بچهها به صورت گروهی در طول یک
نیمسال مینویسند .دانشآموزان ما در کالس به دو گروه تقسیم شده و هر گروه یک داستان مینویسند.
داستآنها به مرور نوشته میشود و معموال هر جلسه بخشی از آنها را میخوانیم و نقد میکنیم .این کار عالوه
بر یاری رساندن به مهارتهای زبانی ،برای تمرین کار گروهی نیز مفید است .بچهها در گروههای خود در یک
فرایند کار گروهی قرار میگیرند و با تقسیم کار و مشارکت در بخشی از کارها ،پیشرفت گروه خود را موجب
میشوند.
این کار گروهی دشواریهایی نیز دارد .هر جایی از این سیستم که کار نکند ،فعالیت گروه و در ادامه
فرایند کالسی آسیب میبیند .مشکل بعدی ناشی از دو داستانه بودن کالسها است .دانشآموزان هر داستان
گمان میکنند مسائل مربوط به داستان گروه مقابل به آنها ربطی ندارد؛ حال آنکه هر دو داستان جزئی از
کار کالسی است و ما از قبل این داستآنهاست که درسمان را جلو میبریم .این داستآنها بستری هستند
برای تمرین مهارتهای زبانی ،کار گروهی و البته شناختن عناصر داستانی.
در آخر اینکه امیدواریم دانشآموزان به اهمیت این چهار مهارت پی برده و از انجام فعالیتهای این
درس لذت ببرند .این امر زمانی محقق میشود که ارزش و لزوم آن برای خانوادههای گرامی نیز روشن باشد و
با تشویقها و همراهی خود ،فرزندان عزیزشان را راهنمایی نمایند .یکی از بهترین کمکها ،خواندن داستان به
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صورت خانوادگی است .چه عیبی دارد که یکی از سرگرمیهای شبانۀ ما خواندن داستآنهای دلنشین باشد.
شنیدن داستان از زبان پدر و مادر حتماً لذتی دیگر دارد.

دین و زندگی  -جناب آاقی قدیانی
یکی از مهمترین اعتقادات پس از باور به خداوند یکتا و عقیدهی توحید ،باورمندی به فرستادگان
حقیقی و پیامآوران نور از جانب خداوند یگانه است .به همین جهت ما در کالس درس ،پس از گفتگو حول
عقیده توحید به طرح مباحث پیرامون نبوت انبیا پرداختیم .مباحثی از قبیل رهنمودهای عقلی در لزوم آمدن
فرستادگان الهی ،نشانههای شناخت و تمایز انبیای حَقّه از انبیای حُقّه (مدعیان دروغین) و . ...
بدیهیاست از مهمترین سرفصلها در مبحث نبوت مسألهی نبوت خاصه و پیامبری حضرت خاتماالنبیا
صلیاهللعلیهوآلهوسلم و شریعت پایانی آن حضرت است .همچنین از دیگر مباحث کلیدی تبیین اصل رسالت
انبیای متعدد در عین وجود دینی واحد بود .بدین معنا که دین نزد خداوند یکی است و رسوالن از ابتدا بنا به
آنچه که بر دوششان گذارده شده بود ،هر کدام بخشی از آن را به مردم رساندند تا اینکه به اراده خداوند
ارسال رسالتپیشگان در وجود مبارک حضرت جهانگیر رحمت و ختمی مرتبت محمد مصطفی
صلَّیاهللعلَیْهِوآلِهوسَلَّم به پایان رسید.
َ
لذا در روز غدیرخم این اتمام صورت پذیرفت؛ البته نه به ابالغ تمام دین به مردم ،بلکه به معرفی آنان
که تا روز قیامت دین نزد آنان به امانت است و به فراخور مراجعهی مردم و دیگر مالحظات ،آن را در اختیار
انسآنها قرار دهند .در این نقطه بحث امامت پیشوایان دوازدهگانهی معصوم از هر پلیدی علیهمالسّالم آغاز و
به عنوان ادامهی رسالت و تداوم آن مطرح گردید.
پس از طرح این موضوع بحث پایان سلسلهی حجتهای خداوندی و مهدویت تدریس شد .تبیین
عصر غیبت و ویژگیهای آن و وظایف منتظران و نیز عصر طالیی ظهور و دوران حکومت بینظیر عدل مهدوی
علیهالسّالم از دیگر عناوین مهدویت است که به آن پرداخته شد.
همچنین از مسائل مطرح شده دیگر در کنار این دروس مسألهی معاد و دادگری خداوند متعال است
که در حد لزوم به آن پرداخته شد .در ادامه مسائل و آداب اجتماعی و نیز انقالب اسالمی و رهبری در دوران
غیبت تدریس خواهد شد.
در پایان شایان ذکر است که ضمن تدریس مباحث فوق آن هم به صورت مشارکت دانشآموزان،
کتاب درسی نیز به دقت بررسی شد تا عزیزانمان برای امتحان نهایی در پایان سال آمادگی کافی داشته باشند.
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قرآن  -جناب آاقی رستمی
بعد از ورود به کالس از دانشآموزان درخواست میشود که متن عربی تدریس شده را مطالعه کنند.
بعد از دقایقی از آنها درخواست میشود هر کس اشکالی در آیات دارد بپرسد و جواب داده میشود .بعد از
آن از دانشآموزانی متن عربی سوال شده و در حین سوال متن عربی اگر کلمهای غلط خوانده شود و اگر تلقی
شود که دانشآموزان دیگر هم اشکال دارند و علت را نمیدانند پای تخته رفته و آن اشکال را توضیح میدهم
و بعد ادامه پرسش کالس انجام میشود .بعد از پرسش متن عربی از دانشآموزان خواسته میشود که کتابها
را ببندند تا مفاهیم از دانشآموزان سوال شود و از همان کسانی که متن عربی سوال شده مفاهیم هم سوال
میشود .بعد از آن تکالیف انس با قرآن بازدید میشود و روی بعضی از ترجمهها نقدهایی زده میشود .سپس
با کمک دانشآموزان اصالحیه انس با قرآن را گفته و مفاهیم درس جدید را هم با کمک دانشآموزان انجام
خواهیم داد و بعد از آن متن عربی را به قطعههای کوچک تقسیم کرده و برای دانشآموزان میخوانم و اگر
وقت اضافه بیاید از دانشآموزان خواسته میشود که آیات را به همان صورت که تدریس شده به قطعههای
کوچک تقسیم شده و بخوانند .هر نفر یک قسمت را میخواند و باز اشکاالت به دانشآموزان گوش زد میشود
تا زنگ کالس به صدا در بیاید و بعضی از مواقع که متن عربی رابرای دانشآموزان میخوانم اگر مطلبی باشد
که بدانم برای دانشآموزان قابل بهره برداری است از تفسیر آیات گفته میشود.

رعبی  -جناب آاقی معصومی
کالس درس "عربی کتاب" با هدف ایجاد مهارت خواندن (القِراءَه) در زبان عربی برگزار میشود .به
این منظور آنچه در کالس درس "عربی کتاب" مهم است یاددهی خواندن و فهمیدن عبارتها و متون ساده
به زبان عربی است .در نهایت این درس به دنبال آن است که دانشآموز بتواند به راحتی جمالت ساده عربی
را بخواند و بفهمد.
کتاب "عربی کتاب" برای یاددهی این درس ،تمامی معانی و مفاهیم را بصورت تطبیقی به دانشآموز
منتقل میکند یعنی ابتدا واژگان عربی و معادلهای فارسی آنها را میآورد (المعجم) و سپس عبارتها و
جمالتی کوتاه عربی را میآورد تا دانشآموز با واژهگذاری بتواند آنها را ترجمه کند .میتوان گفت در این
درس ،رویکرد مستقیم و اکتشافی بصورت همراه با یکدیگر به کار میروند .تکالیف یادگیری عبارتند از خواندن
و حفظ کردن "المعجم"  ،خواندن و ترجمه متنها و نیز انجام تمرینهای انتهای هر درس در منزل.
برای رسیدن به اهداف این درس ،معلم باید هم به زبان عربی در سطح مورد نیاز ،مسلط باشد ،هم
اینکه بتواند به راحتی و به زبان ساده مفاهیم ساده را به این زبان منتقل کند ،از طرف دیگر باید دوره تربیت
معلم این مجموعه را طی کرده باشد و روش تدریس آن را بلد باشد و همچنین باید از عهده کالسداری در
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این درس برآید .عمده چالشهایی که بطور کلی دبیران عربی در کالس درس با آن مواجه هستند ،دو چالش
است :نخست بیانگیزگی؛ یعنی بچهها اصال خود را نیازمند زبان عربی نمیدانند و انگیزهای برای یادگیری
ندارند که این امر تا حد زیادی از محیط خانواده و جامعه ناشی میشود .خانوادهها باید سعی کنند نیاز به
زبآنهای خارجی و از جمله عربی را برای فرزندانشان امری حیاتی نشان دهند و دوم بیعالقگی؛ یعنی بسیاری
از بچهها به عربی عالقهای ندارند.
البته "عربی کتاب" ،اکنون بصورت مجموعهای جذابتر و کاربردیتر از گذشته طراحی شده است و
در نظام جدید آموزشی" ،قواعد زبان عربی" به حاشیه رانده شده که این چالشها را کمرنگ کرده است .چند
عامل موجب کاهش راندمان کار در کالسهاست یکی نوع چینش صندلیهای کالس که بطور طبیعی سبب
حواس پرتی بچهها و حرف زدن با یکدیگر و بازی و شیطنت میشود .این نوع چیدمان میز و صندلی صرفا
برای کار گروهی مناسب است ،در حالی که بطور متوسط در این درس از  120دقیقه کالس هفتگی ،حدود
 15دقیقه به کار گروهی اختصاص دارد و بقیه زمان کالس بصورت تدریس مستقیم و اکتشافی طی میشود.
و عامل دیگر کاهش راندمان کالس ،باال بودن تعداد دانشآموزان است .این امر نه تنها در کالسهای عربی
روش که در تمامی کالسهای زبان آموزی صدق میکند ،به این معنی که باالترین راندمان کالسهای زبان،
در کالسهایی صورت میگیرد که تعداد دانشآموزان آنها بیشتر از  14نفر نباشند .این امر به این دلیل است
که یاددهی و یادگیری زبان حاصل ارتباط و تعامل دو طرفه میان معلم و دانشآموزان است.
پیامدهای تربیتی کالس عربی روش ابتدا در عالقمندکردن طیف وسیعی از دانشآموزان به این درس
دیده میشود و در مرحله بعد ،عبارت است از توانایی دانشآموزان در فهم و انتقال قصد به افراد عرب زبان .از
آنجایی که یادگیری یک زبان خارجی تاثیری مستقیم در اعتماد به نفس دانشآموزان و باال بردن حس
خودباوری ایشان دارد ،معموال دستاورد کالس "عربی کتاب" ،هم برای دانشآموز و هم برای خانواده و هم
برای مدرسه و معلم ،آشکار و ارزنده است .آفت این کالس نیز مشکل در برقراری ارتباط با دانشآموز است.

علوم اجتماعی  -جناب آاقی سرتیپی
وقتی قرار به نوشتن دوباره گزارش بازخوردی یا یادداشت «پنجره ها» شد ،به متنی که با این عنوان
اوایل سال تحصیلی ارائه شد ،مراجعه کردم .اصول اصلی و رویکرد ما در کالس (مطالعات اجتماعی پایه نهم)
همانی ا ست که در آن متن به عرض ر سیده .به همین دلیل با دعوت خانوادههای محترم به مطالعه و عنایت
ویژه دوباره به متن «پنجرههای  »1به ویژگیهای خاص نیمسال دوم اشاره میکنم.
با توجه با تغییرات سریع جسمی و روانی دانشآموزان در این سن و سال (دوره بلوغ) ،تفاوت نگاه و
عمق تحلیل ایشان در نیم سال دوم مشهود بود .این مو ضوع ف ضای کالس و عمق مباحث را متفاوت میکرد.
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بچهها هرچه بزرگتر می شوند ،بیشتر درگیر روابط و مسائل اجتماعی میگردند و این موضوعات را بهتر درک
میکنند و اهمیتش برایشان بیشتر میشود .ما کوشیدیم که از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.
از سوی دیگر ،به دلیل تمرکز بی شتر مباحث نیم سال دوم بر تاریخ معا صر تالش کردیم که رویکرد
انتقادی و علمی به تاریخ را جایگزین مباحث شفففاهی و بدون اسففتدالل کنیم .اطالعات تاریخی بخش بسففیار
کوچک دانش و علم تاریخ اسففت .رویکرد ما بیشففتر بر تحلیل اسففتداللی و انتقادی تاریخ بود تا صففرف حفظ
کردن اطالعات انبوه تاریخی .نکته دیگری که در نیمسففال دوم مقداری فضففای کالس را تحت الشففعاع قرار
میداد ،موضوع آزمون نهایی بود .که با هماهنگی معاونت محترم آموزشی مدرسه ،آزمونهای منظمی را برای
مرور و تسلط بر محتوای کتاب درسی و آمادگی برای آزمون نهایی طراحی و برگزار میکنیم.
و نکته آخر اینکه وقتی در هر کالس در سی حدود  60در صد از دانشآموزان همراه با شند و از کل
کالس هم  30تا  40در صد به مو ضوعات عالقمند شوند و جرقههایی در ذهن شان بخورد ،می شود گفت آن
کالس و ساعت در سی ،تا حد خوبی موفق بوده ا ست .بردا شت من این ا ست که خو شبختانه در پایه نهم
امسففال این اتفاق افتاده اسففت و تعداد چشففمگیری از دانشآموزان به مباحث «مطالعات اجتماعی» عالقمند
گشففته و تا حدی با نگاه رویکرد علمی و جدی به این مسففائل آشففنا شففدند که این موضففوع برای من ،جای
خوشوقتی و دلگرمی دارد .به امید آیندهای شاد ،انسانی و پر از پیشرفت برای همه دانشآموزان عزیزمان.

فلسفه  -جناب آاقی شکری
کالس فل سفه من در سال جاری (نیم سال دوم تح صیلی  )95-94برای پایه نهم مدر سه ،ن سبت به
سال گذشته از دو جهت بهتر بود .این دو جهت را میتوان به دو دلیل کمّی و کیفی بیان کرد.
دلیلی کمّی در اصل حضور نیمی از جمعیت کالس ( 9نفر) در حلقه است ،که سبب شد کالسداری
و مشارکت دانشآموزان در بحث ،چه از نظر تعداد دانشآموزانی که وارد گفتوگو میشوند و چه از نظر عمق
برر سی و هدایت بحث ،ن سبت به سال قبل بهبود ملمو سی دا شته با شد .دلیل دوم ،آ شنایی خود بچهها با
شیوه کالس فل سفه و آنچه کالس از آنها میخواهد بود که به دلیل تجربه سال گذ شته برای آنها حا صل
شده بود.
مانند سال گذ شته باید تاکید کنم کالس ما بیش از هر چیز یک کالس «پرور شی» (و نه آموز شی
صرف) ا ست .پرورش بنیادیترین مهارتهای تفکر که در آن ،ارزشهای شناختی ،عاطفی و اجتماعی از هم
جدا نمیشفففو ند .این مهارت ها جایگاهی حتی پیش از انت قال م فاهیم خاص دار ند :تمرین خود فهم یدن،
مفهوم سازی و نقد مفاهیم .در همین جاست که تفکر همدالنه (فهمیدن) ،تفکر انتقادی (استدالل و نقادی) و
تفکر بافتاری (ارتباط مفهوم با شبکه مفهومی و کارب ست آن) ،بدون آنکه نامی از این فرآیندها برده شود با
دانشآموز تمرین می شود .این هدف پرور شی-آموز شی که تا حد زیادی در نظام معمول آموز شی ما مغفول
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مانده  -هم به دلیل این غفلت و هم به دلیل پیچیدگی خود آن راه زیادی تا به ثمر نشففسففتن دارد .همراهی
خود بچهها با کالس که حا صل م سائل مختل ف شخ صی و کال سی ا ست کمی راه ما را در نیمه دوم سال
تحصففیلی هموارتر کرده اسففت .شففاید بتوان در کنار این دالیل ،یک دلیل جزئی دیگر را هم در بهبود کالس
مالحظه کرد :تغییر سففاعت کالس از زنگ اول به زنگ دوم که گیرایی آنها را چه طبق اعتراف دانشآموزان
سال قبل و چه طبق تجربه من ارتقا داده بود.
در ادامه باید دید ،تنوع اجرایی محتوای کالس در مابقی ترم که عالوه بر متنخوانی (دا ستانخوانی)
و برگزاری آزمونهای مهارت اسففتداللی به برگزاری مسففابقات مناظره (با تغییراتی جزئی نسففبت به سففال
گذشته) ،چه تغییری در عالقه بچهها نسبت به کالس ایجاد خواهد کرد.
در واقع امسففال هم مانند سففال گذشففته ،در هرکدام از این محرکهای کالس ،نقاط ضففعف و قوتی
وجود دارد که شرح مختصری از هر یک در ادامه خواهد آمد:
 )1داستانخوانی :این روش با استفاده از داستآنهای تألیف شده و استانداردی اجرا می شود که توسط
مجربترین مربیان فبک در سراسر جهان نوشته شده است .ما (بجز سه مورد) داستآنهای معروف و
جا افتاده فلیپ کم را مورد «خوانش انتقادی» خود قراردادهایم که در آن ،خالصفه سفازی ،فهم مراد
مؤلف و ق ضاوت درباره نظر مؤلف ،سه مرحله ا سا سی و ثابت خوانش ما ست .دا ستآنهای فلیپ کم
سففه ویژگی بارز دارند :توسففط یکی از مجربترین مربیان فبک و مخصففوص همین کالسها نوشففته
شدهاند؛ دارای مفاهیم جدی و اساسی فلسفیاند که در هر داستان بیش از یک مفهوم را میپروراند؛
و محیطی بهم پیو سته ،دا ستانی و قابل پیگیری را در سل سله خود دنبال میکنند .با این همه تکرار
داسففتان خواندن ،بچهها را کسففل میکند و سففبب میشففود آنها که به هیچ وجه با یکنواختی کنار
نمیآیند ،انواع مکانیسففمهای دفاعی را در برابر این روزمرگی نشففان دهند .به همین دلیل ،داسففتان،
هرچند بهترین راه دستیابی به هدف پرورشی-آموزشی ما باشد ،نباید تنها راه باقی ماند.
 )2بازی :امسففال برخالف سففال گذشففته ،در سففه نوبت ،با بازیهای جمعی (اونو ،برچسففب و خبرنگار)
محرک الزم برای کالس را آماده کردم .این کار از این نظر که جذابیت بیشففتری نسففبت به داسففتان
خواندن دارد خوب ا ست .اما از این نظر که جذابیت دا ستان خواندن را کم میکند و امکان لغزش به
بازی صرف و جدی ن شدن بحث را پیش میآورد در مجموع برای دوره راهنمایی م شکالتی دارد که
به نظر میر سد روش چندان منا سبی نبا شد؛ مگر با تدابیر و انتخاب بازیهای ب سیار خاص .تجربه
موردی بازی تجربه خوبی است اما تکرار آن ،به ویژه تجمع آن در جلسات متوالی تبعات منفی دارد.
 )3آزمونهای بررسففی مهارت اسففتدالل :این آزمون گاه به صففورت تک ،و گاه اول و آخر کالسها ،برای
برر سی تغییر سطح کالس برگزار می شود .اما حجم سواالت به نحوی ا ست که هر کالس تنها برای
برگزاری آزمون ،و نه برر سی سواالت ،کفایت میکند .مدلی که من آن را برگزیدهام ،برگزاری آزمون
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در هر  4جل سه ا ست که بجای  50سوال ،تنها  10سوال طرح و مطالبه می شود .این  10سوال در
قابل آزمون برر سی مهارتهای ا ستداللی نیوجر سی و با محتوا سازی مجدد بر مبنای هر کالس به
خ صوص شکل میگیرد که  15دقیقه برای پا سخگویی تو سط دانشآموز و مابقی کالس برای حل و
برر سی م شکلترین سواالت آن (با انتخاب خود بچهها) اخت صاص مییابد .آزمون ،به صورت سه
گزینهای طرح می شود و همین مسئله دو ضعف آن را شکل میدهد :یکی اینکه شرح و تفصیل که
در کالس ما اهمیت ب سیاری دارد جای خود را به انتخاب میدهد و به همین دلیل محتوای سواالت
در نقاط مرزی کالسها و یا فقط درمورد ا ستدالل منطقی طرح می شود .دیگری آن که آزمون یک
نمره (یا اگر ترجیح میدهید یک عدد) را نشان میدهد که با نحوه ارزیابی ما انطباق کامل ندارد.
 )4مسففابقات مناظره :هر چیزی که سففاز و کار نوعی «بازی بزرگترها» را به خود بگیرد برای بچههای
دبستان و راهنمایی جذاب است؛ مشروط بر اینکه آن را به مراحل رشدی پیش از خود نسبت ندهند.
تجربه من نشففان میدهد مناظره برای بچههای راهنمایی و دبیرسففتان جذابیت زیادی دارد :رقابت،
خودبیانی و قضاوت .اما این مسابقات نه صرفاً برای جذابیتشان ،بلکه برای اهدافی پرورشی که در پی
دارد مهم ا ست .تمرین تفکر گروهی ،ا ستناد ،ا ستدالل ،انتقاد ،ق ضاوت و حتی فن بیان از مهمترین
اهداف این مسابقات است .ساز و کار اجرایی این مسابقه در مطلبی جداگانه منتقل شده است ،تنها
باید به بیان این نکته بسففنده کنم که تمامی یا اکثر بخشهای مختلف یک مسففابقه ،یعنی ش فرکت،
اجرا ،داوری و حتی داوری داوران توسفففط خود دانشآموزان انجام میشفففود .اما با این همه ،مناظره
نمی تواند ک شش کمّی (یعنی بیش از سه جل سه) و حتی کیفی زیادی دا شته با شد .در مورد ک شش
کیفی باید به این نکته توجه داشت که مسابقه در کلِ بازه کالس برگزار می شود و هرچند سعی من
این بود که با گفتوگو با گروه ناظر و تعمیم این دیالوگ به گروههای شرکت کننده به یک ق ضاوت
مشخص برسیم ،باز هم فضای هیجانی مسابقه مثل کالسهای داستانخوانی برای بررسی استداللها
و قضاوتها فراخ نیست.
ولی تغییر عمده کالس نسففبت به سففال گذشففته ،عالوه بر تجربه بازی به عنوان محرک ،تغییر مدل
تکالیفی اسفففت که با عنوان «پس از کالس» به آنها میدهم .تکلیف در کالس فلسففففه اگر به معنی تمرین
برای به حافظه سپردن با شد نقض عرض ا ست ،ولی آنچه به عنوان تکلیف به بچهها داده می شود ،یا گزارش
کال سی (برای ترغیب به ح ضور در کالس و جمعبندی مجدد در خانه) و یا تحقیق (برای تو سعه مطالبی که
در کالس به آن پرداختهایم) است .امسال من با طراحی «پس از کالس» هر جلسه ،سعی کردم مدلی ترکیبی
از گزارش و تحقیق (و «تمرین» مهارتهای یادگرفته) ارائه دهم.
به هر حال قوت و ضعف ،دو روی هر طرح پرورشی و آموزشی است و باید امیدوار بود در این مسیر،
به نقاط قوت بی شتر و نقاط ضعف کمتری د ست یابیم .سال گذ شته من متن خود را با این نکته تمام کردم
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که توجه و تمرین والدین ،شففاید به اندازه توجه و تمرین کادر مدرسففه میتواند به پیشففبرد اهداف کالن این
برنامه (فبک) کمک کند و باید از والدین هم انتظار دا شت با ایفای نقش خود به تثبیت و تو سعه اهداف این
برنامه یاری رسففانند .امسففال قصففد دارم به نقش کالسهای دیگر و بهانههای راه اندازی بحث و ارتباط فبکی
بیشتر با بچهها اشاره کنم .تفکر انتقادی یک مهارت است که باید با تمرین و پرورش حا صل شود نه آموزش
مقطعی .دیگر کالسها (به ویژه کالس دینی ،ان شا و علوم اجتماعی) میتوانند با ا ستفاده از معلمانی آ شنا به
روش فبک به نوعی طرح تو سعه فل سفه برای کودکان با شند .همچنین ارتباط معلمان راهنما (در صورتی که
خود معلمان فبک مثل من و آقای کریمی از حضفففور فیزیکی حداکثری در مدرسفففه معذورند) در اردوها و
ارتباطهای غیرکالسی میتواند دانشآموزان را در هر مسئله روزمرهای« ،درگیر» تفکر نقادانه و فلسفهورزی و
یادگیری گفت و گو و انتخاب راه حلهای عقالنی و مسالمت آمیز کند.

مجامع علوم انسانی -جناب آاقی شایسته
برگزاری کالس های مجامع علمی در ابتدای سفففال تحصفففیلی با هدف آشفففنایی هر چه بیشفففتر
دانشآموزان با ر شتههایی ا ست که اگر وی انتخابی صحیح و فکر شده ن سبت به آن ندا شته با شد در آینده
دچار مشفکالت زیادی خواهد شفد .به همین دلیل مدرسفه مفید با انتخاب یک رشفته جذاب و کاربردیتر از
بین ر شتههای ارائه شده در دوره دوم دبیر ستان ،سعی در ایجاد آ شنایی اولیه با ر شتههای مذکور دا شت.
مجمع علوم انسانی با هدف آشنایی دانشآموزان با این رشته اقدام به طرحریزی دروس خود ،متناسب با سن،
پایه و عالئق آنها نمود .در پایه هفتم با توجه به سن کم و آ شنایی حداقلی با علوم ان سانی سعی شد تا در
ابتدا دیدی صحیح و خالی از پیش داوری ن سبت به علوم ان سانی پیدا کنند .در پایه ه شتم سعی بر این بوده
که دانش آموزان به جایگاه رشففته های علوم انسففانی در زندگی روزمره ی خود پی برده و نسففبت به آن ها
دیدی فراتر داشته باشند.در پایه ی نهم هم با توجه به آشنایی قبلی آن ها سعی بر پاسخ گویی به سواالت و
با محوریت خود دانش آموزان بوده ا ست .از اهمّ مو ضوعات ارائه شده در این پایه ،آ شنایی آنها با ر شتههای
علوم انسانی و نیز بحثهای کمی تخصصیتر در این باره بوده.
امیدوارم که در درست آشنا کردن دانشآموزان با علوم انسانی موفق عمل کرده باشم .اما با توجه به
مباحث مطرح شده در علوم انسانی ،روش تدریس این درس بسیار مهم است .زیرا مباحث صرفا نظری ممکن
است و در ذهن دانشآموزان در مقطع دبیرستان دورههای اول خشک و فاقد جذابیت به نظر برسد .به همین
دلیل ا ستفاده از و سای ل کمک آموز شی همواره در کالس مجمع علوم ان سانی یک ا صل راهگ شا ا ست .این
ا ستفاده شامل نخ ستین مو سیقی ،پخش فیلم ،نمایش عکس و حتی ا ستفاده از خود دانشآموزان به عنوان
معلم بوده اسففت .در کالس نهم هم با توجه به سففن بیشففتر دانشآموزان بیشففتر به بحث درباره ی مباحث
معرفتی در ارتباط به سنین آنها پرداختیم و بر آشنایی با رشتهها نیز تمرکز کردیم.
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ع کاسی (هنر)  -جناب آاقی حیدری
ارزشهای کالس عکا سی ،بر پایه آ شنایی با هنر عکا سی و درک و دریافت مهارتهای اولیه عکا سی
ا ست .یعنی بچهها بتوانند خوب کادربندی نمایند و خوب عکس بگیرند .به همین سادگی .فهمیدن این مهم
که کادر و کادربندی چی ست؟ چگونه میتوانیم عکس هاس خوب بگیریم ،ا صول یک عکس خوب چه چیزی
میتواند باشففد؟ و اینکه چگونه و به شففیوههایی میتوانیم یک عکاس خوب باشففیم ،اهداف اصففلی کالس در
بخش اول دوره است .بچهها با دید هنری و زیبا شناختی تربیت میشوند و به درک و زیبایی بصری میرسند
که آن را نه فقط در عکاسفففی بلکه در امور دیگر زندگانی خود ،مثل چیدمان منزل و اتاق خواب و دفتر کار
میتوانند به کار به ببندند.
کالس عکاسففی در دوره دوم خود بسففیار متفاوتتر بود .مبنای دوره اول بر آموزش بود و دوره دوم
آزادی عمل و ایجاد خالقیت در کار دانشآموزان مد نظر قرار گرفت .در حال حاضفففر بر روی نرم افزار های
کامپیوتری مثل فتوشاپ کار میکنیم و در این بخش به خالقیتهای تصویری میپردازیم .در این دوره عالوه
به موارد یاد شده 3 ،اردوی تفریحی ،آموزشی کاشان ،اصفهان و کاخ سعدآباد سپری شد که در هر  3دوره از
لوازم عکاسففی اسففتفاده شففد و دانشآموزان توانسففتند با این لوازم آزمون و خطا بنمایند و کارها و عکسهای
جالبی را به ثبت برسانند .عکاسی هنری است که به تجربه و تعلق و تفکر نیاز دارد و باید آزادانه عکاسی کرد
تا بهترین بود.

ائترت (هنر)  -جناب آاقی پوریوسف
در خ صوص مفاد مباحث نیم سال اول قابل ذکر ا ست کلیه مباحث به صورت آکادمیک بوده و هدف
از بیان این مطالب شناساندن و شناخت مفهوم درست هنر تئاتر چیست و چرایی آن به هنرجویان بوده است.
تمام تالش اینجانب معطوف به آشناساختن هنرجویان به مفهوم کارگروهی و اهمیت آن در بازیگری
تئاتر بوده و طول نیم سال تالش به مفهوم کارگروهی و اهمیت آن در بازیگری و کارگردانی و عوامل دیگر در
تئاتر بوده و در طول نیم سال تالش شد تا نسبت به ایجاد هماهنگی ،یکسان سازی و یکدست شدن اعضای
گروه اهتمام گردد که توفیق بسیاری حاصل گردید که بازخورد آن اجرای موفق جشنواره بوده است.
این اجرا توسففط اعضففای  20نفری شففکل گرفت که  18نفر از هنرجویان به کار بازیگری و یک نفر
کارگردان و یک نفر دستیارکارگردانی پرداختند .عالوه بر این اعضای کالس هم در تشکیل شدن این اجرا هر
نوع به نوعی سهیم بودن و این اجرای ج شنواره حا صل کار هنرجویان خالق مدر سه مفید بودند که این اجرا
نشان داد هنرجویان توانستند با مفهوم صحیح دنیای هنر تئاتر آشنا گردند.
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از تکالیفی که هنرجویان ملزم به اجرای آن در طول نیمسففال شففدند ،شففامل نمایشففنامه نویسففی،
کا رگردانی و به نوعی طراحی صفففحنه و لباس بوده که به عنوان تکالیف تکلیفی از کلیه کالس اخذ گردیده
است و طی آن هنرجویان تالش چشمگیری را در این زمینه داشتند و قرار بر این است در نیمسال دوم شاهد
اجرای ایشان باشیم.
الزم به ذکر اسففت به دلیل اجراهای جشففنواره و اجراهای داخلی که از سففوی آموزش و پرورش به
مدرسفففه تکلیف شفففد به نوعی برنامه تدوینی کالس برابر برنامه زمانبندی پیش نرفت که البته با توجه به
اسففتقبال هنرجویان به نوعی برنامه کالس در جهت رشففد یک کار گروهی و هنر تئاتر پیش رفت که خود به
نوعی یک واحد در سی در دان شگاههای هنر تئاتر ا ست که چگونه بتوانیم در ر شد یک تئاتر عمل کنیم و این
عمل باعث بی شتر آ شنا شدن هنرجویان در یک پرو سه پیش تولید یک اجرا برای یک ف ضای کاملن حرفهای
شففد .البته نتایم مثبت در تعالی اجراهای مختلف از هنرجویانم میباشففد که قرار اسففت در جشففن حاضففر
تالششان را به نمایش بگذارند و از تمامی مسئوالن و خانوادههای محترم تقاضا دارم دسترنم این هنرجویان
با استعداد را که خودشان تمامی کارهایشان را ساختهاند حضور یابند.

طراحی و نقاشی (هنر)  -جناب آاقی ستایش
دربخش دوم از مجموعه کالس های طراحی ونقاشفففی ،به اهمیت و قابلیت های کاربردی رنگ ها
پرداخته شده ا ست .دانشآموزان در بخش نخ ست کالسهای برگزار شده ،مهارتهای ذهنی و عینی طراحی
را فراگرفته و در این بخش به کسفففب مهارتهای ترکیب وشفففناخت رنگ و همچنین تشفففخیص بافتها و
جن سیتهای مختلف اج سام پرداختند .از اهداف برگزاری این جل سات میتوان به شناخت جلوههای رنگی،
ترکیببندی عنا صر و زیبایی شنا سی رنگها ا شاره کرد .دانشآموزان با ک سب شناخت و اهمیت مهارتهای
ذهنی وعینی درحوزه هنر و با توجه به تمرینهای طراحی شده ،شناخت عمیقتری نسبت به جلوههای رنگی
عناصففرپیرامونی خود کسففب مینمایند .سففاختارتمرینها به گونهای طراحی شففده اسففت که دانشآموزان به
صورت مرحلهای و ریتمیک ،نسبت به شناخت ترکیبات فرم و رنگ مهارتهای الزم راکسب میکنند .موضوع
و مدلهای ارایه شده در کالسها از دو بخش مدلهای زنده و م ستقیم و مدلهای نقا شی ت شکیل گردیده و
در مرحله تکمیلی ،دانشآموزان با روشهای پیشرفته کاربرد تکنیک مداد رنگی آشنا میشوند.
باتوجه به سفففاختارتک بعدی نظام آموزشفففی کشفففور ،دانشآموزان درپایههای مختلف تحصفففیلی با
رویکردی قالبنگر درحوزه آموزش مواجه می شوند .از ابتدا تمامی منابع در سی ومطالعات علمی درچارچوب
محفوظات تعریف میشوند ،که همه این ساختار تنها به تعالی کیفی نیم کره سمت چپ مغز منجر میشود و
متاسفانه در کالسهای هنری نیزجهت ارتقاء سطح کیفی درحوزه ایده و اجرا گامی مثبت مشاهده نمی شود.
درکالس طراحی ونقاشفففی؛ دانشآموز پس از سفففالها با واژه ها و رویکردی چون ایده ،خالقت وتغییر منظر
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روبهرو میشفففود .این مواجهه ابتدا در بسفففیاری از دانشآموزان موضفففعی مقابلهای را به وجود میآورد .برای
تلطیف و برطرف نمودن این واکنش ازسوی ایشان ،جلساتی طراحی شده است با عنوان چگونگی پیدایش و
تأثیرات تاریخ هنر و خلق آثارهنری ،زیبایشفففناسفففی و همچنین نمایش تصفففاویر جذاب از تأثیرات رنگ در
هنرهای کاربردی ،تا دانشآموزان با آثار و محصففوالت مختلف هنری و نقش آنها در زیسففت روزمره خویش
آشنایی و تعمق بیشتری کسب نمایند.
درپایان یکی از فصول آموزشی ،دانشآموزان تجربه متفاوتی از قرارگیری در کالسی با فضا و رویکری
بدیع را تجربه میکنند و نسبت به بخشی از تواناییهای بالقوه خود آگاهی وتعمق بیشتری کسب مینمایند.
همچنین ن سبت به آثار تج سمی و جهانِ رنگها با نگاهی متفاوت آ شنا می شوند .در صورت وجود امکانات و
همچنین ابزار و زمان آموز شی بی شتر و ف ضای تخ ص صیتر ،میتوان روند آموز شی را به درجات متعالی سوق
داد .به عنوان مثال با حضففور دورهای و مدون دانشآموزان در فضففاهای تخصففصففی و اجرایی و نمایش آثار
تجسفففمی از جمله دوسفففاالنهها و گالریها و موزههای هنری و فرهنگی میتوان اثر مثبتی در شفففکلگیری
شخ صیت و ف ضای فکری دانشآموزان ایجاد نمود که در روند زندگی شخ صی خود دارای نگاه و اندی شهای
متفاوت گردد.

زیبانویسی (هنر)  -جناب آاقی شیرمحمدی
هدف کالس ،زیباییشناسی ،درست نوشتن و یادگیری ترکیبات حروف در خط نستعلیق است .برای
این منظور با تک تک بچهها صاف گذاشتن دفتر ،درست در دست گرفتن مداد (برای تسلط روی نوشتن حروف
بهتر است فاصله انگشت تا نوک مداد حدود سه سانتیمتر باشد) ،فشار نیاوردن به قلم (مداد) ،درست نشستن
و فاصله چشم تا دفتر (حدود  30سانتیمتر) را در هر کالس تمرین میکنیم .استفاده از مداد با سختی ،HB
خودنویس و روان نویس را برای نوشتن باید مد نظر داشته باشند .زیر دستی مناسب هم در روان نوشتن تأثیر
بسیاری دارد (کتاب یا چند برگ کاغذ را زیر دست خود بگذارند و بهترین حالت آن داشتن زیر دستی چرمی
است) .سعی ما بر این است که فضای کالس طوری باشد تا دانشآموزان از نوشتن لذت ببرند تا یادگیری موثر
باشد .برای کسانی که عالقمند به نوشتن با قلم درشت هستند ،اقالم مورد نیاز از مراکز معتبر خریداری شده
و در اختیار آنها قرار گرفته و در کنار آنها قلم را میتراشیم تا با آماده کردن قلم و اینکه قلم خوب باید چه
ویژگیهایی را دارا باشد با آنها صحبت کرده و موارد دیگر از جمله قرار دادن لیقه در دوات و اضافه کردن
مرکب و اینکه هر کدام از این اقالم باید چه ویژگیهایی داشته باشند میگوییم تا به بهترین نتیجه برسیم .در
مورد انواع کاغذ و ویژگیهای هر کدام هم صحبت میشود و در آخر یک سطر بر حسب توان آنها در کنترل
قلم و نوشتن حروف ،به آنها داده میشود تا بنویسند.
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در کالس احترام به یکدیگر بسیار مهم است و از آنها این امر خواسته شده است .همچنین موسیقی
سر کالس به آرامی و ذوق دانشآموزان بسیار کمک میکند .آنها به موسیقی مقامی ،فراز و فرودها ،شعر و
صدای خواننده بسیار عالقه نشان میدهند و توجه دارند و سعی میکنم از خوانندگان جوان نیز استفاده نمایم
تا این تأثیر بیشتر شود و خسته کننده نباشد.
در نوشتن حروف و کلمات ،من با گچ و یا ماژیک حروف و یا کلمه را روی تخته کالسی بزرگ
مینویسم تا به شکل درست کلمه و نحوۀ حرکت قلم از شروع تا پایان آشنا شوند .در نوشتن حروف بعضی
نکات کوچک است که به دانشآموز در درست و صحیح نوشتن حروف و همچنین سریع نوشتن آن بسیار
کمک میکند .به کسانی که در نوشتن بعضی حروف مشکل دارند کاغذ پوستی داده میشود تا از روی کلمات
رونویسی نمایند و بعد از اینکه به شکل کلمه آشنا شدند آن را در دفتر خود بنویسند و در بعضی مواقع
دستشان را میگیرم و میخواهم که آن را با هم بنویسیم.
از دانشآموزانی که ترکیب حروف را یاد گرفتهاند میخواهم درباره موضوعات روز بر اساس عالقه
متنی را بنویسند و یا در بعضی مواقع متنی تایپ شده به آنها میدهم و این چالشی است تا بدانند چقدر
ترکیب حروف را یاد گرفتهاند و کجاها ایراد دارند تا با کمک هم رفع کنیم .این تمرین کمک میکند که یاد
بگیرند در نوشتن یک صفحه باید به چه نکاتی دقت داشته باشند ،از رعایت سفیدی و سیاهیهای صفحه،
قواعد کشیدهها در خطوط تا فاصله متن از گوشهها و....
بعضی وقتها خستگی دست باعث میشود که راحت ننویسند و از این کار لذت نبرند .خیلی وقتها
خستگی دست بهخاطر فشار دادن زیاد مداد بین انگشت هاست .با آنها سرکالس تمرینهای تنآرامی انجام
میدهم و با هم حرکاتی که ماهیچه دست ،ساعد ،انگشتها و سر و گردن آنها را آرام میکند ،انجام میدهیم.

کار و فناوری -آاقیان واف ،فتحعلی ،طالبزاده ،نورذی
در کتاب کار و فناوری پایه نهم در بخش کارگاهی سففرفصففلهای مختلفی از قبیل صففنایع دسففتی
«حکاکی و برجسته کاری بر روی فلز» و تاسیسات مکانیکی ساختمان و مکانیک خودرو در نظر گرفته شده
است .از این رو دانشآموزان در هر کالس به سه دسته تقسیم شدند و قرار شد که هر دسته در بازه زمانی 8
تا  10جلسهای زیر نظر معلمان مختلف مشغول آموزش و کسب مهارت شوند و پس از گذران دوره آموزشی
خود اعضای هر دسته جایشان را با یکدیگر عوض کنند.
دانشآموزان د سته اول در کالس حکاکی روی فلز با سرف صلهای آموز شی نظیر آ شنایی با ا صول
طراحی و روشهای انتقال طرح بر روی فلز برنم ،آ شنایی با فرایند برج سته کاری و حکاکی ،پرداخت سطوح
فلزی ،ا سیدکاری و جالکاری به صورت علمی آ شنا شدند و در سه جل سه ابتدای سال تح صیلی تا پایان
مهرماه در یک اقدام گروهی و پروژه ای ،تابلو حکاکی روی فلز  14معصففوم علیه السففالم را کار کردند؛ به این
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صورت که هر دانشآموز این دسته ،نام یکی از معصومین را روی فلز برنم  7*7سانتیمتری حکاکی و بر تابلو
اصفففلی منتقل کرد .پس از این فعالیت دانشآموزان که بسفففیار به این مهارت عالقمند شفففده بودند اقدام به
ساخت تابلو حدیث کساء به صورت انفرادی کردند .در این دوره که از  6قطعه فلز برنم مزین به طرح اسامی
پنم تن آل عبا و ذکر ال ...جل جالله در اندازه  7*7سفففانتی متری و یک کتیبه مرکزی در اندازه 20*12
سانتیمتری مزین به آیه  23سوره احزاب میباشد .در نهایت فلزات آماده شده بر روی یک تختهشاسی نصب
و پس از قاب شففدن از سففوی دانشآموز به خانواده محترم وی هدیه میگردد .از نکات قابل توجه اینکه اکثر
دانشآموزان این د سته به اندازهای به این مهارت عالقمند شدند که در قالب گروههای کاری به منظور تولید
تابلوهای مختلف و کسب و کار و یا هدیه به بستگان خود مشغول فعالیت در این زمینه هستند.
دانشآموزان گروه دوم تحت عنوان کسفففب مهارتهای زندگی در زمینههای مختلف زیر نظر جناب
آقای فتحعلی مشغول فعالیت شدند .در برنامه این گروه سرفصلهای مختلفی در نظرگرفته شده است مانند
آشففنایی با تاسففیسففات مکانیکی سففاختمان (بهداشففتی ،گرمایشففی ،سففرمایشففی و تهویه مطبوع) و رفع چکه
شیرآالت و تعویض شیرآب ،برطرف کردن گرفتگی سینک ظرفشویی ،آببندی فالش تانک ،سرویس دورهای
کولرهای آبی ،راه اندازی رادیاتور و نصففب شففیرهای ترموسففتاتیک ،آشففنایی با قسففمتهای اصففلی خودرو،
بازدیدهای دورهای خودرو ،رعایت نکاتایمنی و وظایف اجزای ا صلی سی ستمهای خودرو در نظر گرفته شده
است که با توجه به امکانات مدرسه و برنامهریزی صورت گرفته برخی که در سرفصلهای ذکر شده تا کنون
کار شده است.
برای گروه سففوم که زیر نظر جناب آقای طالبزاده مشففغول فعالیت میشففوند مطالبی در زمینه گل
کاری ،پرورش آبزیان و پرندگان زینتی در نظر گرفته شده ا ست تا ضمن آ شنایی با ا صول نگهداری گیاهان
آپارتمانی ،اطالعاتی نیز در مورد راهاندازی آکواریوم بد ست آوردند .دانشآموزان این د سته ابتدا در ف ضاهای
مختلف سالن غذاخوری در قالب گروههای سه نفره در پشت پنجرههای سالن ،اقدام به طراحی و ساخت یک
سازه چوبی به منظور قرارگرفتن گلدان و ایجاد فضای سبز در این قسمت نمودند که ضمن طراحی سازه خود
عملیات اتصال اجزای سازه چوبی و در نهایت نصب طبقه ساخته شده بر روی دیوار سالن غذاخوری را انجام
دادند؛ پس از این فعالیت ضمن مطالعه با ویژگی گیاهان آپارتمانی و خ صو صیات آنها آ شنا شده و پس از
انتخاب گیاه مناسففب و خرید گیاه اقدام به کاشففت آنها داخل گلدان مینمایند و با اصففول نگهداری گیاهان
آپارتمانی آشنا میشوند
با توجه به این که در کتاب کار و فن آوری بخش رایانه نیز دیده میشود ،دانشآموزان در طول هفته
یک سففاعت در سففایت مدرسففه زیر نظر جناب آقای نوذری مشففغول آموزش کامپیوتر میشففوند در این دوره
دانشآموزان با مباحث زیر آشنا می شوند .در این بخش که در سایت مدرسه تشکیل می شود دانشآموزان با
سفختافزار و نرمافزار و آموزش سفیسفتم عامل ویندوز و اصفول کار با کامپیوتر و حفاظت از سفیسفتم آشفنا
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میشففوند و مهارت کار با برخی از نرمافزارهای کاربردی به ویژه نرمافزار فوتوشففاپ را فرا خواهند گرفت .این
نرمافزار امکان ویرایش و طراحی را به ایشففان میدهد .گفتنی اسففت این نرمافزار با اسففتقبال خوبی از سففوی
دانشآموزان روبرو شده است.

مج
مع ربانهمنویسی  -جناب آاقی خاکی
بعد از پشت سر گذاشتن دوره زبان برنامهنویسی اسکرچ ( )Scratchوارد زبان برنامهنویسی ماکروسافت
اسمال بسیک ) (Microsoft Small Basicشدیم .بعد از اینکه بچهها با تفکر الگوریتمی و معنای برنامهنویسی
در دوره قبلی آشنا شدهاند ،در این دوره وارد یک زبان آموزشی دیگر شدهایم که این بار بچهها کدنویسی
( )codingرا تجربه کنند .در این کالس با توجه به جدی شدن فضای برنامهنویسی از زبان قبلی به نظر میرسد
بچههای عالقمند عملکرد بهتری نسبت به دفعه قبل نشان دهند .در ابتدا دستورات برنامهنویسی به بچهها
آموزش داده میشود و پس از آن مسالهای طرح میگردد که با استفاده دستورات آموزش داده شده قابل اجرا
و پیادهسازی خواهد بود .تمامی مراحل پیادهسازی برنامه برعهده دانشآموزان خواهد بود .هیچ تکلیف خارجی
به بچهها داده نشده است و تمام تمرینها در سر کالس به صورت گروهی انجام شده است.
ما مثل دوره قبل همچنان این مشکالت را داریم که دانشآموزان غیر عالقمند به موضوع کالس ،مخل
نظم کالس و یادگیری دیگران هستند .عجول بودن بچهها برای رسیدن به مرحله آخر نیز میتواند انگیزه آنها
را کاهش دهد .به عنوان مثال همه از روز اول انتظار دارند که در کالس برنامهنویسی هکر شوند یا خیلی زود
به درآمد برسند! زمانی که دانشآموز راه طوالنی برای رسیدن به این مرحله را مشاهده میکند از انگیزه او
کاسته میشود .کمبود کامپیوتر و تعداد زیاد دانشآموز از جدیترین مشکالت کالس برنامهنویسی است چرا
که کسی با گوشهای نشستن و نگاه کردن چیزی نمیآموزد .برای رفع مشکالت گفته شده با گفتگو و ترسیم
شرایط ،سعی در کنترل اوضاع داشتهایم.
به نظر میرسد نگاه ایدهآل به اینکه دانشآموز در سنین پایینتر متوجه اهداف کالس باشند ،انتظار
به جایی نیست و به تبع این مساله ممکن است خیلی مشتاقانه دل به کار ندهند .به نظر میرسد که دانشآموز
پس از پایان این دوره اگر با مفاهیم برنامهنویسی برخورد کند با آنها بیگانه نخواهد بود و قدرت تحلیل
الگوریتمیک قسمتهایی از برنامهها را خواهد داشت .نحوه نگارش یک برنامه کامپیوتری را خواهد آموخت و
ایجاد حس رقابت و به کارگیری خالقیت دانش در معناداری و اثربخشی این کالس تاثیر بسزایی خواهد داشت.
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تنیس روی میز (ورزش)  -جناب آاقی کشفی
با عرض سالم و خسته نباشید سال نو را به شما و خانواده محترم تبریک میگویم و سالی پر از برکت
و خوشی را از خداوند متعال برای شما آرزومندم.
در گزارش سه ماهه اول خصوصیات این رشته و نوع کالسداری و آموزشهای داده شده را به اطالع
شما رساندم .همانطور که دقت نظر دارید آموزش و یادگیری یک بخش از کار است و تکرار تمرین بخش دیگر
کار .مثل دروس دیگر که فرزندان بعد از مدرسه در منزل کار میکنند تا ذهن و گوش ،چشم ،دست با هم
دیگر هماهنگ شوند و مهارت باال رود .در این سه ماه توانستیم آموزشهایی که داده شده از قبیل فورهند،
بکهند ،کات فورهند ،کات بکهند و چند نوع سرویس را در تمرینات تکرار کنیم تا بچهها مهارت بیشتری کسب
کنند و هر دانشآموز به اندازه خودش پیشرفت خوبی داشته است و در ماه اردیبهشت امتحانی از دانشآموزان
در رابطه با این رشته ورزشی برگزار خواهد شد .ما آموزش میدهیم ،دانشآموز یاد میگیرد .درگیرش میکنیم،

دانشآموز میفهمد همانطور که شعار این آموزشگاه است .یادگیری با عمل.

بسکتبال (ورزش)  -جناب آاقی جامعی
با اجرای کالسهای تئوری ،آموزشی و عملی نه تنها عالقه بچهها به این رشته افزایش یافت بلکه علم
و دانستههایشان و دالیل انجام هر حرکتی با توپ نیز ارتقا پیدا کرد .در ادامه ،شاهد اعتماد به نفس بیشتر
بچهها در بازی شدیم .دیگر بازیکنان که شخصیتا آرام و یا گوشه گیر بودند و نمیتوانستند در جمع به خودشان
اعتماد کنند را بیشتر به کار گرفته و موقعیت و پاس بیشتری را به آنها تغذیه کردیم .در نهایت به کالس
یکپارچهتری دست یافتیم .حال زمان بازی را افزایش دادیم چرا که بچهها تشنه بازی و ثابت کردن خودشان
هستند .بازی گروهی و همکاری را به خوبی از سر میگذرانند و همچنین به عنوان بازیکن ذخیره ،میتوانیم
از مهارتهای فردی ایشان بهره مند شویم .در این صورت پیشرفت بیشتر و بهتری را شاهد خواهیم بود.
همچنین با تالش دپارتمان ورزش ،جلسات متعدد برنامههای بهتر و حرفهایتری را پیش رو خواهیم داشت.

والیبال (ورزش) -جناب آاقی یافتیان
ادامه کالسهای والیبال در بهمن ماه به تکمیل تکنیکیهای همچون دفاع و آبشار و مسائل تئوری
همچون داوری والیبال پرداختم به منظور باال بردن سطح تکنیک و تاکتیک و ایجاد اعتماد به نفس و انگیزه
در دانشآموزان ،لیگ والیبالی بین دانشآموزان هر پایه و سپس تیمهای برتر هر پایه با پایههای دیگر برگزار
کردهایم .با شرکت در این لیگ ،دانشآموزان تجربه بازیکردن به صورت تیمی و کنترل استرس و استفاده
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درست از تکنیک و تاکتیکهای آموزش دیده خود را بدست آورند .در یکی از جلسات دپارتمان ورزش تصمیم
گرفته شد به تغذیه روزانه دانشآموزان توجه بیشتری شود تا بتوانیم با کمک خود ایشان ،روش تغذیه سالم
را آموزش دهیم .اما با توجه به این که از دانشآموزان خواسته شد تا در دفترچهای کوچک تمام مواد غذایی
که در طول روز استفاده میکنند درج کرده و به مربی خود در هر جلسه تمرین تحویل داده .متاسفانه با کم
کاری اکثریت دانشآموزان در این کار مواجه شدیم .در پایان آرزومندم دانشآموزان در هر رشته ورزشی که
در آینده انتخاب خواهند کرد موفق بوده و کالسهای والیبال برایشان مفید بوده باشد.

کالس زبان  -آاقیان راد ،گلخسروی ،قیداری ،جوزق کار
کالسهای زبان انگلیسی در نیمسال دوم در راستای بهبود سطح آموزشی و انگیزشی دانشآموزان
پروژهها و سیالبس خاصی را با توجه به سطح دانشآموزان تعیین و تدوین نمود.
در این خصوص کتاب  Hey Thereبه عنوان کتاب کار و کتابهای  TacTicsو  organizerبه عنوان
کتابهای مکمل در تقویت مهارتهای شنیداری و افزایشی دایره لغات دانشآموزان برگزیده شدند .همچنین
در راستای افزایش انگیزه و نشاط در آموزش بخش نوار و فیلم در نیمسال دوم به سیالبس افزوده شد که بر
طبق آن در هر کالس  Animationو یا فیلم مستندی در طول نیمسال به صورت بخشهای کوتاه برای
دانشآموزان پخش شده و سپس لغات ،گرامر ،اصالحات و موضوعات فرهنگی و علمی آنها مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته .عالوه بر آن هر استاد با توجه به سطح نیمسال خود یک برنامه مکمل آموزشی را در سیالبس
خود ،لحاظ نمود.
آقای گلخسروی بر روی آموزش مطبوعاتی و کارگاه داستان خوانی تمرکز نمودند و توانستند تا حدود
قابل قبولی در این زمان کوتاه اصول مطبوعاتی و روزنامهنگاری رابه دانشآموزان آموزش دهند و با تشکیل
کارگاههای داستان خوانی  onlineادبیات و لغات دانشآموزان را ارتقا بخشند.
آقای جوزقکار که بعد از سفر آقای معظمی به کادر زبان اضافه شدند ،پروژه مکملی خود را بر پایه
تقویت گرامر و ارتقاء مهارت شنیداری دانشآموزان سطح  basicقرار دادند که توانستند به موفقیتهای
چشمگیری نیز دست یابند.
آقای قیداری و من نیز تالش خود را در جهت افزایش مهارتهای  speakingو  ( writingنامه نگاری
و مقاله نویسی) دانشآموزان متمرکز ساختیم تا بدین ترتیب بتوانیم در آخر سال با پوشش هر  4مهارت،
دانشآموزان را تا حد مطلوب برای آزمونهای بین المللی کمبریم آماده سازیم .پروژههای نیمسال دوم نیز با
پروژههای نوروزی آغاز شد که دانشآموزان ملزم به تهیه گزارش تصویری از فرهنگ نوروز – مکآنهای تاریخی
و فرهنگی بازدید شده و مقایسه آداب و سنن سال نو در کشورهای مختلف شدند .این پروژه بر مبنای ارتقاء
سطح اعتماد به نفس ،عزت به نفس و حس کاربردی زبان در زندگی روزمره صورت گرفت .در پروژه دوم اردوی
20

پنجرهها – گزارش بازخوردی نیمسال دوم  ،95-94پایه هشتم

انگلیسی به موزه ایران باستان صورت گرفت که پس از بازدید دانشآموزان به بیان گزارشی شفاهی بر روی
 powerpointساخته شده خود پرداختند تا عالوه بر آشنایی بر تاریخ و سنن کشور خود مهارت گفتاری و
مدیریت کالم خود را ارتقاء بخشند در پایان به نظر میرسد دانشآموزان عالوه به پیشرفت در هر  4مهارت
زبانی توانستند با تغییر در نگرش خود به نگرش جدیدی در یادگیری و استفاده از زبان کاربردی دست یابند.

حساب (ریاضیات)  -جناب آاقی زارع
آنچه در این دوره از تحصیل عاید دانشآموزان من شد .اطمینان و آرامش نسبت به درس ریاضی است .آنها
ریاضی را در کنار امنیت آن فرا گرفتند .دیگر ترسی از درس ریاضی و امتحان آن ندارند چرا که لذت یادگیری
آن زیر زبانشان نشسته .جالب آنکه باالی  90درصد آنها دوست دارند رشته ریاضی را در دبیرستان دوره دوم
ادامه دهند.
لذت یادگیری ریاضی زمانی اتفاق میافتد که دانشآموز میتواند با خیال راحت با مساله مواجه شود و به
راحتی اطالعات آن را استخراج کند و شروع به حل آن نماید این مهم خوشبختانه در بیشتر فراگیران ما اتفاق
افتاد .در روزهای باقی مانده از سال دورهای از آنچه مربوط به درس حساب است خواهیم داشت تا در آزمونهای
نهایی موفق باشند.
انتخاب رشته بچهها بزرگترین دغدغه آنها بود که با چندین ساعت مشاوره و بحث گروهی و خصوصی
توانستند این موضوع را حل کنند .حال ،هر کدام در آغاز راهی بزرگ هستند .امید آن دارم که با تالش و همت
خود به مقصد نهایی برسندو فردی مفید برای ایران عزیزمان باشند.

هندهس (ریاضیات)  -جناب آاقی سید جاللی
اهداف اصلی در کالس هندسه عبارتند از ( )1یادگیری و تقویت تفکر منطقی و به دست آوردن و
تقویت قدرت استدالل؛ ( )2تقویت دید و تخیل و طراحی هندسی؛ ( )3یاد گرفتن اندازه گیری و محاسبات
هندسی برای این منظور از اهداف کوچکتر برای رسیدن به اهداف اصلی بهره جستیم که عبارتند از
اهداف کوچکتر در این نیمسال عبارتند از:
الف) آشنایی با مفهوم معادله خط و شناختن انواع معادله خط؛
ب) یادگرفتن نحوه رسم خط؛
پ) فهمیدن مفهوم شیب خط و عرض از مبدا و طول از مبدا؛
ت) حل کردن دستگاه دو معادله دو مجهولی؛
ث) دوره درسهای قبلی.
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در این نیمسال در کنار مطالب کتاب دانشآموزان با پرسشهای پیچیدهتر سرفصلهای نیمسال قبل
و نیمسال جدید آشنا شدند .این کار بوسیله پلیکپیهای امتیازی که به آنها داده میشد ،انجام شد .همچنین
بعد از عید یک سری پلیکپی برای دوره درسها به دانشآموزان داده میشود و نکات مهم فصلهای مختلف
مرور میشود.

فیزیک و شیمی (علوم)– جناب آاقی پورزمانی
نیرو ،فشار و ماشینها ،مباحثی هستند که در طول نیمسال دوم در کالس فیزیک به آنها پرداخته
شده است .البته در جلسانی به نکات و مسائل نیمسال اول (حرکت) نیز اشاره شد تا یادآوری از مطالب گذشته
انجام گرفته باشد این مطالب نیز مانند مباحث نیمسال اول شامل یک سری تعاریف ،مسائل و کاربردها هستند
که در هر جلسه با پرداختن به موضوعات قابل لمس و نمایش فیلم سعی میشد که یادگیری به بهترین شکل
انجام شود.
در بخش نیرو ،بیشتر بر قوانین نیوتن تاکید گردید و سعی شد که بسیاری از پدیدههای اطراف به
کمک این قوانین توضیح داده شود .در موضوع فشار ،عالوه بر مسائل عددی به نکات کاربردی نیز توجه میشد.
و در بخش ماشینها که با کمبود وقت نیز مواجه شدیم ،سعی شد که به بهترین شکل به موضوع پرداخته
شود .در طول ترم دوم بخش اصلی درس در مورد پیوندهای شیمیایی و البته نفت بوده است در این مدت
دانشآموزان با انواع پیوندهای شیمیایی و خواص از ترکیبات آشنا شدند و البته با مقدمه ای از شیمی آلی نیز
برخورد کردند.
تا جایی که امکانات مدرسه و نکات ایمنی اجازه میدادند آزمایشهای مرتبط با درس نیز انجام میشد
و آزمایشهایی نیز تنها به شکل نمایش فیلم ارائه شدند .در این مدت به علت کمبود وقت در کالس فیزیک
مجبور شدیم که کمی از کالس شیمی را به فیزیک اختصاص دهیم و در واقع کمی کالس شیمی در نظر
دانشآموزان کم رنگ شده بود.

مج
مع نجوم (علوم)  -جناب آاقی علییاری
در نیمه دوم سال تحصیلی  95-94کالس نجوم با اهداف خود یعنی آموزشهای علمی و عملی به
دانشآموزان برگزار شد .گفتنی است که آموزش علم در این کالس بر پایه ایجاد عالقه در دانشآموزان قرار
دارد .برای این کار اردوی علمی برای این دانشآموزان در آسمان نمای مرکز جغرافیایی ترتیب داده شد.
همچنین از دانشآموزان خواسته شد که به صورت آزادانه بر روی موضوعات علمی کار کنند و نتایم کار خود
را به صورت مقاالت علمی تحویل دهند .از دیگر کارهای انجام شده در این کالس معرفی و پخش مستند
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 cosmosبوده که یکی از معروفترین سری مستندهای تولید شده در حوزه نجوم و علم است .از آنجایی که
آموزشهای علمی و عملی از ابتدا برای این کالس آماده شده بود در هر یک از پایهها از دانشآموزان خواسته
شد تا در گروههایی که برای آنها در نظر گرفته شده است به ساخت ساعتهای آفتابی و همچنین روزنامههای
دیواری بپردازند.
یکی از پیامدهای کالسهای آزادانه این است که دانشآموزان به دلیل سن کم خود دوست دارند
سریعا از فضای کالس استفاده کرده و به بازی و صحبت کردن بپردازند .از این رو کنترل این کالسها از
کالسهای دیگر سختتر است .مورد دیگر انجام کارها و تکالیف توسط دانشآموزان است که عموما با اشکال
و کمکاری رو به روست این گونه به نظر میرسد اهرم مناسبی برای ملزم کردن دانشآموزان در انجام دادن
تکالیف اندک ولی ضروریشان برای معلم وجود.
میتوان این نتیجهگیری را به صورت کلی از این کالسها داشت که هر چند برنامه به صورت آزادانه
و اختیاری انجام میشود و برخی از دانشآموزان به علت سن کم خود گاهی کالس را شلوغ میکنند اما انگیزه
برای یادگیری در اکثر دانشآموزان و یادگیری مسائل علمی به صورت بسیار چشمگیری باالست.

مج
مع شیمی (علوم)  -جناب آاقی اخوین
در مجمع شیمی تصمیم بر آن بود تا دانشآموزان با مفاهیم پژوهشی آشنا شوند و از ارائه مطلب به
صورت مستقیم خودداری کنیم .برای همین از دانشآموزان میخواستیم که پروژهای تعریف کنند و شروع به
حل آن نمایند .به هیچ عنوان به بچهها نکتهای را تدریس نمیکردیم و صرفا معلم به صورت معلمِ راهنما در
کالس حضور داشت و به تسهیل انجام پروژه به جای انجام آن میپرداخت.
تا کنون در کالس مجمع پروژههای :ساخت صابون ،ساخت باروت ،ساخت پاککن ،ساخت انرژیزا و
ساخت عطر و عصاره پرداختیم .دانشآموزانی که در کالس حضور دارند ،بسیار پرانگیزهاند و به خوبی مطالب
را دنبال میکنند .همچنین در پایان هر پروژه یک مقاله نیز تحویل میدهند.
مشکل اصلی هم نبود امکانات در آزمایشگاه و زمانبر بودن خرید وسایل برای بچه هاست .که امیدواریم
در سال آینده با کسب تجربه بتوانیم آنها را کاهش دهیم.

زمینشناسی و زیستشناسی (علوم)  -جنابآاقی علی محمدی
در کالس زمین و زیستشناسی تالش شد تا دانشآموزان در وهله اول شناختی درست از این دو
شاخه علم پیدا کنند .با تالش ما در این کالسها سعی شد نمایش درستی از مفاهیم این دو علم به دانشآموزان
نشان داده شود زیرا هنوز بر این باوریم که با آشنایی دانشآموزان با علوم و شکوفایی استعدادهایشان در این
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حوزهها گامی بلند در تحقق هدف اصلی که همانا یافتن زمینه عالقه شخصی دانشآموزان است برداشته خواهد
شد و بروز این عالیق در ارائههای نوبت اوّل دانشآموزان در شاخههای گوناگون نمایان بود و از این شاید
آخرین و طالییترین فرصتها برای رفع کاستیها و هدایت درست دانشآموزان که در اختیار بود استفاده شد
و دانشآموزان در مفاهیم اولیه به حد قابل قبولی دست پیدا کردند.
در پایه نهم تبیین شاخههای این دروس در رشتههای دانشگاهی کمک شایانی به دانشآموزان در
فهم درست از این علوم در جهتدهی علمی عالیق ایشان در سالهای آتی خواهد نمود.
در راستای این باور ،برنامه کاری کالسها طوری طراحی شده بود تا دانشآموزان بر خالف عادات
قبلی خود که همواره به دنبال کسب نمره بودند سعی در یافتن عالیق خود بوده و تالش کنند تا زمینههای
بالقوه خود را در این مباحث بالفعل کنند .برای دستیابی به این مهم شرایطی در کالس ایجاد گردید تا
دانشآموزان فرصت یافتند نظر خود را ابراز کنند و حتی در تدریس و بیان مفاهیم جدید مشارکت کرده و با
اشتراک گذاشتن تجربیات شخصی خود درس را پیش برند و در بستر این تعامل مفاهیم جدید بیان ،تفهیم و
تعمیق گردید و ارائههای کالسی دانشآموزان دلیلی محکم بر این باور است.
بدیهی است که این شیوه در ابتدا به دلیل تضاد با آموزههای نهادینه شده در دانشآموزان با
دشواریهای بسیاری مواجه شد که از آن جمله عدم باور دانشآموزان به اهمیّت نوآوری و خالقیّت در روند
درک مفاهیم بود که به زودی با چشیدن طعم کارهای نو یادگیری درس بدون حس رقابت مسموم برطرف و
شکوفا شد .بر خالف آموزههای قبلی آنها که گویی باید تنها مفاهیم جدید را به عنوان اصولی نقدناپذیر
پذیرفت و تنها به خاطر سپرد و به هیچ عنوان آنها را نمیتوان به چالش کشید ،به درستی آموختند که هر
مفهومی قابل به چالش کشیدن است و این خود سرآغاز رشد و شکوفایی است.
البته تمامی این دشواریها معطوف به باور دانشآموزان نبود که باور دیرینه ما در نمایش توانمندی
ایشان در نمرات دریافتی و عالقمندی به ساختن غولی از آزمون نهایی برای رام کردن این ذهنهای خالق و
گاهی بازیگوش ،خود باعث عدم تبلور استعدادهای آنان میگردد .البته به استناد دیدار اول امسال با اولیا این
موانع تا حد زیادی برداشته شده است.
البته در روزها و هفتههای پایانی فراخور جبر سیستم آموزشی کشور و آماده سازی دانشآموزان برای
آزمون نوبت دوم برنامه فشردهای جهت آشنایی دانشآموزان با نمونه سواالت متعارف در قالب پرسشهای
کتبی کالسی و در نهایت آزمون آمادگی برگزار میشود که همکاری شما بزرگواران در تحقق هر چه بهتر این
اهداف بسیار حائز اهمیّت است.
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مج
مع زیستشناسی (علوم)  -جناب آاقی محسنیان
در دوره دوم از مجمعهای زیستشناسی به مباحثی پرداختیم که اوال درراستای مباحث علمی درون
کتاب درسی باشد و دوما از نظر تربیتی کمی به مسائل دینی و اجتماعی نزدیک باشد .به طوری که بچهها با
کمی گوش کردنِ درس به فکر فرو بروند.
در این کالس کامال طرح درسها به صورت دانشآموز-محور بود و تمامی بچهها در کالس مشارکت
کامال فعالی داشتند تکلیف در این کالس وجود نداشت و سعی شد دانشآموزان در کالس کارهایشان را انجام
دهند.
البته مشکل نیمسال قبل در زمینه نبود آزمایشگاه همچنان وجود داشت اما با توجه به طرح درسی
که برای این دوره مشخص شد ،زیاد مشکلی در این نیمسال نداشتیم اما مجبور شدیم کالسهای پژوهشی را
تئوری پیش ببریم!
پیامدهایی که این کالس داشت ،پیامدهای دینی و اجتماعی بود که خال آنها واقعا احساس میشود.
بچهها واقعا به فکر فرو میرفتند .همچنین به آشنا شدن با مسائل خارق العاده علمی – زیستی شگفت زده
میشدند .به نظرم بهتر است زیست شناسی به شاخههای مختلفی در کالسهای پژوهشی تقسیم شود و جای
مناسبی برای برگزاری آن فراهم شود.

شاد و تندرست باشید
پایان/.
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