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بچههاي مدرسه

(دوره جديد)
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از گوشه و كنار
راهاندازی اولين كالس تربيت بدني مدارس
ابتدايي كشور

اولي�ن كالس تربیتبدنی مدارس ابتدايي كش�ور با حضور معاون
كل وزارت بهداشت ،افتتاح شد.
به گزارش فارس ،همزمان با دومین روز از هفته سلامت با ش�عار
آموزش ،رکن سلامت و در راستای تقویت رشد نشاط و مهارت دانش
آموزان ایران اسالمی ،پروژه اولین کالس تربیتبدنی مدارس ابتدایی
کشور با حضور ایرج حریرچی ،معاون کل وزارت بهداشت و مسئولین
وزارت آموزش و پرورش ،بهصورت نمادین افتتاح شد.

حضور انتشارات انجمن اولیاومربیان در
نمايشگاه كتاب

مدی�رکل برنامهری�زی انجمنه�ای م�دارس ،آموزش خان�واده و
اولیاء از ش�رکت این انجمن در نمایشگاه کتاب با  11کتاب چاپ اول و
 50کتاب تجدید چاپشده خبر داد.
ب�ه گ�زارش مرک�ز ارتباط�ات وزارت آموزشوپ�رورش ،نورعلی
عباس�پور به افتتاح نمایش�گاه کتاب اش�اره کرد و گفت :انتش�ارات
انجم�ن اولی�ا و مربی�ان س�ابقه طوالن�ی دارد و در ط�ی س�الهای
گذش�ته چندین ب�ار بهعن�وان ناش�ر برگزیده انتخابش�ده اس�ت.
انجم�ن اولی�ا و مربیان تاکن�ون  285کتاب منتش�ر کرده اس�ت که
ای�ن کتابها اغل�ب در محوره�ای مش�اوره و روانشناس�ی خانواده
ب�وده اس�ت و اس�اتید صاح�ب نام�ی ب�ا ای�ن انتش�ارات همکاری
کردهاند.
عباس�پور افزود :در س�ال  ،97چهلوس�ه کتاب برای انتش�ار به
ما ارجاع ش�ده اس�ت که پ�س از انجام داوری و تطبی�ق این کتابها
بر اساس استانداردهای انجمن اولیا و مربیان  11کتاب توانستند تائیدهای
الزم را ب�رای چاپ کس�ب کنند و مابقی کتاب مطاب�ق با معیارهای ما
نبودند.
مدی�رکل برنامهری�زی انجمنه�ای م�دارس ،آم�وزش خان�واده
و مش�اوره اولی�اء اف�زود :کتابه�ای تجدی�د چاپش�ده انجمن در
س�ال گذش�ته  50کتاب بوده اس�ت ،البت�ه کتابهایی هم هس�تند
ک�ه ب�رای ب�ار اول چاپش�دهاند و با اس�تقبال خیلی زی�ادی مواجه
شدهاند.
عباس�پور افزود :انتش�ارات انجمن اولیا و مربیان برای چند سال
در نمایش�گاه کتاب ش�رکت نکرد اما از سال گذش�ته مجددا ً در این
نمایشگاه شرکت میکند و امسال هم در غرفه  201در شبستان راهرو
 28در نمایشگاه کتاب حضور دارد و برنامهریزی کردهایم که اساتیدی
که امس�ال برای اولین بار کتابهایشان چاپش�ده است با حضور در
غرفه ب�ا بازدیدکنندگان گفتوگ�و کرده و به پرس�شهای مخاطبان
پاسخ دهند.
او از برنامهری�زی ب�رای راهاندازی ش�ورای کت�اب در انجمن اولیا
و مربی�ان خب�ر داد و گف�ت :باوجود ش�ورای کتاب نیازس�نجیهای
دقیقت�ری ب�رای ارزیاب�ی نیازه�ای خانوادهه�ا در ح�وزه ارتباط با
فرزندانشان صورت میگیرد ،بنابراین کتابهای جدید برای چاپ آماده
میشوند.

تألیف کتاب مهارتآموزی دانشآموزان
طیف اوتیسم

معاون برنامهریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش
استثنایی کشور از تألیف کتاب مهارتآموزی ویژه دانشآموزان طیف
اوتیس�م برای اولین بار در س�ازمان آموزش و پرورش استثنایی خبر
داد.
محس�ن غفوری�ان گف�ت :یک�ی از مهمتری�ن وظای�ف
آموزش و پرورش استثنایی کمک به جامعهپذیری دانشآموزان طیف
اوتیس�م اس�ت .هدف اصلی تدریس مهارتآموزی ب�ه دانشآموزان
ب�ا اختلال طی�ف اوتیس�م در دوره ابتدای�ی ،کس�ب مهارته�ای
ارتباط�ی و اجتماع�ی و برقراری ارتباط با دیگر افراد جامعه اس�ت تا
بتوانن�د رفتار خود را با الگوهای رفت�اری و هنجارهای جامعه تطبیق
دهند.
وی اف�زود :ای�ن کتابها بر اس�اس نیاز کودکان طیف اوتیس�م و
برای افزای�ش مهارتهای خودی�اری ،ارتباطی و تعاملی و بر اس�اس
حمایت بصری از این گروه از دانشآموزان تدوین ش�ده اس�ت .کتاب
مهارتآم�وزی در  ۸جلد برای دانشآموزان با اختالل طیف اوتیس�م
دوره ابتدایی که  ۳جلد ویژه پایه اول و  ۵جلد آن از پایه دوم تا ششم
تدوین ش�ده اس�ت .همه مهارتهای مطرح شده بهصورت تصویری و
با رعایت ویژگیها و خصوصیات دانشآموزان طیف اوتیس�م طراحی
شده است.
مع�اون برنامهری�زی آموزش�ی و توانبخش�ی س�ازمان آموزش
و پ�رورش اس�تثنایی ادام�ه داد :در ای�ن کتاب بی�ش از  ۲۰۰۰تصویر
طراحی و تصویرگری ش�ده اس�ت .در این برنامه درس�ی س�عی شده
تا زمینهه�ای تربیت فردی و اجتماعی ک�ودکان و دانشآموزان را در
بس�تر عناصر و عرصههای برنامه درسی ملی انطباقی دانشآموزان با
نیازه�ای ویژه مبتنی با رویکرد اس�تقالل و خوداتکای�ی فراهم آورد.
مش�ارکت خانوادهها در آموزش از مهمتری�ن ویژگیهای این کتابها
است.

afarinesh_ostan@yahoo.com

مدیرکل امور فرهنگی آموزش و پرورش :

آخرين تغییرات بن کارتهای دانشآموزی
برای نمایشگاه کتاب 98

مدیرکل ام�ور فرهنگی آموزش
و پ�رورش گفت :امس�ال ب�ن کارت
دانشآموزی برای نمایش�گاه کتاب
نسبت به س�الهای گذشته متفاوت
است.
عل�ی رمضان�ی مدی�رکل ام�ور
فرهنگ�ی هن�ری ،اردوه�ا و فضای
پرورش�ی در گفتوگ�و ب�ا باش�گاه
خبرن�گاران ج�وان ،درب�اره اعطای
ب�ن کتاب دانشآموزی به مناس�بت
نمایش�گاه کتاب اظهار کرد :امسال
طب�ق تفاهمنام�های ک�ه ب�ا وزارت
ارشاد داشتیم بن کتاب دانشآموزی
ب�ه دانشآم�وزان اعطا نمیش�ود و
راهکاره�ای جایگزی�ن را انتخ�اب
کردهایم.
وی ادام�ه داد :ب�ر اس�اس
برنامهریزیهای انجامش�ده در نظر
داری�م ت�ا  ۸۰ه�زار دانشآم�وز از
ش�هر تهران ،شهرستانهای تهران،
البرز و قم برای بازدید از نمایش�گاه
کتاب اقدام کنند و به هرکدام از این
م�دارس بازدیدکنن�ده یکمیلیون
تومان کتاب ارسال شود.
مدی�رکل ام�ور فرهنگی هنری،
اردوها و فضای پرورش�ی با اشاره به
اینکه این کتابها بنابراین ش�رایط
مدرس�ه و منطقه انتخاب میشوند،
گف�ت :ب�ا توجه ب�ه این پیش�نهاد،
اعتب�ار اولی�ه برای خری�د کتاب در
ش�هر تهران یک میلیارد تومان ،در
شهرس�تانهای اس�تان تهران ،قم
و البرز هرک�دام  ۵۰۰میلیون تومان
است ،اما ش�رایطی فراهم کردیم تا
چنانچه نیاز به کتابهای بیش�تری

وج�ود داش�ت اعتب�ار آن را تأمین
کنیم.
وی درباره معیار انتخاب کتابها
گفت :مربیان و معاونان پس از بازدید
از نمایش�گاه ،کتابه�ای مناس�ب
دانشآم�وز را انتخ�اب میکنن�د و
فهرس�ت آن را در اختی�ار م�ا قرار
میدهن�د که ب�ا توجه ب�ه توافقات
انجامش�ده بعد از نمایش�گاه کتاب
نمونههای منتخب هر مدرسه ارسال
خواهد شد.

*کمبود کتابهای مناسب
در کتابخانههای کالسی

رمضانی ب�ا بیان اینکه مدارس و
کتابخانههای کالسی با کمبود کتاب

مناسب مواجه هستند ،تصریح کرد:
گاهی در م�دارس کتابهایی داریم
که نوبت چاپ آن به  ۲۰سال گذشته
برمیگردد و کارایی الزم برای دانش
آموزان در زمان ح�ال را ندارند ،در
نتیج�ه تصمی�م گرفتیم تا س�امانه
کتاب در مدارس داش�ته باشیم تا از
حوزه ستادی هم شرایط کتابخانهها
را رصد کنیم.
مدی�رکل ام�ور فرهنگی هنری،
اردوها و فضای پرورش�ی با تأکید بر
اولویت کیفیت کتابهای موجود در
کتابخانههای کالس�ی ب�ه کمیت آن
گفت :بیش از آنکه به کمیت کت ابها
توجه داشته باشیم باید کیفیت آنها

را مدنظر قرار دهیم و براین اس�اس
بازدی�د دانشآموزان از نمایش�گاه
کت�اب و انتخاب کتابهای مناس�ب
برای آنها فرصت ارزشمندی است
ت�ا کتابهایی مناس�ب را در اختیار
آنها قرار دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر
اینکه آیا اعتبار یکمیلیون تومانی
برای خرید کتاب با توجه به افزایش
بهای هر جلد کفاف میدهد یا خیر،
بی�ان کرد :خوش�بختانه کتابهایی
که امسال در نمایشگاه کتاب عرضه
میشود کتابهای چاپ گذشته بوده
بنابراین کمی بهای آنها نس�بت به
زمان فعلی کمتر است.

قائممقام وزیر آموزشوپرورش :

اجرای درس سالمت و بهداشت برای اولین بار در
آموزشوپرورش

نعمت الهی از برنامهریزی معاونت تربیتبدنی
برای تدوین دستورالعمل آمادگی کالسهای درس
در شرایط بحران خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،امیرعلی
نعم�ت الهی قائممق�ام وزی�ر آموزشوپرورش در
همایش ملی س�فیران سالمت که در سالن فاطمه
زهرای شهرری برگزار ش�د ،اظهار کرد :دولت در
برنامه شش�م توس�عه نس�بت به حوزه سالمت و
بهداشت توجه زیادی داشته است.
وی ادام�ه داد :برای ارتقای س�طح سلامت،
آموزشوپ�رورش هم�کاری مش�ترکی ب�ا وزارت
بهداشت و درمان دارد و دانش آموزان جذب طرح
سفیر سالمت شدند تا پیامآور سالمت و بهداشت
در محی�ط آموزش�ی ،خان�واده و محل س�کونت
باشد.
* اقدام�ات مؤث�ر آموزشوپ�رورش در حوزه
بهداشت
قائممق�ام وزی�ر آموزشوپرورش بی�ان کرد:

آموزشوپرورش اقدامات مؤثری دیگری را هم در
حوزه بهداشت شروع کرده و دروسی در پایههای
مختلف با این هدف در نظر گرفته است.
نعمتاهللی با اش�اره به اینک�ه بحث تحرک و
تربیتبدن�ی از ضروریات سلامت دانش آموزان
اس�ت ،تصری�ح ک�رد :آموزشوپ�رورش ب�رای
بهبود ای�ن روند کاره�ای خوبی مانن�د برگزاری
المپیاده�ای ورزش�ی را در دس�تور کار داش�ته
است.
نعم�ت اله�ی تصری�ح ک�رد :در س�ند تحول
بنیادین که بهعنوان برنامه آموزشوپرورش آن را
دنب�ال میکنیم و در همه اقدام�ات ما باید جاری
باش�د ،به ارتقای سالمت دانش آموزان اشارهشده
است.
وی ادامه داد :باید بتوانیم به پوش�ش همگانی
سلامت کمک کنی�م و هم�کاران م�ا در وزارت
بهداش�ت به کم�ک دانش آموزان پوش�ش کامل
سالمت را اجرایی کنند.

قائممق�ام وزی�ر آم�وزش و پرورش با اش�اره
به اینک�ه اقداماتی برای بهبود حوزه سلامت در
آموزش و پرورش انجام ش�ده اس�ت ،گفت :درس
سالمت و بهداشت برای اولین بار اجرا شده است،
 ۲واحد درسی در دانشگاه فرهنگیان و درسنامه
جامع سلامت دانش آموزان در نظر گرفته ش�ده
است.
نعمت الهی با اش�اره ب�ه اینکه ترویج فرهنگ
ایمن�ی و سلامت از دیگ�ر برنامههاس�ت ،گفت:
آییننامه و دستورالعمل آمادگی کالسهای درس
در ش�رایط بح�ران تأکی�د رئیسجمه�ور و وزیر
آموزش و پرورش است و باید هرچه زودتر تدوین
شود.
وی اظه�ار کرد :ب�ه همه مدی�ران کل توصیه
میکن�م موض�وع ورزش و تربی�ت بدن�ی ب�رای
پایههای اول ،دوم و سوم با استفاده از ظرفیتهای
قانونی مورد توجه باشد و نسبت به تغییر کاربری
اقدام کنند.

ارائه تسهیالت  2تا  100میلیون تومانی به
مهارتآموختگان کاردانش

مدی�رکل آموزشه�ای کاردانش آموزش و پرورش ب�ا بیان اینکه
سقف تسهیالت اختصاص یافته به هنرجویان بستگی به ارائهکنندگان
اعتبارات دارد ،گفت :این تسهیالت از  2میلیون تومان آغاز میشود و
تا  100میلیون تومان است.
س�یدمصطفی آذرکیش مدی�رکل آموزشه�ای کاردانش وزارت
آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری
فارس ،درباره ارائه تسهیالت به هنرجویان رشته کاردانش برای ورود
ب�ه عرصه کار ،کارآفرین�ی و رونق تولید اظهار ک�رد :عمدت ًا پرداخت
تس�هیالت با دس�تگاههای اجرایی نظیر بانکها و مؤسسات خارج از
آموزش و پرورش است.
وی افزود :از س�الها قبل کار انجام ش�ده در اساس�نامه صندوق
کارآفرین�ی امی�د حمای�ت از بخش دانشآموزی اس�ت و ه�ر زمان
دانشآموزان تمایل به بهره از تس�هیالت را داشته باشند ،این امکان
وجود دارد؛ همچنین امکان ارائه کمکهای فنی و اعتباری ،اش�تغال
پای�دار و بهطورکلی تس�هیالت خوداش�تغالی بهخص�وص در مناطق
محروم و روستایی وجود دارد.
مدیرکل آموزشهای کاردانش وزارت آموزش و پرورش ادامه داد:
برخ�ی از بانک به پروژهها و طرحهایی ک�ه منجر به تولید و رونق آن
خواهد ش�د ،تس�هیالت ارائه میکنند و رقمهای آن متناس�ب با نوع
تولیدات اس�ت؛ فارغالتحصیلان هنرهایی ک�ه آموزشهای مهارتی
دیدهان�د و تمایل به حض�ور در عرصه تولید دارند ام�کان مراجعه به
پرتاله�ای مرتبط در حوزههای مهارتی و تولیدی را دارند و ما پیگیر
همکاری مشوقهای بیشتر در موارد فنی و اعتباری با اولویت مهارت
دی�دگان هس�تیم و در این زمینه هنرس�تانهای فن�ی و حرفهای و
کاردانش بیش از  300هزار نفر خروجی دارند.
آذرکی�ش اظهار کرد :تع�داد مهارت دی�دگان این نوی�د را به ما
میدهد که هر چه توسعه دارایی در آموزشهای مهارتی را باال ببریم،
تعهد ایجاد اش�تغال در جوانان تضمین خواهد شد که ارائه تسهیالت
بخش بسیار مهم این موضوع است .سقف تسهیالت اختصاص یافته به
هنرجویان بس�تگی به ارائهکنندگان اعتبارات دارد؛ این تسهیالت از
دو میلیون تومان آغاز میش�ود و حتی در برخی موارد وابسته به نوع
پروژه تا صد میلیون تومان افزایش مییابد.
وی اف�زود :کار اصل�ی م�ا آموزش و پرورش اس�ت ول�ی در ارائه
تس�هیالت ما میتوانی�م پیگیریها را انجام دهی�م و در برخی مواقع
پیگیریهای ما به این منجر ش�د که در اساس�نامه برخی مؤسس�ات
تغییر ایجاد ش�ود؛ از جایی که این تس�هیالت میتوان�د انگیزه کار و
ت آموختگان افزایش دهد ،همیش�ه تعامل بین
کارآفرینی را در مهار 
دستگاهی را خواهیم داشت.

مطالعه و يادگي ير
هفت قانون طالیی یادگیری زبان انگلیسی

قسمت اول

بر اساس تحقیقات صورت گرفته یادگیری مکالمه زبان انگلیسی
ب�ا اصطالح�ات (عب�ارات)  ۴تا  ۵براب�ر س�ریعتر از یادگی�ری زبان
انگلیس�ی بر اس�اس تک لغات میباش�د همچنین دانشآموزانی که
اصطالح�ات (عب�ارات) را یادمی گیرند گرامر بیش�تری هم بلدند .در
ادام�ه به هفت قانون طالیی یادگیری آس�ان مکالمه زبان انگلیس�ی
میپردازیم:

قان�ون اول  :همیش�ه در پ�ی یادگی�ری اصطالح�ات
(عبارات) باشید و نه تک لغتها

هرگ�ز کلم�ات را بهصورت جداگان�ه و منفرد ی�اد نگیرید هرگز
وقت�ی ی�ک لغ�ت جدی�د میبینی�د همیش�ه اصطالحی( عب�ارت)
را ک�ه ای�ن لغ�ت جدی�د در آن بهکارب�رده ش�ده اس�ت یادداش�ت
کنی�د و وقت�ی میخواهید م�رور کنید همیش�ه هم�ان اصطالحات
(عب�ارات) را مطالع�ه کنی�د و نه کلم�ات را اصطالحات (عب�ارات) را
گردآوری کنید مکالمه و گرامر زبان ش�ما  ۵-۴برابر س�ریعتر بهبود
مییابد.

قانون دوم  :از یادگیری گرامر انگلیسی دستبردارید

زنگ تفريح
»»برنامه های آموزشی همراه با بازی به دانش آموزان

كاغذ اخبار

»»عکس :همایون بدیع فر

زیاد خودتان رو اسیر گرامر نکنید  .گرامر به شما آموزش میدهد
که ش�ما به زبان انگلیس�ی فکر کنید ولی ش�ما میخواهید بهصورت
خودکار با زبان صحبت کنید بدون فکر کردن بدینصورت ش�ما مثل
یک انگلیسیزبان انگلیسی را یادمی گیرید .

قانون سوم و مهمترین قانون  :اول گوش کنید

ش�ما هرروز باید به انگلیس�ی گوش فرودهید متون انگلیس�ی را
نخوانید بلکه فقط گوش دهید خیلی س�اده اس�ت این کلید موفقیت
ش�ما در یادگیری مکالمه انگلیسی اس�ت از خواندن متون انگلیسی
را صرفنظ�ر کند و به گ�وش دادن زبان انگلیس�ی بهصورت مداوم و
روزانه بپردازید.
انگلیس�ی را با گوشهایتان ی�اد بگیرید و نه با چش�مهایتان در
اغلب مراکز آموزش زبان شما با چشم زبان را یادمی گیرید شما متون
انگلیسی را میخوانید و قواعد گرامری را فرا گیرید اما برای موفقیت
در یادگیری مکالمه انگلیس�ی باید سیس�تم ش�نیداری را جایگزین
کنید ش�ما باید روزی  ۳-۲ساعت فقط به انگلیسی گوش دهید بدین
صورت مکالمه ش�ما بهس�رعت بهبود مییابد و انگلیسی را بهآسانی
صحبت میکنید

قانون چهارم  :یادگیری آرام و عمیق بهترین است

راز یادگی�ری راح�ت مکالمه انگلیس�ی یادگی�ری دقیق کلمات
و عبارات انگلیس�ی میباش�د اینکه ما توضیح کلم�ات را بدانیم و یا
فقط ب�رای آزم�ون آن را در حافظه بس�پاریم کفای�ت نمیکند بلکه
باید ملکه ذهن ما ش�وند.برای یادگیری مکالمه انگلیس�ی باید بارها
و باره�ا ی�ک درس را مطالع�ه کنیم ش�ما باید خیلی عمی�ق مطالعه
کنید.

»»ادامه دارد ....

