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 هاي ناهنجاري و ها دشواري ، سراشيبي در را ام پرورش و علمي،آموزش اصول و ها روش با آشنايي عدم.  است

 . برد خواهد پيش به رواني

 از هايي مثل و ها داستان و ها قصّه قالب در اخالقي واالي هاي ارزش طرح با داريم مسئوليت معلمان ما    

 ، ها پاكي با را آموز دانش روان و روح ، دلنشين و ساده زباني با( ع) معصومين ائمه و بزرگان زندگي تاريخ

 . دهيم صيقل و ساخته آشنا ها گذشت و ايثارها ، ها كرامت ، ها رشادت ، ها صداقت

 در كرامت طرح اجراي انساني و اسالمي و اخالقي واالي هاي ارزش اين طرح براي مناسب هاي فرصت از يكي

 . باشد مي ابتدايي مدارس

 هاي ارزش با مربيان و اولياء و خانواده اعضاي ، مادر و درپ آشنايي و برخورداري مستلزم امر اين در توفيق البتّه

 . است اسالمي سنن و آداب و اخالق و اصيل

هنگامي كه ديدم برخي از دانش آموزان مدرسه رفتار مناسبي با سايرين ندارند  6931-6931در سال تحصيلي 

مند كردن آنها به اجراي طرح كرامت و از طرفي هم عالقه به اجراي طرح كرامت ندارند ، تصميم گرفتم با عالق

 .تاثير مطلوبي بر رفتار آنها داشته باشم 

بعد از جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن ، با استفاده از روش هايي همچون آشنا سازي دانش آموزان   

ه طرح و اجراي آن بوسيله روش هاي جذاب عالوه بر عالقمند كردن دانش آموزان ب با اهميت طرح كرامت

 .كرامت ، اخالق و رفتار آنها را بهبود دادم 

 :نكات کليدی 
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 : مقدمه

 مي همه.  است كرده معرفي هستي هاي پديده همة آفرينش اساسي و كلي علّت را دانش و علم متعال خداوند

 مشكالتي دچار اخالقي انحرافات اثر بر اكتشاف و اختراع و صنعت و علم در پيشرفت همه آن با بشريت كه دانند

 . است ساخته متحير را نظران صاحب همة كه شده

 الگوي را خود معلم و باشد مي آموز دانش ذهني هاي خالقيت تمام پرورش كانم انسان دوم خانة اين مدرسه

 مادر و پدر حرف بر را معلم حرف كه جايي تا داند مي رواني و اجتماعي ، ديني ، اخالقي هاي ارزش عيار تمام

 شخصيت نتكوي آغازگر و آموزش راستين تحول و بالقوه استعدادهاي احياگر معلم راستي به.  دهد مي ترجيح

 و اخالقي هاي ارزش و كند مي ايجاد رشد و تالش آموزان دانش در كه است معلم باشد مي آموزان دانش

 كه است فروزاني شمع معلم امّا نمايند مي ايفا را مؤثّري نقش مادر و پدر چه گر و كند مي تقويت را فرهنگي

  . است كرده تكاپو اين وقف را خود

 در بعدها و پرورشي معاونت در انقالب از بعد( اخالقي ويژه به)ارزشي تربيت وزهح در كه طرحهايي از يكي  

 واقع در. است شده واقع اقبال مورد بيش و كم طرح اين. است كرامت طرح ، شد دنبال عمومي آموزش معاونت

 و رشپرو و آموزش بين تفكيک و تمايز ايجاد در تربيتي امور تشكيالت بزرگ چالش به پاسخي كرامت طرح

 .است مدرسه در معلمان تربيتي ارزشمند نقش حذف

 اساسي قانون دوم اصل ج بند به عنايت با آموزان دانش شخصيت تكريم كلي هدف با طرح اين نظري مبناي   

 سفارش به 72-79 تحصيلي سال در انساني، كرامت بر اسالمي جمهوري بنياد بر مبني ايران اسالمي جمهوري

 شيخ خصال كتاب به  استناد با مظلومي رجبعلي دكتر مرحوم توسط تربيتي امور ريزي هبرنام و مشاور دفتر

 مذكور، اثر به عنايت با زيربط كارشناسان سپس و شده تدوين "منطقي تربيت مدارج" عنوان تحت صدوق
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 ارسال نهااستا به اجرا جهت و نمودند آماده مدرسه در كرامت طرح عنوان تحت را اجرايي هاي برنامه و طرحها

 .گرفت قرار پوشش تحت مدارس از% 21 6973 درسال و شد آغاز طرح عرضي توسعه 71-71 سال از. نمودند

 رأي در پرورش و آموزش عالي شوراي 6973 سال در كه اي گونه به داشت حكايت طرح موفقيت از گزارشها

 با پرورشي معاونت حوزه شاركتم با كه داد مأموريت آموزشي ريزي برنامه و پژوهش سازمان به خود  118

 منتشر اسناد اساس بر. نمايد اقدام ابتدايي دورة درسي برنامه بازنگري و اصالح به كرامت طرح تجارب از استفاده

 :است شده بيان چنين طرح اين ويژگيهاي شده،

 آموزان دانش تربيت در معلمان مشارکت

 درواقع و است كرده دعوت تربيتي فعاليتهاي عرصه به را معلمان گفته، پيش چالش با مقابله راستاي طرحدر اين

 .است شده خاصي عنايت پرورش و آموزش هاي برنامه تلفيق

 زندگي مهارتهاي آموزش به توجه

 زندگي مهارتهاي آموزش به طرح اين كه است مشخص طرح، اين در شده تعيين كار واحدهاي به توجه با  

 .است نموده خاصي عنايت

 .يادگيري – ياددهي فرآيند از كمي يارزشياب حذف

 اخالقي ارزشهاي آموزش

 پنج در طرح اين در شده تدوين كار واحدهاي  مالحظه. است اخالقي تربيت  طرح اين اساسي گيريهاي جهت از 

 ارزشهاي طرح اين در توجه مورد ارزشهاي اكثر. دارد حكايت اخالقي ارزشهاي برجستگي از ابتدايي دورة پايه

 و مشاركت مسئوليت، استقامت، كار، به توجه: از عبارتند توجه مورد اخالقي ارزشهاي از برخي. است اخالقي

 به احترام رحم، صله ديگران، حقوق رعايت رويي،سخاوت، خوش صداقت، جويي، صرفه عقايد، تحمل مشورت،

 گروهي همچنين. عهد به فايو امانتداري، عفت، مظلومان، از حمايت ستيزي، ظلم طلبي، حق بزرگترها، و والدين

 .اينها ومانند نماز وضو، قرآن، متبركه، اماكن حجاب، خدا، اطاعت خدا، ياد: از عبارتند مذهبي ارزشهاي از
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 اخالقي ارزشهاي پايه بر ديني تربيت

 توزيع جدول مشخص طور به. است اخالقي ارزشهاي محور بر ديني تربيت طرح اين ديگر ويژگيهاي از 

 تالشي همان اين. دارد غلبه شده تصريح ديني اهداف به اخالقي اهداف دهد مي نشان ها پايه در ركا واحدهاي

 دنبال اخالقي ارزشهاي بر تكيه با را ديني تربيت است واقعي اما نشد، تصريح آن به اگرچه طرح اين در كه است

 .دهد مي خاصي لطافت و نرمي آن به و سازد مي جدا رايج رويكردهاي از را كرامت طرح ويژگي اين. نمايد مي

 :اهميت موضوع 

 كه كشورهايـي در همچنين و ديگر مذاهب و اديان ،در بودن فطري خاطر به"انساني واالي هاي ارزش و كرامت

 كه اسالمـي جمهوري نظام اما.است بسزايي اهميت شوند،داراي مي اداره ديني بي و دنياگرايي حاكميت با حتي

 ايمان پايه بر است نظامي اسالمي جمهوري: كه آمده اساسي قانون دوم دراصل و داده قرار خود تعليمات مبناي

 :به

 او امر برابر در تعظيم او،لزوم به تشريع و حاكميت اختصاص و"االاهلل الاله" يكتا خداي-6 

 قوانين بيان در آن بنيادي نقش و الهي وحي-2

 خدا سوي به انسان تكاملي سير در آن ي سازنده نقش و معاد-9

 تشريع و خلقت در خدا عدل-4

 اسالمي انقالب تداوم در آن رهبري و امامت-1

 .خدا برابر در او مسئوليت با توأم آزادي و" انساني واالي ارزش و كرامت"-1

 عنوان به" اعتقادي اصل پنج" احصاي بعداز"انساني هاي ارزش و كرامت"از شود مي مالحظه كه طور همان

 هاي ارزش و انساني كرامت موضوع اهميت لحاظ به بنابراين.است آمده ميان به سخن ايماني ي پايه ششمين
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 ارتقاء و ها مهـــارت و ها ارزش كسب جهت را اي ويژه جايگاه پرورش و آموزش سيستم در ،بايد آن به مربوط

 هايي خـــال جمله از لذي وموارد. نمود فراهم نمايند شايستگي احساس آموزان دانش كه نحوي به ها توانمندي

 دهد مي قرار تاكيد مورد را زندگي ومهارتهاي آداب آموزش به پرداختن ضرورت كه است

 .وروايات آيات به استناد با انساني كرامت به توجه-6

 .انساني كرامت به توجه خصوص در وروانشناسي تربيتي علوم هاي يافته-2

 ( اجتماعي ضد هاي ورفتار رفتاري تاختالال-خشونت-اعتياد) اجتماعي مشكالت وجود-9

 ...و -عاطفي -اخالقي-اعتقادي ابعاد ويژه به شخصيت جانبه همه رشد به توجه-4

 : مسأله بيان و موجود وضعيت توصيف

 ابتداي در كالس اين در .مشغول به تدريس بودم ............ در مدرسه  6931-6931اينجانب در سال تحصيلي 

 آن با من كه اصلي مسألة و واداشت تعمق و تفكر به مرا كه بودم رو به رو ي دانش آموزانمشكالت رفتار با سال

 نمي نشان خود از كرامت طرح به رغبتي و عالقه ، آموزان دانش از بعضي چرا كه است اين ام داشته برخورد

 كرامت طرح) برنامه فوق طرح اين به آموزان دانش تا داد انجام توان مي هايي فعاليت و تمهيدات چه و ؟ دهند

 ؟ شوند مند عالقه(

بعد از ديدن مشكالتي رفتاري و اخالقي برخي از دانش آموزان تصميم گرفتم با ايجاد عالقه در اجراي طرح  

 .كرامت در دانش آموزان و انجام آن ، اخالق و رفتار دانش آموزان را بهبود دهم 

 

 



 

5 
 

 :اهداف پژوهش 

 :هدف اصلي 

 ي دانش اموزان بوسيله اجراي طرح كرامت و عالقمند كردن دانش آموزان به آنتغيير مناسب رفتار

 :اهداف جزئي 

 بررسي مشكالت اخالقي و رفتار دانش آموزان – 6

 بررسي علل بي عالقگي دانش آموزان به اجراي طرح كرامت – 2

تغيير مناسب رفتارهاي عالقمند كردن دانش آموزان به طرح كرامت و بررسي و اجراي  راهكارهايي جهت  – 9

 آنها

 ( : 1شواهد ) گردآوري اطالعات 

 :براي گردآوري اطالعات اوليه از روش هاي زير استفاده كردم  

 مشاهده رفتاري دانش اموزان -الف  

 :با مشاهده دانش آموزان كالس در ابتداي سال رفتارهاي زير را مشاهده كردم 

 بد اخالقي – 6

 رفتارهاي ناپسند – 2

 بي نظمي – 9

 عدم مشاركت – 4
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 ميزان عالقه به طرح کرامت مشاهده – ب

 سؤال اين درس كالس در آورم دست به دقيقي اطالعات بودم كرده مطرح كه پرسشي دربارة بتوانم كه اين براي

 يكاغذ روي يا و كنند بيان كرامت طرح اجراي دربارة را نظراتشان كه خواستم آموزان دانش از و نمودم مطرح را

 . بنويسند

 و بدهند پس درس معلم به بايد و است دروس ساير مانند كرامت طرح كه بودند معتقد آموزان دانش از برخي

 . ندارند اي عالقه آن به لذا ندارد تأثيري آنها سرنوشت در طرح اين چون كه گفتند مي نيز برخي

 در آنها و گذاشتم درميان آموزشگاه گردي هاي پايه از برخي همكاران با را موضوع آموزان دانش بر افزون

 اجراي براي زماني و وقتي يا و است كافي را ما برسند خود مشق و درس به ها بچه:  گفتند مي اظهارنظراتشان

 و كنيم نمي اجرا كالس در را آن نيز ما ندارند كرامت طرح اجراي به اي عالقه ها بچه چون يا و نيست طرح اين

 . بودند مند گله سال پايان در طرح رزشيابيا هاي شيوه از همچنين

 نيز مجريان برخي و كردم مطرح شد برگزار طرح مجريان براي كه آموزشي كارگاة در را موضوع همچنين

 و فضايل به توجه عدم و كردن كار اي سليقه و طرح ارزشيابي هاي شيوه از و كردند مي ارائه خوبي هاي صحبت

 .ندبود ناراضي طرح اخالقي خصايل

 مصاحبه با ساير همکاران –ج 

در مصاحبه اي كه با ساير همكاران پايه هاي قبل اين دانش آموزان نيز داشتم ، آنها از بي عالقگي دانش اموزان 

 .به انجام طرح كرامت داشتند 

 مشاهده پرونده تحصيلي – د

وزان به انجام طرح كرامت مشاهده در مشاهده پرونده تحصيلي دانش آموزان ، بدرفتاري ها و عدم عالقه دانش آم

 .كردم
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 ادبيات و پيشينه تحقيق( ه 

 : کرامت طرح اجراي پيشينه

 در توانايي ايجاد و آن فلسفة ارتقاي و زندگي به انساني نگرش تقويت كشوري هر در پرورش و آموزش رسالت

 اين ، است الهي تعاليم از گرفتهبر آن فرهنگ كه ما كشور در.  باشد مي سازنده و سالم زندگي براي جامعه افراد

 . نمايد مبذول را شاياني توجه انسان ذاتي كرامت به رسالتش انجام در بايد نهاد

 رجبعلي دكتر شادروان عملي و فكري نظارت با 72 - 79 تحصيلي سال در ها آموزه اين از الهام با كرامت طرح

 مدرسة دو در اوّل پاية در سال همان در و گرديد ينتدو منفرد غالمرضا ياد زنده صادقانة هاي تالش و مظلومي

 . آمد در اجرا به ها استان مراكز در منتخب

 هاي پايه در را طرح كه داشت آن بر را دفتر اين كارشناسان ، پوشش تحت آموزان دانش و مجريان استقبال

 تحصيلي سال در ها پايه از يک هر براي كتاب يک ساالنه تدوين با كه طوري به.  دهند تعميم دوره اين ديگر

 سال در و گرديد اجرا مدارس درصد 1 در و آمده در طرح پوشش تحت ابتدايي دورة هاي پايه كليه 77 - 78

 در اجرا به داوطلب مدارس درصد 21 از بيش در بعد به سال آن از و مدارس درصد 61 در  78 - 73 تحصيلي

  . باشد مي اجرا حال در كرامت طرح مدارس اتفاق به قريب اكثريت در حاضر حال در و آمد

 : کودکان اخالقي بناي در مدرسه اعضاي و معلم نقش

 تأثير خود معلمان از بيش و كم كودكان است بسيار كودكان اخالقي بناي ويراني يا سازندگي در معلم نقش

 آنها معلمان و مربيان عهدة به را تقصير اي جامعه انحطاط يا سقوط علل دربارة مورخين از بعضي حتي گيرند مي

 مسلمان معلمان و مسيحي مربيان دست به را كودكان تربيت اندلس در مسلمين سقوط دربارة حتي و اند گذارده

  .اند كرده ذكر مسيحي مدارس در را كودكان تحصيل و جامعه آن نماي

 طرز ، او دافعة و جاذبه قدرت ، نشاگردا با برخوردش طرز  ، او انضباط اعمال نحوة ، معلم كار روش به توجه با

 دربارة است گونه همين به وضع. پذيرد مي تأثير او از كودك … ها تنبيه و ها تشويق او، از شاگردان تلقي
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 او دربارة كه افرادي همه و خدمتگزار و مستخدم  ، تربيتي مسئول ، مدرسه ناظم ، مدير از شاگرد تأثيرپذيري

 از ناشي هاي عقده يا و آموزند مي رفتار و خوي آنان از كودكان از بسياري و نندك مي اعمال را فشار گروه نقش

  .كنند مي اعمال اجتماع افراد ديگر يا و خواهران و برادران سر بر خانه در را آنها فشار

  

 :هداف طرحا

  

 :اهداف کلي

 هاي قابليت بروز و خويش كرامت توسعه و رشد جهت آموزان دانش مهارت و بينش تقويت براي سازي زمينه-6 

 .كرامتي

 ه ي دانش آموزان مبني بر تكريم ديگرانروحي تقويت-2 

 زمينه سازي براي تكريم دانش آموزان در محيط هاي خانه و مدرسه-9

 ارتقاي توانمندي هاي دانش آموزان براي زندگي فردي و اجتماعي متناسب با ارزش هاي اسالمي-4

 ن انسانهاي واجد ارزش وروح الهي در خانه ومدرسهتكريم دانش آموزان به عنوا-1

 اهداف جزيي

 اهداف جزيي همان واحد كار ها مي باشد-6

 

 :مراحل اجراي طرح
 

مجريان محترم توجه داشته باشند هر واحد كار از دو بخش نخست شامل اهداف و مباني مي باشد كه به  -6

و ارتباط آن با مهارت مورد نظر گرفته شده كه صرفا منظور افزايش آگاهي و دانش همكاران در خصوص مفهوم 

براي مطالعه همكاران مي باشد و در بخش دوم شامل شيوه كار با دانش آموز است كه معلم مي تواند متناسب با 

 .زمان در طول هفته در البه الي برنامه درسي يا ساير اوقات اجرا نمايند 

مدارس مي  انساني عوامل بين الزم هماهنگي وجود ، مدرسه رد طرحي هر اجراي موفقيت عوامل جمله از -2 

در دستور كار مدرسه اي قرار مي گيرد دانش آموزان انتظار دارند نمونه و ( كرامت ) باشد وقتي مباحث تئوريک 

را در محيط آموزشي خود در وجود معلمان و ساير مسئوالن مدرسه مشاهده نمايند  "نفس كريم "الگوي مناسب

شاهد مناظر ضد كرامتي در روابط بين آنان با دانش آموزان و اوليا و حتي خودشان نباشند ، لذا انتظار مي  و هرگز

 رود در مدارس مجري طرح، موضوع
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مطرح گرديده و از آنان تقاضا مي شود كه در مواقع مناسب ... در جلسات شوراي معلمان و انجمن اوليا و مربيان و 

 و

 .خته و دانش آموزان را در نيل به اهداف طرح به صورت عيني ، ياري نمايندحساس به ايفاي نقش پردا

الزمه اجراي موفق هر فعاليت آموزشي آمادگي ذهني دانش آموزان براي پذيرش موضوع و مشاركت فعال او  -9

تربيان در فرآيند يادگيري مي باشد و اگر چنانچه آمادگي روحي و رواني مناسب و رغبت و انگيزه ي كافي در م

بنابراين الزم است در به كار گيري شيوه ها و طرح . وجود نداشته باشد تالش مربيان راه به جايي نخواهد برد 

مباحث ، حاالت دانش آموزان آمادگي رواني و روحيه پذيرش آنان از نظر ذهني و عاطفي و شرايط مناسب زماني 

 .و مكاني ، مورد توجه قرار گيرد

و مشاركت دانش آموزان در فرايند  "دانش آموز محوري  " "فعاليت محوري "ي شيوه هاي امروزه به كا گير -4

يادهي و يادگيري از بديهيات امر تعليم و تربيت به شمار مي رود و همانطور كه در محتواي واحد كار مالحظه 

 خواهيد

لذا از . مورد عنايت بوده است فرمود تا حد المقدور در كليه ي شيوه هاي اجرايي اين روش ها به انحاي مختلف 

همكاران گرامي انتظار مي رود به هنگام اجراي فعاليت به اين تكته توجه نموده ، وهر كارو فعاليتي كه انجام آن 

به صورت فردي و گروهي از عهده دانش آموزان بر مي آيد ، مسئوليت آن را به دانش آموزان واگذار نمايند و خود 

 .ا مستقيم به راهنمايي و هدايت آنان بپردازندبه طور غير مستقيم و ي

توجه به انتقادات و پيشنهادات دانش آموزان ، اولياي محترم ، همكاران بزرگوار و جميع كساني كه نظرات  -1 

تعيين كننده اي را در راستاي تقويت مباني و شيوه هاي اجرايي مي نمايند مي تواند ما را در اجراي موفق طرح 

 .ذا با به كار گيري ابزار مناسبي در جمع آوري نظريات سازنده افراد موثر اقدام شودكمک نمايد ل

 اولويت نوعي ي دهنده نشان كتاب اين در كار واحد گرفتن قرار ترتيب كه باشند داشته توجه عزيز همكاران -1 

 مشخص زمان در كار دواح يک اجراي براي الزم شرايط محترم مجري تشخيص با چنانچه اگر و باشد مي اجرا در

 .احد كار را بدون رعايت ترتيب آنها به اجرا در آوردو تواند مي نباشد فراهم شده

براي اجراي هر واحد كار تعدادي فعاليت ارائه شده است ، شما مي توانيد متناسب با شرايط كالس و زمان يک  -7

ر هر واحد به منظور انعطاف پذيري در برنامه و پر تنوع فعاليت ها د. ) يا چند فعاليت را در طول هفته اجرا نماييد

 . (بودن دست معلم مي باشد و به معناي اجراي همه فعاليت ها نمي باشد 

 است الزم دارد، اي كننده تعيين نقش طرح اجراي در آنان هماهنگي و آموزان دانش اوليا همكاري كه آنجا از -8 

شده و نسبت به  گذاشته ميان در آنان با طرح اجراي به مربوط اتانتظار ، تحصيلي سال اوليه جلسات از يكي در

 .مسايل توجيه شوند لذا به اولياي محترم دانش آموزان بايد حداقل در باره ي موارد زير اطالع رساني گردد

 اهداف كلي طرح و هدف از اجراي هر يک از واحد كار ها-الف

 (نه فرزند خويش ) باط با اجراي طرح نوع و شكل همكاري مادي و معنوي اوليا در ارت -ب

آشنايي و تسلط مجريان عزيز با مباني و اهداف طرح و غني سازي شناخت و آگاهي خود از معارف مربوطه و  -3

همچنين عمل به توصيه ها به ويژه پاي بندي محكم و دقيق به صفات و دستوراتي كه در جريان اجراي طرح و 
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هستم از لوازم و فرايض اين طرح مي باشد و در هر يک جمله اگر مي خواهيم  ايجاد آن در رفتار دانش آموزان

باشد ، نخست همه ي ما در سطوح مختلف اعم از برنامه ريزان و مسئوالن و  "نفس كريم  "متربي ما واجد 

 .آراسته باشيم "كرامت نفس  "مجريان بايد به زيــــور 
  

 ( فعاليت ها) شيوه هاي کار با دانش آموزان 

  
 مي  شامل انواع فعاليت هايي هستند كه دانش آموزان با هدايت غيرمستقيم و يا مستقيم مجري انجام         •

 . باشد مي   زير موارد شامل كه هستند ها شيوه اجرايي طرح اجراي مرحله ترين اصلي حقيقت در و دهند

 قصه خواني         •

 بحث و گفتگو         •

 نيشعرخوا         •

 تكميل برگ شكوفه         •

 نقل خاطره         •

 اجراي مسابقه و بازي         •

 تحقيق و پژوهش         •

 زنگ تفريح         •

  ..و  ايجاد نمايشگاه         •

 :دستورالعمل اجرايي طرح

  
كردن اينكه محتواي  تلفيق موضوعات كرامت با موضوعات كتب درسي يعني مشخص) تهيه طرح اجرايي          •

 (هر واحد كار تكميل كننده كدام موضوع و كجا قابليت اجرايي دارد 

با مديريت مطلوب زمان فرصت الزم را براي اجراي طرح در خالل تدريس موضوعات درسي را فراهم          •

 نمايد

 ( زماني جدول برنامه تهيه)          .

 ل انساني مدرسه وطرح موضوع در جلسه شوراي معلمانايجاد هماهنگي الزم بين عوام         •

 (تعامالت معلمان توأم با احترام باشد )          •

 آموزش اوليا دانش آموزان به منظور مشاركت و همكاري و هماهنگي آنان در اجراي طرح         •

اول اهداف ومباني و بخش بخش . توجه به اينک نكته كه هر واحد كار از دو بخش تشكيل شده است          •

 اجرا براي دوم قسمت و معلم مطالعه براي اول قسمت – دوم شامل شيوه هاي كار با دانش آموزان

 .باشد مي درسي هاي برنامه  زمان اجراي اين طرح در طول هفته در البالي         •
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باشد فلذا اجراي هر واحدكار با تشخيص ترتيب قرار گرفتن واحد كار به معناي الزام در اولويت اجرا نمي          •

 .مجري مي باشد

براي اجراي هر واحد كار تعدادي فعاليت ارايه شد مي توان متناسب باشد با شرايط كالس و پذيرش و          •

 .درك دانش آموز يک يا چند فعاليت را در طول هفته اجرا نمود 

 (ويژه مديران و معلمان ) توجه به رهنمودهاي برگزاري جشن اختتاميه          •

 (ويژه مديران ) فرم پيشنهادي ارزيابي عملكرد مجريان          •

 فرم پيشنهاد گزاش كار         •
  

 در پنج پايه دوره ي ابتدايي( طرح کرامت) مفاهيم منتخب آموزش آدابومهارت هاي زندگي اسالمي 

  
           واحد کار

 مهارت

 پنجم چهارم سوم دوم اول

 اميدواري -توبه اخالص-تقوي - - ياد خدا ارتباط با خدا

امانت -خير خواهي وفاي به عهد صداقت-تشكر ارتباط موثر

 داري

 - راز داري

 - عفو حسن ظن مهر ورزي-ادب خوش رويي روابط بين فردی

 آبروداري عفت غيرتمندي حيا شجاعت -- شرافت

 - - مدارا-دوستي صله رحم-احسان خانواده دلیهم

مدیریت 

 هياجانات

-مديرين غم مديريت شادي

 مديرت خشم

 - چشم پوشي وصبر -

 توكل-حل مسئله دور انديشي - - مشورت تصميم گيری

-مشاركت قانون مداري نظم انضباط اجتماعی

 مسئوليت پذيري

 به امر –انصاف  -

 معروف

 آزادگي رضايت مندي بعمناعت ط - قناعت عزت نفس

 تفكر نفاد تفكر خالق - - - تفكر

 من كيستم - - - - خود آگاهی

 فرم ارزیابی عملكرد مجریان طرح آموزش آداب ومهارت های زندگی اسالمی

 نام ونام خانوادگي مجري طرح نام مجتمع :نام مدرسه
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حداكثر  توضيحات مــــــــــــــــــــالك هاي ارزيابي رديف

 امتياز

امتياز 

 دريافتي

 گروه به  انجام فعاليت ها به صورت گروهي وتوجه 6

  بندي

ارزيابي فعاليت دانش اموزان 

 به صورت گروهي

1   

استفاده از پرورش خالقيت  استفاده از امكانات موجود وپرهيز از اسراف 2

دانش آموزان با رويكرد 

 اصالح مصرف وصرفه جويي

1   

  توجه يكسان به گروهها يم شخصيت دانش آموزانرعايت تكر 9

 رسيدن در  آنها وراهنمايي

 نظر مورد هدف به

1   

 در  توصيفي  ثبت بازخورد بررسي فعاليت دانش آموزان 4

 دانش منتخب هاي اثر

 آموزان

1   

   61 امتياز 1هر مورد جلسه  مدرسه معلمان شوراي در وطرح  تشكيل جلسه با اوليا 1

   61 امتياز1هر بازديد يا اردو  كار واحد  ري اردو وبازديد با توجه بهاهدافبرگزا 1

   61 در مناسبت هاي مختلف تشكيل نمايشگاه از فعاليت هاي دانش آموزان 7

تعداد روش هاي مورد استفاده جهت اجراي هر واحد  8

 كار

   8 امتياز4هر روش 

ر تقدير از دانش آموزان وگروههاي فعال طرح د 3

 مناسبت ها

   61 هر مورد دو امتياز

ارائه گزارش كار كالس به صورت جمع بندي به دفتر  61

 مدرسه

   61 امتياز 1در دو نوبت هر مورد 

تهيه وسايل ابتكاري براي اجراي بهينه واحد واحد كار  66

 ها

   8 امتياز 4هر مورد 

  به توجه با مربوطه بامستندات  ارائه عملكرد كالس 62

 يازده الي يک هاي دبن

با توجه به عملكرد معلم 

 امتياز 61ومدرسه حداكثر 

61   

   611 ------ جمع كل امتيازات  
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 : اطالعات تحليل و تجزيه

 ، نهمكارا وساير آموزشگاه همكاران مطالب بررسي و آموزان دانش هاي نوشته مطالعة و ها گفته تحليل از پس

 اي اندازه تا كرامت طرح اجراي هاي كاستي و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد فرايند اين از حاصل اطالعات

 . شد مشخص

 : باشد مي ذيل شرح به تحليل و تجزيه اين از حاصل هاي يافته خالصة

 . نداشتند مشاركت كرامت طرح هاي فعاليت در كمرويي علت به آموزان دانش از برخي -6

 آموزان دانش روحيات با آموزگاران از برخي نبودن شناآ -2

 كرامت طرح اجراي زمينه در مربيان از برخي نديدن آموزش - 9

 كرامت طرح مجريان ارزشيابي جهت مطلوب معيار نداشتن -4

 طرح اجراي هنگام در كالس از برخي بودن روح بي و خشک-1

 كرامت طرح مجريان توسط كردن كار اي سليقه -1

 آموزگاران از برخي سوي از تربيتي و اخالقي ابعاد به توجهي كم و كالس آموزشي بعد به حد از بيش وجهت-7

 مي دروس ساير مانند را آن چون كرامت طرح اجراي زمينة در آموزان دانش سوي از نادرست هاي برداشت -8

 . باشند پاسخگو معلم به بايست مي كه دانستند
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 : موقت هاي حل راه ارائة

 راهنماي كتاب متنوع و جذّاب موضوعات كردن مطرح با كه بود اين رسيد نظرم به مشكل اين براي كه حلي راه 

 ساعات در معمول هاي روش از غير هايي شيوه از استفاده و ابتدايي دورة پرورشي و آموزشي مكمل هاي فعاليت

 . نمود تربيش كرامت طرح اجراي به را آموزان دانش عالقة توان مي ، ديگر

 زمينة در گفتگو و بحث ، شكوفه برگ تكميل ، شعر ، گويي قصه هاي شيوه از استفاده با و آزمودم را حل راه اين

 برخي مانند را طرح اجراي و گذاشتم اجرا به درس كالس در را كرامت طرح....  و بازي ، تربيتي و اخالقي مسايل

 ابتداي در حتي و پرداختم طرح اجراي به مناسب هاي رصتف در و ندادم اختصاص خاصي ساعت به معلمان از

 در خواستم مي آموزان دانش از و دادم مي توضيح مختصر حد در و مطرح را اخالقي موضوعي كالس به ورود

 .بپردازند نظر تبادل و بحث به ديگر هاي فرصت در چه و اندك فاصله اين در چه شده مطرح موضوعات با رابطه

 كمک با كه شدم متذكر نيز آموزان دانش به و گرفته ياري طرح اين اجراي در آموزان دانش هاي خانواده از

 در نيز را اخالقي و انساني هاي ارزش و فضايل نيز طريق اين از تا بپردازند كرامت طرح واحدهاي انجام به اولياء

 در مكتوب صورت به اجباري گونه هيچ بدون را طرح اجراي مراحل همچنين.  باشيم كرده مطرح ها خانواده

 . باشند داشته دفتري

 :آن  اجرايانتخاب بهترين راه حل و 

 دانش كه نمودم مالحظه و شدم آموزان دانش رغبت و عالقه متوجه كرامت طرح واحد چند اجراي از پس

 هم بر ترشاندفا تهيه در و اند شده مند عالقه آن به كردند مي طرح اين به نسبت عالقگي بي ابراز كه آموزاني

 نحو به نموده محول آنها به كه را هايي مسئوليت و كنند مي شركت گروهي هاي بحث در و گيرند مي سبقت

 ، سرود اجراي مانند كرامت طرح هاي شيوه از برخي اجراي براي را خود آمادگي حتّي و دهند مي انجام احسن
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 گرفتم تصميم و نمايند مي اعالم مدرسه سطح در يتربيت و اخالقي محتواي با ديواري نشريات تهيه شعر، قرائت

نمونه انجام ). نمايم استفاده مدرسه مختلف مراسم انجام در آنها از و دهم ادامه آخرسال تا را شيوه اين كه

 (طرح کرامت در پيوست موجود می باشد 

 ( 2 شواهد) اطالعات گردآوري

 مشاهده رفتاري دانش آموزان –الف 

 :و مشاهده كردم .  گرديد مقايسه هم با طرح اجراي ابتداي به نسبت آموزان دانش خالقيا و رفتاري وضعيت 

 پرخاشگري دانش آموزان كاهش يافته – 6

 رفتارهاي نامتعارف دانش آموزان كاهش داشته – 2

 .حس مشاركت پذيري در دانش اموزان افزايش يافته است – 9

 :مشاهده عالقه دانش آموزان به طرح کرامت  -ب

 و شده بيشتر اخالقي مسايل به آموزان دانش عالقه ميزان كه شدم متوجه كرامت طرح دفاتر بررسي با چنين هم

 مدير و ها كالس ساير معلمان اظهارات چنين هم و نمايند مثبت اخالق به متخلق را خود كنند مي سعي

 . است گرفته صورت بتمث رفتار تغيير آموزان دانش در كه باشد مي مدعا اين بر گواه آموزشگاه

 : آن اعتبار تعيين و جديد اقدام تأثير ارزيابي

 مثبت رفتارهاي و مدرسه پرورشي هاي فعاليت در مشاركت ميزان)  شده آوري جمع هاي داده مرحله اين در

 اقدام ينا و دادم قرار ارزيابي مورد شواهد كمک به را ها داده و دادم قرار تحليل و تجزيه مورد را(  آموزان دانش

 راه عنوان به را اخالقي محتواي بيان در مختلف هاي روش از استفاده و متنوع و جذاب مطالب از استفاده يعني

 . دهم مي ادامه جديد
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 رويي كم آموزان دانش همان.  نمودم استفاده نيز همكاران نظرات از است ارزش داراي كارم ببينم كه اين براي

 ها جشن و مدرسه آغازين مراسم در ها برنامه اجراي آماده نبودند اجتماع و كالس در اظهارنظر به حاضر كه

 . بود چشمگير بسيار من براي موفقيت اين كه گرديد مشاهده آموزان دانش در خوب اخالقي رفتارهاي و شدند

 :نتيجه گيري

 توانايي ايجاد و آن ي فلسفه ارتقاي و زندگي به انساني نگرش تقويت كشوري هر در پرورش و آموزش رسالت    

 اين است الهي تعاليم از برگرفته آن فرهنگ كه ما كشور در. باشد مي سازنده و سالم زندگي براي جامعه افراد در

 و اخالقي اعتقادي مفاهيم بايد و بنمايد مبذول را شاياني توجه انسان ذاتي كرامت به رسالتش انجام در بايد نهاد

 در بتوانند آنها تا شود گذاري پايه آموزان دانش در كودكي همان از انساني كرامت به نيل جهت در اجتماعي

 .باشند كريم و معتقد افرادي آينده

 در را الزم آمادگي بايد آموزان دانش تكنولوژي پيشرفت و اجتماعي و فرهنگي تغييرات به توجه با راستا اين در

 و شوند آماده جامعه در زندگي براي بتوانند تا آورند دست به را هايي مهارت و كنند پيدا تغييرات اين با مواجهه

 مهارت به نوشتن و خواندن آموزش كنار در كودكان يعني. نشوند مشكل دچار زندگي هاي سختي با مواجهه در

 محيط و افراد با خوبي به سپس و كنند پيدا دست خود از درستي شناخت به ابتدا بتوانند كه يابند دست هايي

 .دهند ياري زيست محيط و جامعه و خود مشكالت به و سازند رقرارب ارتباط

يكي از مهم ترين راهكارهاي انجام طرح كرامت در مدرسه مي باشد كه بنده با انجام آن در مدرسه سبب بهبود 

 .وضعيت دانش آموزان از نظر رفتاري شدم 
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 :محدوديت 

 .ش مي باشد امكانات كم مدرسه از محدوديت هاي انجام اين پژوه

 پيشنهادات

 . باشد عاطفي و صميمي آموز دانش و معلم بين رابطه بايد كرامت طرح اجراي زمان ويژه به درس كالس در - 6

 برجسته و بزرگ را او رفتار مثبت نكات بايد كنيم تقويت آموز دانش در را خوب رفتارهاي خواهيم مي اگر -2

 . گردد او تشويق باعث تا دهيم جلوه

 از استفاده با و معمول غير هاي شيوه طبق بايد نگردد طرح اجراي از زدگي دچار آموز دانش خواهيم مي گرا -9

 . دهيم مشاركت مختلف مباحث در را آنان و بپردازيم طرح اجراي به نوين هاي روش

 . دبرانگيز را آموز دانش رغبت و عالقه كه كنيم استفاده مطالبي از بايد كرامت طرح اجراي در -4

 . بپرهيزيم نامفهوم و كننده خسته مطالب ارائه از و باشد برخوردار جذابيت و تنوع از بايد شده مطرح مطالب -1

 شده نهادينه آنها در مطلوب اخالق نحوي هر به كه افرادي همچنين و طرح اجراي در فعال آموزان دانش  -1

 . دهيم قرار تجليل و تشويق مورد را است

 با مرتبط نيز بازديدهايي و كنيم استفاده كرامت طرح واحدهاي راستاي در اردويي متنوع ايه برنامه از  -7

 . باشيم داشته طرح اجراي محتواي

 آنها تشويق و عالقه موجبات تا دهيم ارائه نمايشگاهي مختلف هاي مناسبت به آموزان دانش هاي فعاليت از  - 8

  . نماييم دعوت نمايشگاه از بازديد جهت نيز اولياء از و آورد فراهم را
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 :پيوست 

 :نمونه طرح کرامت که در مدرسه اجرا کردم 

 قناعت-3صداقت -8صداقت -7خوشرويي-1مديرت شادي -1خانواده -4نظم -9مشورت -2ياد خدا -6 

 :اهداف كلي

 در آنها بروز و انساني هاي كرامت ي توسعه و آموزان دانش نگرش و بينش تقويت  براي مناسب بستر  ايجاد -6

 فراگيران

آموزش اين نكته كه چگونه همديگر را دوست بدارند و از زندگي لذت ببرند و به يكديگر محبت كنندو حالل  -2

 .ده و روحيه ي تكريم خود و ديگران را پرورش دهندمشكالت يكديگر بو

اجتماعي و -تربيتي-ايجاد زمينه ي مناسب براي مشاركت و سهيم شدن بچه ها در فعاليت هاي آموزشي -9

 فراهم آوردن رقابت سالم به منظور پرورش خالقيت در آنان

 جدول مفاهيم منتخب طرح كرامت  

 واحد كار مهارت رديف

 ياد خدا اارتباط با خد 6

 صداقت -          تشكر - ارتباط موثر 2

 خوشرويي روابط بين فردي 9

 عاشوراي حسيني شرافت 4

 خانواده همدلي 1

 مدربت شادي مدريت هيجانات 1

 مشورت تصميم گيري 7

 نظم انضباط اجتماعي 8

 قناعت عزت نفس 3
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با . ما مي خواهيم در آموزش ومهارت هاي زندگي به اين نكته برسيم كه با گفتن تربيت صورت نمي گيرد

با اطالع رساني و تزريق انديشه معرفت حاصل نمي شود و با تشويق شوق ايجاد . نصيحت رفتار تغيير نمي كند

گيري دروني نمي شود و با فهماندن فهميدن بوجود با تنبيه تنبه صورت نمي گيرد با ياد دادن ياد. نمي گردد

در تعليم و تربيت صحيح،بچه هاي ما بايد ياد بگيرند .نمي آيد و با ديني كردن ديني شدن صورت نمي گيرد

نسلي كه بتواند در كرامت  تربيت و آموزش براي.كنند زندگي باهم كه بگيرند ياد و كنند زندگي و بدانند كه  

 يعني يابد تحقق انساني هاي كرامت محور بر تربيت و تعليم شد،بايد با پيشتاز پذيري دگر و دوستي نوع  ورزي،

 خود نفي راه از خداخواهي و خودپذيري ي الزمه پذيري ديگر و  رقابت بر مقدم رفاقت كه بياموزند بايد ها بچه

 ..شود مي  گر جلوه خواهي

 :شيوه هاي اجرايي مورد استفاده 

 وفه ها براي دانش آموزان و رنگ آميزي و تزيين جلد آن توسط خودشانتهيه دفتر شك( 6

بيان داستان،چسباندن تصاوير مرتبط با موضوع پاي تابلو و بيان داستان توسط بچه  -استفاده از قصه خواني( 2

 ها

ت هاي نظر خواهي از بچه ها و گفتگو پيرامون موضوعات مطرح شده و داستان هاي نقل شده و طراحي فعالي( 9

 گروهي مناسب هر واحد

 مختلف اشكال به موضوع با مرتبط اشعار از استفاده و خواني شعر    (4

تهيه و تنظيم برگ شكوفه متناسب با موضوع واحد كار و رنگ آميزي و تزيين توسط شاگردان و بررسي ( 1

 توسط آموزگار

 من خاطرات مرتبط با موضوع و نتيجه گيري الزبيا از استفاده    (1

 طراحي مسابقه،بازي،نمايش،اجراي پانتوميم و فعاليت هايي نظير آن كه مورد عالقه بچه هاست( 7

 تحقيق از اوليا،بزرگترها،دوستان و غيره در مورد موضوع مطرح شده و بيان نتيجه در كالس( 8

 يق و ترغيب آنانتشو و شاگردان آثار از نمايشگاه ايجاد    (3

 

 :توصيه هاي علمي و عملي 

بهتر است مفاهيم و مصاديق كرامت در قالب دروس مختلف تلفيق شده و ضمن آموزش مواد درسي به آنان ( 6

 .پرداخته شود تا از تاثير بيشتري برخوردار بوده و به زمان دروس ديگر لطمه وارد نگردد

نه و مدرسه ارائه براي اوليا جلسات توجيهي مرتبط با موضوع برگزار و راه كارهاي الزم جهت همسويي خا( 2

 .گردد

در خالل آموزش دروس به عنوان فعاليت تكميلي واحد كارهايي مرتبط با موضوعات درسي طراحي و به ( 9

 .صورت هدفمند در برنامه ي كارشاگردان گنجانده شود

ه با تكميل چک ليست تنظيمي به منظور ثبت تغيير در رفتار دانش آموزان خاص مي توان از تغييرات حاصل( 4

 .پذيرد صورت الزم تمهيدات  در روند ارزيابي اطالع يافته تا 



 

21 
 

از فعاليت هاي دانش آموزان به منظور آموزش و تشويق و ترغيب ديگران نمايشگاهي داير نموده تا حصول ( 1

 .نتيجه سهل تر گردد

 .ن استفاده گردددر انتخاب برگه هاي واحد كار براي قرار دادن در دفتر شكوفه ها از نظر خود فراگيرا( 1

با توجه به اينكه زير ساخت ذهني خالق در كودكان آزادي عمل، اعتماد به نفس، احساس مفيد بودن، مساله ( 7

 .جويي و چرا گويي است فعاليت ها را طوري تنظيم نماييم كه به بچه ها اجازه ي اين فرصت ها داده شود

يگران است بنابراين بايد فعاليت هاي گروهي به منظور از نيازهاي اساسي كودكان احساس تعلق داشتن به د( 8

تثبيت كرامت هاي انساني به گونه اي طراحي شود كه بچه ها مناسبات عاطفي،احساس تعلق،دوست 

 .داشتن،مهرورزي و عشق به يكديگر را به خوبي و به كرات تجربه كنند

 خدا با ارتباط: مهارت              :فصل اول

 ایاد خد: واحد کار

*********************************************** 

 خود رفتار و اعمال ناظر حال همه در خدارا و كرده شروع خدا بانام را كاري تربيت كودكاني كه هر : هدف 

 .بدانند

 :فعاليتها

 لرحيم در ساعت هنرا الرحمن...ا بسم ي شكوفه ي برگه تزيين           .6

 هفته روزهاي رذكرتكثي و چاپ           .2

 درس خالل در كتاب هاي داستان بيان           .9

 قرآن خواندن به فراگيران تشويق و خدا ياد موضوع به قرآن جشن دادن ارتباط  .4

 ديگر دروس با تلفيق و خدا ياد و  نماز جشن برگزاري           .1

 (الرحمن الرحيم..تزيين بسم ا)زاري نمايشگاه از آثار شاگردانبرگ           .1

 امتياز كارت دادن با برتر كارهاي تشويق و آموزان دانش آثار بررسي  .7

 موضوع با آن ارتباط و مذهبي اعياد و ها جشن برگزاري           .8

 اخد ياد تعميم و فارسي ي نگاره درس در محله مسجد از بازديد           .3

 فارسي درس در هست خدا جا همه در داستان خواندن     .61

 خدا ياد ذكر با نوروز كارت و اوليا براي دعوت كارت ي تهيه     .66

 تشكر                                :فصل دوم 

 صداقت          كار واحد موثر ارتباط: مهارت           

*********************************************** 

ران و قدرداني از زحمات پدرو مادر و كساني كه به آنان خدمت مي كنند و ايجاد عادت تشكر در فراگي: هدف 

 .آشنايي با رفتارهاي صادقانه و بروز آن توسط فراگيران

 :فعاليت ها 
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در .) نوشتن يک نامه ي تشكراميز به معلم و پدرو مادر بر روي گلدان پر از گل كه براي همه تهيه شده است  -

 (ساعت بنويسيم

 (در ساعت كاردستي) و خواندن شعر مربوطه( پدر و مادر)ن خانوادهتهيه گلدا -

 (در ساعت نقاشي) تكميل برگه ي شكوفه ي تشكر از خداوند -

 (در درس علوم) آشنايي با نعمت هايي كه خدا به ما داده و حواس مختلف -

 خواندن متن داستان دوستي ماهي و خرچنگ -

 از عكس شاگردان برگزيده و متني تشكر آميز براي اوليا تهيه ي ماهنامه ي دروس ديگر با جلدي -

 برگزاري مسابقه ي خنده براي شاگردان -

 اجراي پانتوميم و انواع تشكر غير كالمي -

 نوشتن نامه ي تشكر آميز به مسئولين مدرسه -

 تهيه كارت دروغ ممنوع و نصب در كالس -

 بيان داستان خرگوش تنبل -

 عواقب دروغ گفتننمايش فيلم پينوكيو و  -

 تهيه ي درختي كه دانش آموزان بر روي برگهاي آن موارد احترام به بزرگترها را بنويسند -

 كشيدن يک نقاشي تشكر آميز و اهداي آن به اوليا يا آموزگار -

 تهيه ي كارت تبريک عيد توسط آموزگار و اهدا به شاگردان -

 گردان به منظور تشكر از زحمات آنهاتزيين كارنامه ي تحصيلي به شكل زيبا براي شا -

 

 روابط بين فردي:مهارت               :فصل سوم

 خوش رويي :واحد کار

*********************************************** 

  آشنايي با شيوه هاي خوشرويي و سنت بزرگان دين و آموزش شيوه هاي مطلوب در ارتباط فردي با: هدف 

 ديگران

 :فعاليت ها 

 شعر با همراه آشتي و قهر ي شكوفه ي برگه ي تهيه      -

 مخصوص جاي در آن چسباندن و گريان و خندان هاي چهره كشيدن      -

 تصاوير از نمايشگاه تشكيل آوردن عكس كودكي خود يا خواهر و برادر كوچكترشان در حال خنده و گريه و  -

 بلوي تربيتي كالس به منظور مقايسه ي آنهامعمولي به تا -اخمو -خنده -نصب تصاوير گريان -

طراحي چهره هاي اخمو و خندان در ساعت هنر با كامپيوتر توسط گروه هاي كالسي و مقايسه ي چهره ها با  -

 هم

 فروش كاله مرد پير داستان بيان      -
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 واحد اين به مربوط هاي شعر خواندن      -

 ا موضوعات انتخابي و تشويق اجراهاي برتراجراي پانتوميم و خنداندن دانش آموزان ب -

 شاگردان توسط شكوفه ي برگه تكميل      -

 

             شرافت  :فصل چهارم 

*********************************************** 

 آشنايي با امام حسين و قيام او و خاندان مطهرش به عنوان سمبل شرافت و مردانگي: هدف 

 :فعاليت ها 

 شعر خورشيد ها بر خاك و صحبت پيرامون قيام امام حسين در ماه محرم چاپ -

 نقاشي صحنه اي از قيام امام حسين با كمک اوليا      -

 محرم ماه در مردم عزاداری مراسم نقاشي صحنه اي از      -

 شهيد کربال( ع)حسين یا عنوان با درسی ی ماهنامه جلد ی تهيه      -

 صلواتی ایستگاه عنوان با آموزان دانش ی نامهماه جلد ی تهيه      -

 نمازخانه در سوگواری مراسم برگزاری      -

 شاگردان برای( ع)حسين یا عنوان با عزاداری سياه پرچم ی تهيه      -

 صحبت پيرامون قيام امام حسين و ياران با وفايش به عنوان سمبل شرافت و مردانگي -

 دلیهم: مهارت            :فصل پنجم

 خانواده: واحد کار

*********************************************** 

 آشنايي شاگردان با شيوه هاي همدلي و حضور گرم خانواده و احترام به والدين و بزرگترها: هدف 

 :فعاليت ها 

 برگزاري جشن ملي نوروز در كالس به عنوان الگوي همدلي اعضاي خانواده در كنار هم  -

ي مراسم شب يلدا و حضور گرم افراد خانواده در كنار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها به عنوان سمبل نقاش  -

 همدلي در خانواده

تهيه ي گلدان با دو گل به عنوان سمبل پدر و مادر و حضور پروانه به عنوان فرزند خانواده و خواندن شعر   -

 ..(... گلدان مانند              يک خانه داريم)مربوط

 تهيه ي كاردستي فوق در ساعت هنر توسط شاگردان و اهدا به اولياي خود      -

 تهيه ي جلد ماهنامه با عنوان ايران خانه ي ما و معرفي مردم آن به عنوان خانواده ي بزرگتر  -

 همدلي با طرح واحد كار كدام نخ      -
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ي بزرگ ايرانيان در به ثمر رساندن انقالب و  معرفي انقالب ايران در دهه ي فجر و همدلي مردم خانواده  -

 انجام نقاشي مربوطه

 تكميل برگه ي جمله سازي با عنوان همدردي با مردم غزه به عنوان خانواده ي مسلمانان جهان  -

 گفتن متن ديكته در خصوص آن      -

خانواده ي جهاني به منظور برگزاري مراسم زمين پاك و بيان راه هاي جلوگيري از آلودگي زمين و همدلي با  -

  داشتن زميني پاك براي همه ي جهانيان

 

 هيجانات مدیریت: مهارت               :فصل ششم

 مدیریت شادی: واحد کار      

*********************************************** 

ار بستن موارد عنوان شده در آشنايي دانش آموزان با شيوه هاي درست ابراز شادي و حد و مرز آن و به ك: هدف 

 بروز رفتارهاي خاص

 :فعاليت ها 

 شاگردان توسط هيجانات و شادي كنترل و  برگزاري جشن هاي مربوط به اعياد -

اجراي جشن تولد همگاني در يكي از مناسبت ها مثال روز دختر و گوشزد نمودن رعايت مواردي كه براي       -

 .مكن است در كار ديگران اخالل بوجود آور دديگران ايجاد مزاحمت مي كند يا م

 ... .رعايت موارد گفته شده توسط شاگردان و تعميم آن به مراسم برپا شده در منزل و       -

ي  تخليه منظور به  (چه دنياي قشنگي)طراحي اردوي بازديد از باغ وحش ارم در درس نگاره ي فارسي -

 هيجاني صحيح در باز ديدهاي گروهي

 كالس در گروهي نقاشي كشيدن و مدرسه در شاد روز يک مراسم رگزاريب    -

 گيری تصميم: مهارت              :فصل هفتم

 مشورت: واحد کار

*********************************************** 

 آشنايي دانش آموزان با سخن ائمه و شيوه هاي مشورت كردن و اثرات آن در تصميم گيري ها: هدف 

 :ليت ها فعا

 ديگران نظرات بر گذاردن ارزش به آموزان دانش هدايت و شده گرفته نظر در گروهي هاي فعاليت انجام      -

 (مشورت)مشورت كردن براي چگونگي برگزاري مراسم عيد غدير خم و چاپ تصوير مربوطه -

 در تصميم گيري ها شاگردان نظرات از استفاده      -

 آن از گيري نتيجه و خوشمزه سوپ داستان بيان      -

 درسي مختلف مباحث آموزش از پس گروهي بحث انجام      -
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 كنيم مي مشورت هايي وقت چه اينكه مورد در خواهي نظر      -

 مشورت به مربوط ي شكوفه ي برگه تكميل      -

 تماعیاج انظباط: مهارت            :فصل هشتم

 نظم: واحد کار

*********************************************** 

تشويق فراگيران به رعايت مقررات كالس و مدرسه و ترغيب آنها به ايجاد نظم اجتماعي و كوشش در : هدف 

 جهت نظم فردي

 :فعاليت ها 

و استفاده از اين واحد كار به منظور تلفيق ( دختر)تكميل برگه ي شكوفه ي فوق متناسب با جنس شاگردان -

 ويسي با طرح كرامتفارسي و جمله ن

 (جماعت نماز برپايي هنگام نمازخانه در نظم)مثل انجام نقاشي آزاد كه بيانگر نظم و ترتيب در كارها با شد  -

نظم در مسواك زدن قبل از )تكميل جدول نظم فردي توسط اوليا و عودت به مدرسه به منظور ثبت امتياز -

 (خواب

 ي بزرگترهارعايت نظم هنگام بازي و هنگام رانندگ -

 رعايت نظم در عبور و مرور از خيابان با رعايت حق تقدم -

 بيان قصه ي همه چيز به نوبت و نتيجه گيري از آن -

و كارهايي كه بايد انجام دهد تا براي آمدن به مدرسه آماده ( آماده ام آماده)با شعار  2داشتن نظم در نگاره ي  -

 .باشند

 شاگردان توسط كالس در نظم مصداق به مربوط نقاشي كشيدن  -

 

 نفس عزت: مهارت              :فصل نهم

 قناعت:واحد کار

*********************************************** 

 .آشنايي فراگيران با قناعت و پرورش عزت نفس در آنان و استفاده ي درست از آنچه خدا آفريده است:هدف 

 :فعاليت ها 

و ذكر مواردي كه براي صرفه جويي در مصرف آب رعايت كنند در (قطره آب)ي آ ا  تهيه ي سمبلي از نشانه -

 درس فارسي

 .انجام نقاشي در بخش گرماي علوم كه نحوه ي درست استفاده كردن از وسايل گرمازا را نشان مي دهد -

 زدن مسواك هنگام در آب درست ي استفاده    -

 قناعت و جويي هصرف موضوع با علمي هاي كنفرانس اجراي    -

 


