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آموزش  ابتدايی ؛ گام نخست

ت         زندگي، شكفتن جوانه هاست
با جوانه ها نويد زندگي اس

فريدون مشيري

جایـگاه آمـوزش ابتدایـی نيازمند تحولی خاص اسـت. توجه به شـاهكارهای معماری آموزشـی و دسـتاوردهای ناب آموزشـی دنيا، مانند جهش 
از نظـام درس محـوری )فارسـی، ریاضـی، علوم تجربـی و...( به موضوع محـوری می تواند برطرف كننده ی این نياز باشـد.

امروزه و بر اسـاس آخرین تجربيات و اسـتانداردها، آموزش ابتدایی هنگامی موفق و مؤثر خواهد بود كه تمامی ظرفيت های درونـــی بالقـــوه ي 
موجود در نظام تعليم و تربيـــت به ویژه در زمينه ی محتـــوا و آموزش نيروی انسـانی در راسـتای تحقق مبانی تربيت به خدمت گرفته شـود. 

ليدابروجردي
كارشناس آموزش

تعليم وتربيت عاملي تعيين كننده و ركن اساسـی در سـعادت انسـان ها، منشـا تغييرات، تحوالت و دگرگونی های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع مختلف اسـت. 
در ایـن ميـان آمـوزش دوران ابتدایـی بـه عنوان نخسـتين گام در پرورش اسـتعدادها و قابليت های بالقوه ی كودكان نقش به  سـزایي ایفا می كند. امروزه از نظر بسـياري 
از كارشناسـان آمـوزش، كيفيـت آمـوزش مـدرن در دوران ابتدایـی دنيـاي فردا را شـكل خواهـد  داد. بي تردید بهره گيري مناسـب از این امكان بالقـوه مي تواند نقش این 

نهـاد را تا سـطح یـك ابزار كليدي قدرتمند در تغييرات اجتماعي و در بازسـازي جامعـه افزایش دهد.
آمـوزش دوران ابتدایـی در بسـتری بـه نـام »دبسـتان« بـه دنبال دسـتيابی بـه اهداف شـناختی، عاطفـی، روانی وحركتی شـناخته مي شـود. از جمله نمونـه ي اهداف 
شـناختی آمـوزش ابتدایـی مي تـوان ازآمـوزش خواندن، نوشـتن، محاسـبه و اسـتدالل نام بـرد. در زمينه ي اهـداف عاطفی عواملي همچـون ایجاد عالقه  بـه ارزش ها 
و آداب ورسـوم در وجـود كـودك و گذاشـتن احتـرام بـه آنهـا قابل ذكر اسـت. همچنيـن آموزش كنتـرل عواطف به نحو مطلـوب، ایجادعالقـه  به نظم و 
مسـؤوليت پذیری و رعایـت حقـوق دیگـران از دیگـر نـكات قابل تأمل هسـتند. اهـداف روانی و حركتی شـامل پرورش دقـت، كنجكاوی 

و خالقيـت، پـرورش تـن و روان، حفـظ سـالمت جسـمی و روانـی كودك، ایجـاد عادت به نظـم و تربيت و پـرورش روح 
همـكاری بـا دیگـران نيـز از دیگر عوامل موثر شـمرده مي شـود.

كيفيت بخشـی به آمـوزش و مهارت هـا در دوره ی ابتدایی با مؤلفه هایی مانند»انسـان نو«، 
»احتـرام بـه دیگران« » آمادگي براي پذیرش تجربيـات تازه« و... می توانند 

نمونه هایی از نيازهای انسـان فـردا را برطرف كند.  
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هميشه از دانش آموزان 
می خواهم در جهت عالقه شان 

گام بردارند و رشته ای را انتخاب 
كنند كه به آن عالقه دارند نه 

رشته ای كه اطرافيان و يا جامعه 
به آن بها می دهند

گفت وگو با حميد رضا ماهی صفت، بمب خنده ی ايران
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حميدرضا ماهی صفت، متولد ۲۰ بهمن ماه سـال ۱۳۳۸ در شـيراز اسـت. شـاید به جرأت بتوان او را از پيشـگامان عرصه ی اسـتنداپ ُكمدی دانسـت كه همچنان 

در ميـان مـردم از محبوبيـت قابـل توجهی برخوردار اسـت. او عشـق به كار، داشـتن اخالق حرفـه ای، پرهيز از غرور و نـوآوری در طنز را از مهم تریـن عوامل پایداری 

در محبوبيـت هنرمنـد می شـمارد و همـواره موفقيـت خـود را مدیون لطـف و عنایت حق تعالی می داند. آنچه می خوانيد گفت و گویی اسـت كه طی نشسـتی صميمانه 
در حاشـيه ی بازدید ایشـان از مجتمع عالمه طباطبایی انجام گرفته اسـت.

توصيهیشـمابـراینوجوانهاچيسـت؟شـمادرتمامـیاقشـارجامعه،خصوصاقشـرنوجـوانازمحبوبيتخاصیبرخوردارهسـتيد،***

همـواره از دانش آمـوزان و نوجوانـان می خواهـم در جهـت عالقـه خود گام بردارند و رشـته ای را انتخـاب كنند كه به 

آن عالقـه دارنـد نـه رشـته ای كـه اطرافيان و یـا جامعه به آن بها می دهند. ابتدا هدف خود را مشـخص كنند و با عشـق 

آن هـا را بـه توفيق در عرصه ی مورد نظرشـان سـوق دهد.بـه سـمت هـدف مذكـور پيـش برونـد. چرا كه عشـق به هـدف و پافشـاری در آنچه بـه آن عالقه مند هسـتند، می تواند 

دانشآمـوزانعالقهمنـدبرایرسـيدنبهجايگاهيکاسـتندآپکمدينمحبوبازچهمسـيری

بايـدعبورکنند؟

بـه نظـر مـن داشـتن عشـق و عالقـه در عرصـه ی كمدی، بر توانایـی فرد به انجـام آن اولویـت دارد. طبيعتاً من از بـدو تولد توانایی اجـرای كار طنز را نداشـته ام. 

در كودكـی احسـاس می كـردم می توانـم ایـن كار را انجـام دهـم. بـا مـرور زمان به ایـن كار عالقه مند و باالخره عاشـقش شـدم. گام بعدی در این مسـير مطالعه در 

زمينـه ی طنـز می باشـد. شـركت در كالس هـای فـن بيان هم از اهميـت باالیی برخوردار اسـت و صد البته یكی از اصلی تریـن و مهم ترین نكات در ایـن راه، تمرین 

و ممارسـت اجـرای طنـز در اوقـات تنهایـی اسـت. شـاید باور نكنيد با وجود سـابقه ی چهل سـاله در عرصـه ی كمدی، همچنان ویدئـوی اجراهای اخيـرم را به دقت 
نـگاه می كنـم و بـا نگاهی مغرضانـه و منتقدانه در پـی یافتن عيوب اجرای خود هسـتم. 

امروزهباگسـترشابزارهایارتباطجمعینظيرشـبکههایاجتماعی،لطيفههاباسـرعتو
دامنهیبيشتریدرجامعهمنتشرمیشود،آيااينپديدهکارشماراسختترنمیکند؟

اگر كسـی توانایی بيان طنز و یا به تعبيری تعریف كردن لطيفه را داشـته باشـد، فضای مجازی تاثيری 
در بازخـورد عملكـرد او نخواهـد داشـت. به یاد دارم شـادروان منوچهر نوذری همـواره به من می گفت: 
» لطيفـه را ابتـدا بایـد در دهـان پخـت، سـپس تعریف كـرد.« فضای رایـج در دنيای مجـازی مانند 
تبـی اسـت كـه كم كـم فروكش خواهـد كرد و هرگـز نمی تواند جایگزین مناسـبی برای اسـتندآپ 
كمدین هـا باشـد. البتـه این بسـتگی به پشـتكار كمدین هـا دارد. به خاطـر دارم دقيقا همان شـبی 
كـه پـدرم بـه رحمـت خـدا رفت، چهـار اجرای زنـده ی طنز داشـتم. شـاید باورتان نشـود تك تك 

اجراهـای آن شـب را بـه نحـو احسـن انجـام دادم و جالب اسـت بدانيد یكـی از اجراهای آن شـب 
مراسـم ترحيم پـدرم را تقبل كرد.مربـوط بـه ارگانـی دولتـی بـود، ارگان مذكور عـالوه بر دسـتمزدم تمامی هزینه های خاكسـپاری و 

افرادمتعددیبعدازشـماوارداينعرصهشـدندکهشـايدبعضاناجوانمردانهو
بـدونکسـباجازهدقيقاازسـبکشـماتقليدمیکردنـدولیبعدازمـدتکوتاهی

فرامـوششـدند.رازموفقيـتوپايداریدرمحبوبيتخـودراچهمیدانيد؟
خاطـرم هسـت یـك روز اسـتاد حسـين خواجه اميـری )ایـرج( در قالب یـك نصيحت به 

مـن فرمودنـد: »هنـر را بـرای هنـر بخواه. چـرا كه اگر به خاطـر خود هنـر وارد این حيطه 
شـوی، موفـق خواهـی شـد ولـی اگر بـه خاطر شـهرت و یا ثروت بـه هنـر روی بياوری، 
خيلـی زود از یادهـا خواهی رفت.« دومين نكته تاثيرگذار در پایداری درعرصه های هنری 
این اسـت كه هرگز نباید گرفتار مقوله ی زشـت و شـيطانی غرور شـد. بسـيار برای من 

اتفـاق افتـاده كـه در شهرسـتانی اجرایی به مدت ۳۰ دقيقه داشـته ام ولی بعد از پایان 
اجـرا، سـاعت ها بـا صبـر و حوصله و لـب خندان با مـردم عكس یـادگاری گرفته ام 
و هيـچ گاه بـا رفتار نامناسـب آن هـا را نرنجانده ام.برخـورداری از اخـالق حرفه ای، 
نـوآوری و در راس تمامـی ایـن مـوارد خواسـت خـدا را می تـوان از دیگـر رمـوز 
موفقيـت در ایـن عرصه دانسـت كه بی شـك بدون خواسـت او هيچ موفقيتی 

پایـدار نخواهد ماند.
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دبستــــــــــــان واحد
كاش دنيا را، مثل بچه ها ببينيم

جالل كاوه مدير دبستان پسرانه عالمه طباطبايي - واحد ونك :

جـالل كاوه بيـش از بيسـت سـال در عرصه هـاي گوناگون آموزشـي و فرهنگي، اجرایـي و انضباطي در مقاطع دبسـتان، راهنمایي 

و دبيرسـتان مجتمـع فرهنگـي آموزشـي عالمـه طباطبایـي فعاليت كرده اسـت. بـا آنكه تجربـه ی باالیـی در آموزش دارد ولی بسـيار 

شـاداب و بـا طـراوت اسـت. بـه كارش عشـق مـی ورزد و عاشـق كودكان اسـت. با آنهـا ارتباط خوبی برقـرار می كنـد و بچه ها هم با 
او انـس پيـدا كرده اند.
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ازبرنامههايتانبرايسالآيندهتحصيليبگوييد!
سـال گذشـته كـه هيـأت محتـرم موسـس همزمان با طرح بازگشـایي دبسـتان ونـك، مدیریت این واحد را به من پيشـنهاد كردندخيلي خوشـحال شـدم كـه مي توانم در مقطـع ابتدایي 
و در دبسـتاني مزیـن بـه نـام عالمـه طباطبایـي خدمت كنـم تـا آنچـه در ذهن داشـته و دوسـت دارم در جهت انجام این رسـالت پياده كنـم. در امر آموزش بایـد نگاه جامع داشـت و از ابعاد 
گوناگـون بـه ایـن امـر نـگاه كـرد. پرداختـن بـه مقولـه ي آمـوزش و فرهنگ در مدارس بسـيار ضروري اسـت. خوشـبختانه از روزي كه در این دبسـتان مسـتقر شـده ایم تمام سـعي مان بر 
ایـن بـوده تـا دو بُعـد »آمـوزش« و »ترویـج فرهنـگ« را بـه صورت همزمان به پيش ببریم. از آن جا كه امسـال اولين سـال تاسـيس این دبسـتان بود، عـزم بر آن داشـتيم آموزش هایي در 
قـد و قامـت نـام عالمـه طباطبایـي بـراي دانش آمـوزان ارائـه دهيـم تـا همانطور كه بـه اوليا هم گفتـه بودیم كوله بـاري از تجربيات این مجتمـع را به نمایـش بگذاریم. در سـال آتي براي 
برنامه هـا، فضـاي آموزشـي این مجموعه را به نحو احسـن ارتقا بخشـيم.هـر چـه غني تركـردن سيسـتم آموزشـي تصميـم بـر آن شـد با ایجاد یك معاونت آموزشـي قوي، هرچه بيشـتر و منسـجم تر بـه مقوله ي آمـوزش پرداخته  شـود و با تجدید نظـر در برخي 

دبستــــــــــــان واحد دبستــــــــــــان واحد

ونـــــــــــــــــــكونـــــــــــــــــك

ـاندادنکاردسـتيخـودوارداتاقتانشـدند.اينحسراحتيبينمديـرودانشآموز
هنگامـيکـهصحبـتميکرديـددوتاازبچههاخيليراحتبراينش

ازکجانشـاٌتميگيرد؟

از نظـر مـن شـخصيت بخشـيدن بـه دانش آمـوزان یـك اصـل اسـت و بهترین زمان بـراي انجام این كار اولين سـال هاي ورود به دبسـتان مي باشـد. بچه ها بایـد باوركنند كه اینجـا مهد كودك 

نيسـت و حضـور در دبسـتان رفتارهـاي متفاوتـي را مي طلبـد. بایـد بـه بچه هـا اجـازه ي ابراز وجـود داد و براي كارهایشـان ارزش قائل شـد. اتاق من همـواره به روي اوليـا و دانش آموزان باز اسـت و 

همـواره بچه هـا بـدون واسـطه بـراي نشـان دادن كاردسـتي خـود بـه اتـاق مـن مي آینـد و از آنجا كه مـن و همكارانم براي دیدن كار بچه ها بسـيار مشـتاق هسـتيم این قبيل اتفاق هـا خيلي راحت 

در ایـن مجموعـه مي افتـد. آنهـا به واسـطه دیـدن روي خوش از مـا به این اتـاق مي آیند.

ازسختيهايخاصکاربااينردهسنيبگوييدواينکهچهتفاوتيباکاردرپايههايباالتردارد؟

بایـد بگویـم در دبيرسـتان خيلـي راحت تـر مـي تـوان دانش آمـوزان را قانـع كـرد. اما در دبسـتان اوضـاع قدري متفاوت اسـت. در این مقطع بچه ها بيشـتر به دانسـته هاي خود پافشـاری می كنند 

و سـخت تر قانـع مي شـوند امـا بـه هـر حـال مي تـوان در هـر دو دوره مورد نظر شـما با روي خـوش به تعامل رسـيد و مسـائل را حل كرد.

چهتفريحهاييبرايدانشآموزانخارجازکالسدرنظرميگيريد؟
داشـتيم، اردوي »پـدر و پسـر« بـود كـه روز نهم اردیبهشـت در مجموعه باغ ایراني برگزار شـد.ماهانـه یـك برنامـه گردشـگري بيـرون از مدرسـه بـا تدابيـر خـاص خود صـورت مي گيرد. تمامـي نيروهاي اجرایي بسـيج مي شـوند تا از بچه هـا مراقبت كننـد. آخرین اردویـي كه براي بچه هـا در نظر 

آيابادانشآموزانسالهايگذشتهخودمواجهميشويد؟
بـه خاطـر دارم روزي گوشـي تلفـن همراهـم زنـگ خـورد و آقایـي از پشـت خـط، مـن را با نام خطاب كـرد و ضمن معرفي خـود گفت كه در بيمارسـتان امام خميني به عنوان پزشـك مشـغول به كار 
اسـت. بـا شـنيدن ایـن حـرف، حـس سـرافرازی بـه من دسـت داد. بيشـتر دانش آموزان سـال هاي دور ایـن روزهـا متاٌهل شـده اند و در زندگي خـود جایگاه هـاي متفاوتي دارنـد. برخي بـراي ادامه تحصيل 

درصحبتيکهبامعلماناينواحدداشتيمآنانتشويقرابسيارموثرارزيابيکردندآياشماهمازاينروشبرايرشدانگيزهيمعلماناستفادهميکنيد؟كشـور را ترك كـرده و الحمـداهلل در حـال طي كـردن مـدارج و تحصيـالت عاليه هسـتند. بعضـي از دانش آموزانم از دانشـگاه هایي چـون »M.I.T« بورس تحصيلـي گرفته اند.
 بله. همواره آن دسـته از دوسـتاني كه عاشـقانه و دلسـوزانه در این مجموعه مشـغول به فعاليت هسـتند از طرف هيأت محترم مؤسـس مورد تشـویق قرار می گيرند و هدایایي به رسـم یادبود دریافت 

مي دارند.
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آرشام نقاشي در رابطه با غذاهاي 
مفيد و مضر كشيده است و در 

مسابقه ي مهرآب هم شركت كرده 
است. او مي گويد: پدرش عكس هايي 

را از اينترنت برايش چاپ كرده و 
او از آن ها نمونه برداري كرده است. 

تيم فوتبال مورد عالقه ي آرشام 
بارسلونا است.

دانش آموز پيش دبستاني دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونك

دانش آموز پايه ي دوم دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونك
آرمين اميني

دانش آموز پايه ي اول دبستان عالمه طباطبايي - واحد  ونك 
بهراد هنرور

آرشام معلمي

بهراد در مسابقات دانشمند كوچك كه بايد 
خالصه ي يك داستان را مي نوشتند اول شده 

است. او مي گويد: من داستان سنجاب و گرگ را 
يكبار خواندم و بعد خالصه اي از آن نوشتم. بهراد 
يك حباب ساز و يك ماشين از آقاي كاوه مدير 
مدرسه براي اين موفقيتش هديه  گرفته است.

آرمين در مسابقات مهرآب شركت 
كرده است و در توصيف نقاشي خود 

مي گويد: در قسمت اول مردي را كشيدم 
كه در حمام بود و شير آب را بدون 

استفاده باز گذاشته بود و در قسمت دوم 
آب قطع شده بود و ديگر نمي توانست از 

حمام استفاده كند.

مدرسه موفق
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دانش آموز پايه ي اول دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونك

الشن روشندل اربكاني

دانش آموز پايه ي اول دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونك

رضا مجاور احمدي

رضا در بيشتر مسابقات شركت مي كند. خوش صحبت و 
كودك فعالي  است. در مسابقه مهرآب نفر اول شده است كه 
مي گويد: مادرم هم در اين مسابقه به من كمك كرده است. 
2سال است كه ويلن مي نوازد و در مسابقات موسيقي نفر 

اول شده است كه يك لگو هم جايزه گرفته است. به فوتبال 
بسيار عالقه دارد و تيم هاي محبوبش پرسپوليس و بارسلونا 

است. به زبان انگليسي هم مسلط است.

الشن در مسابقات دانشمند كوچك 
شركت كرده و يك داستان را با دقت 
خوانده و نقاشي آن را كشيده است 
و در اين مسابقه نفر اول شده است. 
او درباره ي نقاشي خود مي گويد: من 

داستان سنجاب بازيگوش و گرگ تنبل 
را نقاشي كردم و برنده شدم. الشن به 

شغل دامپزشكي عالقه دارد.

دانش آموزان موفق
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ميبيند
موتربيترا

ايتعلي
نپايهه

ردواولي
يميگذا

صهزندگ
پابهعر

ددرآن
يکهفر

اجتماع
يننهاد

نخست

رايطي
رچهش

کجاود
هفرزندشدر

ائزاهميتاستک
سيارح

اکاريب
وزوفد

ادردلس
يهرم

رسهاست.برا
مد

آيندهو
درحقيقت

سازاست.
سرنوشت

مهمو
نبسيار

شآموزا
کريدان

ررشدف
درسهد

يابد.نقشم
پرورش

وجهبه
ارد.بات

يشاند
تحصيل

سالهاي
خستين

سهدرن
کردمدر

طوعمل
بهشراي

ستگي
ودکانب

فکريک
رشد

فکري
يرشد

وباآرامشبرا
يامن

رامحيط
اطبايي

المهطب
ستانع

وردمدب
هعملآ

زمينهب
دراين

قاتيکه
تحقي

گزيدم.
زندمبر

فر

ازنظرشـمارفتـارخوبمعلمتاچـهاندازه
درعالقمنـديدانشآمـوزانبـهکالسموثر

است؟
بسـيار مهم اسـت. فرزند كوچك من نمونه بـارزي از رفتار 
خوب و تأثيرگذار معلم با دانش آموز اسـت. »سـاميار« مدرسـه اش 
را بـا عشـق دوسـت دارد و احسـاس امنيـت و آرامشـش بـه من هم 
آرامـش مي دهـد. از همـه مهم تر شـاد و سـرحال اسـت و همـه این ها 
بـه خاطـر روحيـه خـوب و با انگيـزه كاركنان دبسـتان عالمـه طباطبایی 

اسـت كـه به دانش آمـوز منتقل مي شـود. 
ازچهطريقبامدارسعالمهطباطباييآشناشديد؟

فرزند اول من در دوره متوسـطه در دبيرسـتان عالمه طباطبایي مشـغول به 
تحصيـل اسـت و مـن به خاطـر رضایـت خاطـر و آرامشـي كـه از ایـن مجموعه 
فرهنگي- آموزشـي و كادر آموزشـي مناسـب و قوي آن داشـتيم، تصميم بر این 
گرفتيم تا سـاميار را هم در اینجا ثبت نام كنيم تا آینده اي درخشـان را برایشـان رقم 
بزنيـم. تـا به حـال هم چندین بار تأكيد داشـتم بر این موضوع كـه از تحصيل فرزندانم 
در ایـن مجموعـه بسـيار خوشـحالم. سـاميار كودك خجالتـي اي بود كه تمامـي دوران 
مهدكودكـش را بـا اصـرار مـا مي رفت ولـي خوشـبختانه از زماني كه در دبسـتان عالمه 
طباطبایـي دوره پيـش دبسـتاني را مي گذراند هر روز با خواسـت خودش و خوشـحالي به 

كالس مـي رود و این باعث خوشـحالي ما اسـت.
کـداميـکازکالسهـايسـاميارازنظرشـمابرايايشـانبيشـتر

مفيـدبودهاسـت؟
از نظـر مـن تمامـي كالس هـا در جایگاه خود بسـيار مفيد و موثر هسـتند امـا از همه 

بيشـتر كالس هاي مهارت هاي زندگي، بيشـترین تأثير را در سـاميار داشـته اسـت.
نظرتانراجعبهکترينگدبستانعالمهطباطباييچيست؟

سـاميار از غذاي دبسـتان بسـيار راضي اسـت. البته كه داشتن عالقه بيشتر به بعضي 
از غذاها سليقه اي سـت اما در مجموع هر دو فرزندم از كترینگ مدرسـه تغذیه مي كنند.
آيـادرکانـالدبسـتانونکعضوهسـتيد؟اگرهسـتيدايـنکانال

راچگونـهميبينيد؟
بلـه. بسـيار بسـيار از ایـن كانـال راضي هسـتم. با توجه بـه این كه پسـرم هيچ یك 
از اتفاقـات مدرسـه را تعریـف نمي كند، هنـگام بازدید از كانال تلگرام، این احسـاس را 
دارم كـه از لحظـه بـه لحظـه اخبـار مدرسـه اطـالع دارم و این تنها نظر من نيسـت 
دیگـر والدیـن هـم با مـن موافقند چـون همه چيز را تحت پوشـش قـرار مي دهد.
اگـردرجايـگاهمديـردبسـتانعالمـهطباطبايـيبوديـدچه

پيشـنهاديبـرايبهترشـدنداشـتيد؟
خـدارا شـكر همه چيـز در عالمـه  بـه انـدازه ای خـوب اسـت كـه فكـر 
نمي كنـم نيـاز به كار  بيشـتري باشـد فقط ممكن اسـت بر روي 
زبان انگليسـي تأكيد بيشـتري مي كردم. در مجموع بسـيار 

راضي هسـتم.

 از تحصيل فرزندانم 
در اين مجموعه بسيار 

خوشحالم

رفتار معلم بر دانـش آموز بسيار تأثيرگذار است
مانتره هاشمي  

مادر دانش آموز»ساميار حسيني« دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونك
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چراعالمهراانتخابکرديد؟
بعـد از تحقيقـات زیـاد بـه ایـن نتيجه رسـيدم كـه هدف عالمـه تنها آمـوزش رسـمي دروس 
نيسـت بلكـه ایـن مجتمـع آموزش را با رعایت اسـتانداردهاي باال و با بهره گيـري از علوم روز مانند 
روانشناسـي پـي مي گيرد.همـواره ایـن نكتـه برایم اهميت داشـته و داردكـه پایه ي فرزنـدم از ابتدا 
بـا برنامه ریـزي درسـت و صحيـح بنا شـود. عالمـه طباطبایي روي رشـد همه جانبـه دانش آموزان 

تمركـز مي كند.
بيشـترموافقروشهايسـنتيآموزشهسـتيدياآموزشهايغيرمستقيمي

کهامروزهدرسيسـتمآموزشـيمرسوماست؟
فكر مي كنم پایه ي اول دبسـتان جزء مقاطع مهم اسـت. بيشـتر به این دليل كه سـنگ 

بناي آموزش بچه ها و ورود آنها به جامعه اسـت.هنگامي كه روي آموزش  همه جانبه ي 
كـودكان بيشـتر تمركز شـود، از طریق آموزش هاي غيرمسـتقيم، عالقـه ي بچه ها به 
تحصيـل بيشـتر مي شـود. در ایـن واحـد دربـاره ي مهارت هـاي زندگي آمـوزش داده 
مي شـوداز آنجایـي كـه بچه ها از ایـن طریق عزت نفس شـان افزایش پيـدا مي كند، 

احساس شـادكامي بيشتري مي كنند.
فکـرميکنيـدعالمهتـاچـهانـدازهدربـرآوردهکـردننيازهاي

آموزشـيفرزنـدشـماموفقبودهاسـت؟
درسـت اسـت كـه خوانـدن و نوشـتن را مي تـوان حتـي در منـزل هـم فراگرفت  
امـا بـه عنـوان یـك مادر مایل هسـتم فرزنـدم در زمينه هـاي فكـري و عاطفي هم 
بـه مـوازات خواندن و نوشـتن رشـد كنـد. امري كه خوشـبختانه در دبسـتان عالمه 

طباطبایي واحد ونك محقق شـده اسـت. از معلم پایه ي اول این دبسـتان، سـركار خانم آل مظفر 
صميمانـه تشـكر می كنـم كـه انصافاً اسـتادانه، مادرانـه و مدبرانه بـه انجام وظيفه ي خود مشـغول 
هسـتند و تمـام نيازهـا و توقعاتـي را كـه به عنـوان اولين معلم فرزندم داشـته ام را بـه بهترین نحو 
بـر آورده كرده انـد. وقتي فرزندم اینجاسـت خيالم كاماًل راحت اسـت و احسـاس امنيـت خاطر دارم.

غذايفرزندتانراهمازکيترينگاينجا)نيمکت(تهيهميکنيد؟
بلـه. من شـخصاً غذاي اینجا را  امتحان نكـرده ام اما آریا راضي 
اسـت. چند شـب پيـش تصميم گرفتيم براي صرف شـام به 
یك رسـتوران معتبر برویم كه به شـخصه غذاهاي آنجا 
را خيلـي دوسـت دارم. آریـا كـه بـراي بـار اول به این 
رسـتوران آمـده بـود حين صـرف غذا گفـت: غذاي 
اینجـا بـه خوبـي غذاي مدرسـه اسـت. مـن عضو 
كانال تلگرام دبسـتان ونك هسـتم بعضاًَ هنگامي 
كـه تصویـر غذاها را مي بينم گرسـنه ام مي شـود. 
در ضمن سـرو دوغ كه نوشـيدني مفيدي است به 
همـراه غذاي بچه ها را خيلي مي پسـندم. ناگفته 
نمانـد كانال تلگـرام براي خانواده هـا خيلي مفيد 
اسـت چـرا كه هـم در جریان اخبـار مجتمع قرار 
مي گيریـم و هـم اگر پيشـنهادي داشـته باشـيم 

مي توانيـم ارائه كنيم.

وقتي فرزندم اينجاست 
خيالم كامال راحت است 
و احساس امنيت خاطر 

دارم

هدف »عالمه« تنها آموزش رسمي دروس نيست
سعيده رهبري

 مادر »آريا رشوند« دانش آموز پايه اول دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونك

در دیدارهـاي خـود از دبسـتان ها و دبيرسـتان هاي مجتمـع عالمـه طباطبایي گفت وگـو با اوليا نيـز به طور معمـول در برنامه هاي ما قـراردارد. 
سـعيده رهبري مادر آریا رشـوند دانش آموز پایه اول دبسـتان عالمه طباطبایي واحد ونك اسـت. وي  كه خود ،كارشـناس ارشد رشته ي روانشناسي 

اسـت در خـالل گفت وگـو ما را از نظراتش در مورد دبسـتان عالمه طباطبایي واحـد ونك آگاه كرد.

جوانه انديشه
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يي-واحدونک}
المهطباطبا

نآموزشيدبستانع
پشتيبا

قيزاده
پرينازت

طبايي-واحدونک
ستانيعالمهطبا

معلمپيشدب
ندافارابي

متخصصـان تعليـم و تربيـت بر ایـن باورند: مي بایسـت مهارت هـای یادگيری 

در دانش آمـوزان را به گونـه ای ایجـاد كـرد كه آموزش در وجودشـان نهادینه شـود. 

ایـن توانایـی موجـب می شـود افـراد در زمـان الزم بتواننـد اطالعـات مـورد نياز را 

بدسـت آوردنـد و از آن بـه نحو مطلوب اسـتفاده كنند . این امـر، موجب بهبود روند 

سياسـت هاي جاري تغيير نظام آموزشـی در بيشـتر كشـورهای جهان شـده است. 

یكی از اهداف طرح ارزشيابی تحصيلی در ایران  آموختن چگونه آموختن و تقویت 
مهارت هـای یادگيـری مادام العمـر در دانش آموزان اسـت. 

***
لطفـادررابطـهبـاوظايفتاندرايـنواحدکميبـرايماتوضيح

دهيد؟

شـاید بتـوان گفت: عملكرد پشـتيبان، مكمل كار معلم اسـت. مـا در كنار معلم 

نواقـص دانش آمـوزان را مي بينيـم و براي بهبود آن تـالش مي كنيم و در عين حال 

ارزیابي پيشـرفت  یا افت تحصيلي دانش آموزان نيز از جمله وظایف پشـتيبان است. 

بـادانشآموزانـيکـهسـطحدرسـيپايينتـريدارنـدچـه
برخـورديداريـد؟

در ابتـدا نقـاط ضعـف دانش آمـوز را شناسـایی می كنيم. سـپس متناسـب با آن 

ضعـف كـه مي توانـد ناشـي از عدم تمركـز و یا عدم یادگيري باشـد سـؤال هایي از 

او مي پرسـيم. با معيار هاي خودمان و پاسـخ هاي او به آن ها تكاليفي داده مي شـود. 
اگـر الزم بود كالس هایي برایشـان برگـزار مي كنيم. 

متأسـفانهبعضـيازاوليـااصـراردارنـدکودکانشـانعـالوهبر

سـاعاتآموزشـيدرکالسهايهنريياورزشـيخارجازمدرسه

حضـورداشـتهباشـند،آيـاايـنمسـئلهبـهدانشآمـوزانصدمه
نميزنـد؟

هر فرد توانایي خاص خود را دارد. دانش آموزان در این سـن كشـش ۲۱ سـاعت 

آموزش مفيد را ندارد. اگر این كالس ها در سـاعات مدرسـه گنجانده شـود بسـيار 

خـوب اسـت. زیـرا بچه ها در كنـار یادگيري سـاعات تفریح هم دارنـد. به طور مثال 

كالس موسـيقي عـالوه بـر آمـوزش، نوعي سـرگرمي هم به شـمار مي آیـد. بهتر 

اسـت كـه ایـن گونـه كالس هـای هنـری در كنـار آمـوزش دروس انجام شـود تا 
كـودك دچـار یكنواختی در امر آموزش نشـود.

آيـابـاآشـناييکـودکانبـاخوانـدنونوشـتنقبـلازورودبه
موافقيد؟ مدرسـه

خيـر، بـا خوانـدن موافق نيسـتم چون كـودكان در ابتـدا بایـد در فضاي كالس 

اول قـرار بگيرنـد و مقولـه ي آمـوزش را در ایـن محيـط فرا بگيرند اما خوب اسـت 
كه با شـكل كلمات آشـنایي نسـبي داشـته باشند. 

بهنظرشماسختترينپايهدردبستانکدامپايهاست؟

در سـال هاي اخيـر بـه دليـل تغيير در مؤلفه هاي آموزشـي، سـال چهارم بسـيار 
پيچيده تـر و دشـوار تر از سـال هاي دیگر اسـت.

درسـت اسـت كـه پایـه ي سـوم بـه واسـطه آمـوزش ضـرب در درس ریاضي 

پيچيدگي هـاي خـاص خـود را دارد ولي این امر در پایه ي چهارم به دليل سـخت تر 
شـدن درس علوم بيشـتر ملموس اسـت.

ازآنجـاکـهروشهـايآموزشـيهريـکازمعلمهابـاديگري

تفـاوتدارد،رويارويـيدانشآمـوزباپشـتيباناورادچاردوگانگي
دريادگيـرينميکند؟

پشـتيبان هنگام درس دادن معلم حضور دارد و شـيوه درس دادن او را مشـاهده 

مي كنـد و سـپس بـا همان روش آموزشـي بـه یادگيري دانش آمـوز كمك مي كند 
تا ایـن دوگانگي به وجـود نياید.

شـاید شـما هم جزء والدیني باشـيد كه معتقدند تا زماني 
آموزشـي معلـم پایه پيش دبسـتان، دبسـتان عالمه طباطبایـي - واحد دلبندتان به كالس هاي پيش از دبسـتان نمي بينيد!ندا فارابي از نبود شـما در كنار فرزنـد بي تجربه تان ضرورتي براي رفتن و اضافيسـت، و یا در عين حال به دليل ترس و دلهره ناشـي كـه كـودك بـه دبسـتان راه نيابد، آموختن هر چيـز بي فایده  حوزه هـاي  در  كار  سـابقه  سـال   ۱4 بـا  دلسـوز تأثير بسـيار مهمي در آینده این نوگالن هدفمند دارد. همسـاالن خـود مي شـوند از ایـن رو داشـتن مربيانـي آگاه و پيش دبسـتاني آمـاده برقـراري ارتبـاط بـا دنيـاي آزاد و دیگر تأثيـر مثبـت و به سـزایي داشـته باشـند. كـودكان در دوره ي مربيان هستند، مربياني آگاه و توانمند كه مي توانند بر كودك از ایـن رو یكـي از اركان اساسـي آموزش و پـرورش كودكان و معصـوم هسـتند هـر چيزي را به سـرعت جـذب مي كنند. و از آن جایي كـه دغدغه هـاي رایـج فكـري را ندارنـد و پـاك بـه محيط هایـي براي رشـد و پيشـرفت فكري احتيـاج دارند بـه جدایـي از فرزندشـان عالقـه نشـان نمي دادنـد. كودكان قبلـي وارد دبسـتان شـود تـا دچـار دوگانگي نشـود و عده اي بـا خبـر نبودند! عـده اي مي انگاشـتند كودك باید بـا آمادگي والدین از اهميت كالس هاي پيش دبسـتاني براي فرزندشان كالس هـاي پيش دبسـتان اجباري نبود از این رو بسـياري از پيرامـون این مسـئله اعتقـاد دارد:تا چند سـال پيش رفتن به ونـك 

****
روشتدريستانبرايکودکانپيشدبسـتان

است؟ در ابتـداي سـال، پـس از آشـنایی دانش آمـوزان بـا محيط چگونه
همچنيـن تقویـت حـواس پنجگانـه از اهـداف تدریـس ام به قـواي جسـمي و تخيل این مـردان كوچك كمـك مي كنيم. با بازی هایی مثل سـفالگری و مجسمه سـازی به قوی تر شدن فكری متفاوت، خواندن شـعرهاي متنوع ایجاد كنيم، در ادامه بـا كادر مدرسـه را با انجـام كارهاي گوناگـون مانند بازی های از محيط نا آشـنا را برطرف كنيم و حس دوسـتی و صميميت مدرسـه و همكالسی هایشـان سـعی می كنيم تا ترس ناشـی 

بـه صورت هم زمان از طریق آزمایش و تصاویر از دیگر اهداف دانش آ موزانم اسـت. هماهنگ كردن حركات چشـم و دسـت 
درمبانـياساسـيآموزشدبسـتانياعتقادبرمن براي كودكان پيش دبسـتان اسـت. 

يادگيـرينباشـند.آياشـماهمازايـنامرپيرويالفبـاراآمـوزشدادتاکودکانتحتفشـاربرايايـناسـتکهبـهنونهـاالنپيشدبسـتاننبايد
؟ بلـه. ما تنهـا از طریق فلش كارت هاي مصور كـودكان را با ميکنيد

درمواجهـهبـاکـودکانبيشفعـالويـادرصداهـاي هم آغاز و هم پایان آشـنا مي كنيم. 
مواجههباکودکانمنـزويوخجالتيچهاقداماتي

بيش فعالـي در اصـل نوعـي اختـالل ناخواسـته اسـت كه راانجـامميدهيـد؟
از دیگـري بـراي رسـيدن به خورشـيد پيشـي بگيرد تـا جایزه او در كار نيسـت! بدیـن منظـور هـر دانش آمـوز مي كوشـد تـا نـا آرام هـم از درخـت پایيـن مـي رود و جایـزه اي هـم بـراي و بـه خورشـيد مي رسـد و جایـزه مي گيـرد و همانطـور پسـر كالس درختـي داریـم كه دانش آمـوز خوب از آن بـاال مي رود دعـوت كنـم و رفتـار بـدش را اصالح كنـم. به طور مثـال در دانش آموزانـم بـا ایـن افراد برخـورد مي كنم تـا او را به آرامش بـه كـودك ارتباطـي نـدارد. بـا رفتـاري صبورانه تـر از دیگـر 

برايتـانپيـشآمدهکـهاوليـايدانشآموزازبـه او تعلـق بگيرد. 
بلـه، نمونـه اي داشـتيم كـه والدین كـودك بعـد از چندین وسـواسبيشازحـدبرخوردارباشـند؟

جلـب اطمينـان مـادر، آرامـش به كـودك منتقل شـد و او هم كالس فرزنـدش را ببينـد تـا آرامش بگيـرد، به مـرور زمان با و از مادر ایشـان خواسـتم كه هر زماني كه مي خواهد از پنجره اضطراب هاي والدین اسـت كه به كودكشـان منتقل مي شـود عالقـه نداشـت، بـه مرور با صحبت با والدین متوجه شـدم كه فرزندي و نور چشمي بودن به درس و مدرسه و نظم و انضباط سـال صاحـب فرزنـد شـده بودند و ایـن كودك بـه دليل تك 
به كالس و نظم عالقمند شـد. 

عملكرد پشتيبان؛ مكمل كار معلم است
هطباطبايي-واحدونک

زتقيزادهپشتيبانآموزشيدبستانعالم
پرينا

همراه با دبستان عالمه طباطبایي      واحـــــــــــــــد ونك

قدم هایي كوچك با اهدافي بزرگ به سوي آینده
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واحدونک}
بايی-

مهطباط
تانعال

طیدبس
نانضبا

مهساداتكشفيمعاو
فاط

اطبايي-واحدونک
آموزگارپايهياولدبستانعالمهطب

دآلمظفر
ناهي

دوره ابتدایی اسـت و حدود چهارده سـال سـابقه تدریس در پایه اول را دارد.همواره به تبحر و صميميت اش در امر آموزش اذعان دارند. وي كارشـناس آموزش ناهيـد آل مظفـر از آن دسـت معلم هایـي اسـت كـه دانش آمـوزان و اوليـاي آنان 
***

بـاتوجـهبـهحساسـيتکالساولدبسـتانروشتدريستـان
اسـت؟ تـالش می كنـم تـا حـد امـكان شـاد و جـذاب باشـد. مایـل نيسـتم از روش های چگونه

تكـراری اسـتفاده  كنم.
بـهغيـرازآموزههـايتحصيلـيآموختـنچـهنکتهايبـهبچهها

همـواره سـعی مـن بـر این اسـت تـا بچه هـا »كارگروهی و همـكاری با هـم« را برايشـماجذاباسـت؟
یـاد  بگيرند. 

بـاتوجهبهتجربهيشـماآموزشکارگروهیچهتاثيریبرنسـل
داشت؟ كمك كننـد. بسـيار برایم اهميـت دارد مفهوم »همكاری« را در وجـود آنان نهادینه كنم.یكدیگـر همـكاری كننـد، بـرای دیگـران فرصت هایـی را قائل شـوند و بـه همدیگـر كـه بـه آنـان مي آمـوزد دیگـران را دركنـار خود تحمـل كننـد. در انجام كارهایشـان با و لوازم و حتی مسـائل خود را با كسـی شـریك شـود. نكته ي كار گروهی همين اسـت نيسـت. این روزها خانواده ها بيشـتر تك فرزند هسـتند و این فرزند دوسـت ندارد وسائل تأثيرانكارناپذیری در رفتار نسـل حاضر دارد. هرچند جنبه ي آموزشـی آن دور از ذهن حاضرخواهد

لذت بخـش اسـت. دیدن پيشـرفت  روزانـه ي آنان و دیـدن تفاوت دیروز و امروزشـان كنـم امـا امتيـازي كـه تدریس در ایـن پایه دارد این اسـت كـه آموزش در آن بسـيار معنـاي خيلـي از كلمات را نمي داند. شـاید الزم باشـد چند بار مطلبـي را برایش تكرار دانش آمـوز كالس اول ماننـد كاغذ سـفيد اسـت. پيش زمينه ذهني لغـات را ندارد. درسـتاسـتکهتدريسدرپايـهاولصبربيشـتريميطلبد؟همـهميداننـدصبـرازويژگيهـاييکمعلماسـتآيـاايننکته
بسـيار ارزشمند است.

مي شـنویم و هـم سـعي مي   كنيـم تـا حـد امـكان آن را اعمال كنيـم بـه شـرطي كه ... شـاید بـه ظاهـر ابـراز رضایـت كننـد امـا در زمينه هاي متفـاوت هم نظراتشـان را رضایـت اوليـا را صـد در صـد كسـب كـرد. بـه دليـل تفـاوت در نگـرش و توقعات و خداراشـكرتاكنون كه مشـكلي نبوده است. توجه داشـته باشيد هيچوقت نمي شود ارتباطتانباوالدينچگونهاست؟
چارچوب هـا حفظ شـود.

اصـرار شـيریني هـم بـر لهجه اش دارد اما معتقد اسـت كـه لهجه ندارد مـن هم به او بگيـرم. امسـال یـك دانش آمـوز دارم كـه بـا لهجـه ي اصفهانـي صحبـت مي كند و را پرسـيدم گفـت چـون خـدا پدرمو بـرده پيش خـودش و من مي خواهم برم پسـش بـود، هميشـه از خـدا گله داشـت حتي مي گفت من خدا رو دوسـت نـدارم وقتي علت از كجـا مي توانـم كارت امتيـاز را بخـرم؟ یا یكـي از بچه ها كه پدرش را از دسـت داده امتيـاز دارد آن را بيـاورد و در قبالـش جایـزه بگيـرد. یكـي از آنان گفت مـن پول دارم قبـل بـه بچه هـا كارت امتيـاز مي دادیـم یـك روز گفتم: بچه ها هركسـي كـه كارت یـك دفترچـه یادداشـت دارم كه خاطراتي از این دسـت را آنجا مي نویسـم. سـال خاطرهايشيرينازدانشآموزانتانبرايمانبگوييد!
مي  گویـم باالخـره تـو لهجه مـن را عـوض مي كني.

شـود تـا هنـگام ورود بـه كالس اول دانش آمـوز سـردرگم و دچـار دوگانگي نشـود و بـه نظـرم خوب اسـت در پایـه ي پيش دبسـتاني تنهـا آموزش هاي خيلي جزئـي داده وقتـي فيلـم یا سـریالي مي بينم، اولين برخوردم با آن باشـد، بـدون پيش زمينه ذهني! بـه عنـوان یـك انسـان بالغ بسـيار دوسـت دارم وقتـي كتابي به دسـت مي   گيرم، درموردسيديهايآموزشقبلازدبستانچهنظریداريد؟
همـه چيز برایش تازگي داشـته باشـد.

درمواجهـهبـادانشآمـوزيکهازکالسجلوتراسـتچهروشـي
را درگيـر و فكـر را شـكوفا مي كنـد مثـل خالصه نویسـي،كامل كردن یك داسـتان و عمومـا سـعي مي كنم كار بيشـتري بـه آنان واگـذار كنم.كارهایي كه بيشـتر ذهن داريد؟

یا تعریـف كردن قصـه و حكایت.

دیرترولـي بـه طـور قطـع آنان را به سـطع علمي كالس خواهم رسـاند.مي دهـم. بچه هـاي ضعيف تـر باالخـره بـه مقصـد نهایـي مي رسـند اما شـاید قدري بيشـتر بـا او كار مي كنـم و به طور معمول سـاعات تفریح را بـه این كار اختصاص وبادانشآموزيکهعقبتراست؟
همراه با دبستان عالمه طباطبایي      واحـــــــــــــــد ونك

می دانيـم آنچـه كـه امـروز حـرف اول را در مدرسـه می زنـد انضباط اسـت. انضباط اخالقـی و رفتاری 

دانش آمـوزان می توانـد در رونـد آمـوزش تاثيرگـذار باشـد. بـدون شـك پـرورش همـراه با آموزش بسـيار 

مهـم جلـوه می كنـد. دانش  آمـوزان با رعایـت نظم و انضبـاط می توانند مسـئوليت های مهم مدرسـه را به 

عهـده بگيرنـد و در آینـده نيـز جامعـه به خوبی پذیـرای این افراد اسـت. این ایده تنها با وجـود یك معاون 

انضباطـی توانمنـد محقـق می شـود. فاطمه سـادات كشـفی دانش آموخته ی رشـته ی مدیریت ۱5 سـال، 
سـابقه ی كار در مـدارس دولتی دارد.

****

شـمامعاونـتانضباطیدبسـتانعالمـهطباطبايیواحدونـکرابرعهـدهداريد،
چـرااينمسـؤليتراپذيرفتيد؟

ارتباط با دانش آموزان از نزدیك برای من بسـيار لذت بخش اسـت. من هم دبير بوده ام و هم سـابقه ی 

معاونت اجرایی را دارم ولی وقت گذراندن با دانش آموزان به این شـكل بسـيار برای من جذاب تر اسـت. 

لطفايکتعريفکلیازمعاونتانضباطیدرمقطعدبستانبرایمابگوييد؟

در مقطـع ابتدایـی رعایـت نظـم و انضبـاط اهميـت بيشـتری دارد چون بچه ها با محيط مدرسـه آشـنا 

نبوده انـد و تـا قبـل از آن در محيـط خانـه یـا مهدكودك هـا بوده اند كه تا حدی آزادی نسـبی داشـته اند به 

هميـن دليـل مـا بایـد با دانش آمـوزان طوری رفتار كنيم كـه آن ها تفاوت مدرسـه و خانه را متوجه شـوند. 

بـاتوجـهبهحساسـيتوالديندرايـنمقاطع،چهطـوراينحساسـيتراکنترل
کنيد؟ می

اوليـا انتظـار دارنـد كـه فرزندانشـان هـم از نظـر نظـم و انضبـاط و هـم از شـرایط روانی و جسـمی در 

مدرسـه محيطـی امن داشـته باشـد به همين دليل بسـيار بـا اولياء در تعامل هسـتيم، ارتباط خوبـی داریم 
و هميشـه بـا هم همراه هسـتيم. 

درنسـلهایپيشترهميشـهدانشآمـوزانازمعاونينانضباطیمیترسـيدند،آيا
ايـنموضوعامروزنيـزادامهدارد؟

ایـن تـرس مربـوط بـه نسـل های پيش تر اسـت. امـروز دیگر تنبيـه نداریم و هميشـه دانش آمـوزان را 
تشـویق می كنيم.

بـاتوجهبهاينکهنسـلجديـدازبازیهایگروهیرايجدرسـالهایگذشـتهدور

افتادهانـد،تـاچهحـدبچههارابـهانجامايـنبازیهاتشـويقمیکنيد؟

ما بچه ها را به انجام بازی هایی مثل وسطی كه كار گروهی را به آن ها یاد می دهد تشویق می كنيم.

آيادانشآموزانرابهاردوهممیبريد؟

بله ما تا كنون دانش آموزان را به سينما، بازدید از آتش نشانی، شهربازی و... برده ایم.

كار گروهي و همكاري باهمهمراه كودكان؛ حتي در بازي
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مدیـران و دسـت ا ندركاران مجتمـع فرهنگـي آموزشـي عالمـه طباطبایـي همواره بر این بينش تأكيد داشـته و دارنـد كه هيچ گاه در پي درگير كـردن دانش آموزان خود بـا مطالب و جذابيت هاي 
صرفـاً درسـي نيسـتند و پيوسـته اذعان كرده انـد كـه فراگيـري آموزه هـاي تحصيلي باید تـوأم با انجام فعاليت هاي فرهنگي و ورزشـي باشـد. همچنيـن دانش آموزان مجتمع عالمـه طباطبایي به 
داشـتن فكـري بـاز، چندبعـدي و فعـال در امـور اجتماعي شـهره اند. در راسـتاي اهداف فوق الذكر مراسـم افتتاحيه ي دومين المپياد ورزشـي مجتمع فرهنگي، آموزشـي عالمـه طباطبایي صبح روز 
شـنبه سـي ام آبان مـاه ۱۳94در سـالن هندبـال مجموعـه ورزشـي انقالب بـا حضور مدیر عامل موسسـه، اعضاي هيأت موسـس، مدیران، مسـئوالن فرهنگـي و دانش آموزان دبيرسـتان هاي این 
مجتمـع و جمعـي از معاونـان و مسـئوالن مناطـق 5 و 6 آمـوزش  و  پـرورش از جملـه خانـم پروازي مقدم رئيـس اداره آموزش  و پـرورش منطقه 6 برگزار گردید.از 9 رشـته موجود، مسـابقات چهار 
رشـته فوتسـال، واليبال، بسـكتبال و دوي صحرانوردي در مجموعه ورزشـي »سـاصد« برگزار شـد. مسـابقات شنا در اسـتخر هاي مجموعه ورزشي آزادي، شطرنج و فوتبال دسـتي در سالن ورزشي 
دبيرسـتان آبشناسـان۱، پينگ پنگ در واحد ادونس و دوچرخه سـواري در پيسـت دوچرخه سـواري پارك چيتگر برگزار شـد. بعد از دو ماه مسـابقات پي در پي و فشـرده سـرانجام این رقابت ها در 
آخریـن روزهـاي پایانـي بهمـن ۱۳94 بـه اتمام رسـيد و در سـيزدهم اردیبهشـت ۱۳95 مراسـم اختتاميه این المپياد ورزشـي با حضور اعضاي هيأت مؤسـس آقایان مهندس مسـتوفي و سـروش 

مسـتوفي و جمع كثيري از دسـت اندركاران در سـالن همایش هاي مجتمع فرهنگي آموزشـي عالمه طباطبایي برگزار شـد.

*جدولکاملنتايجمسابقاتراميتوانيددروبسايتمجتمععالمهطباطباييبهآدرسwww.mat.irمالحظهبفرماييد.

المپياد ورزشي مجتمع عالمه طباطبايي برگزار شد

مسابقاتي براي تمام فصول
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جوادغفاري

سرپرست  دومين گروه فني مسابقات المپياد ورزشي

المپياد ورزشـي درون مدرسـه اي عبارتسـت از برگزاري هم زمان بازي هاي رشـته هاي 
مختلف ورزشـي با هدف شناسـایي اسـتعدادهاي ورزشـي و تقویت و ارتقائ سطح شادابي 
و نشـاط و سـالمت دانش آمـوزان اسـت. جـواد غفاري اصل سرپرسـت دوميـن گروه فني 
مسـابقات المپيـاد ورزشـي در مجتمـع فرهنگـي – آموزشـي عالمه طباطبایي بود. ایشـان 
همـكاري خـود را از سـال ۸4 بـا مجتمـع آغاز كرد و تاكنون نيز ادامـه دارد. وي از برگزاري 
مسـابقات ورزشـي در ایـن سـطح ابـراز خرسـندي كـرد و افـزود: ورزش براي كـودكان و 
نوجوانان از اهميت ویژه اي برخوردار اسـت تا جایي كه در سـال هاي اخير سـعي شـده به 
برنامه هـاي ورزشـي نـگاه ویژه اي شـود. ورزش نه تنها به سـالمت جسـمي دانش آموزان 
كمـك مي كنـد بلكـه مي توانـد فوایـد روان شـناختي بسـياري نيز به همراه داشـته باشـد. 
خوشـبختانه در مجتمع عالمه طباطبایي ورزش از جایگاه ویژه اي برخوردار اسـت تا حدي 
كه امسـال این مسـابقات ورزشـي با پيشرفت چشمگيري در ۱۰رشـته و در پایه هاي دوم و 
سـوم دبيرسـتان در باشـگاه انقالب برگزار شد. غفاري خاطر نشـان كرد برنامه ریزي دقيق 
و پویـا بـه همـراه تـالش و همـت از رمـوز موفقيت دانش آمـوزان این مجتمع بوده اسـت. 
وي در پایـان ابـراز اميـدواري كـرد كه بـا حمایت هرچه بيشـتر والدین و دانش آمـوزان در 

سـال هاي بعـدي مي تـوان از نتایـج بهتري بهره مند شـد. 
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دوميـن جشـنواره نمایشـي دانش آمـوزي مجتمـع فرهنگـي آموزشـي عالمـه طباطبایـي به همـت مركز هنرهـاي آوایي و نمایشـي و با عنـوان »زندگـي -  نمایش« 

بـا حضـور مدیـران، دسـت اندر كاران مجتمـع عالمـه طباطبایـي، اوليـا ي گرامـي، جمعـي از دانش آمـوزان و بـا اجـراي 9 گـروه نمایشـي از 9 واحـد آموزشـي در تاریـخ 

چهارشـنبه ۱9 اسـفند ۱۳94 و از سـاعت ۱7:۳۰ الـي۲۱ در سـالن همایش هـا برگـزار شـد. برگـزاري این جشـنواره بي شـك، حاصل تـالش دسـت اندركاران مجتمع در 

پاسـخ بـه نيـاز فرهنگـي دانش آمـوزان اسـت. هـدف جشـنواره نمایشـي، ارتقای سـطح كيفـي هنر نمایشـي و كشـف اسـتعداد دانش آموزان در سـنين نوجواني اسـت.

مراسـم بـا تـالوت آیاتـي از كالم اهلل مجيـد و پخـش سـرود جمهـوري اسـالمي آغـاز شـد. مهندس مسـتوفي بـه نيابـت از اعضاي هيأت مؤسـس مجتمـع فرهنگي 

آموزشـي عالمـه طباطبایـي ضمـن عـرض خير مقـدم از حضـور اوليـا و دانش آمـوزان در ایـن جشـنواره قدردانـي كـرد و گفـت: »بـه نظـر مـن اگـر دانش آمـوزان از 

فعاليت هـاي هنـري، مسـابقات فرهنگـي و مذهبـي و هرآنچـه كـه آنـان را در كنـار هـم قـرار داده تـا بـا كمـك هـم فعاليتي را عرضـه كـرده و در كنـار یكدیگر درس 

زندگـي را بياموزنـد و بـراي ورود بـه عرصـه ی زندگـي و فعاليت هـاي اجتماعـي آمـاده شـوند، بـراي مسـئوالن این مجتمع جاي بسـي خرسـندي بوده و مي تـوان ادعا 
كـرد كه بـه اهـداف خـود دسـت یافته ایم.«

مسـتوفي ضمـن تأكيـد بـر اهميـت آمـوزش علمـي و تخصصـي، ایـن اولویت هـا را الزم اما ناكافي دانسـت و خطـاب به اوليـا افزود: »حـال كه لطف خداوند شـامل 

حـال مـا شـده و شـما فرزندانتـان را بـه مـا سـپرده اید، از هـر آنچـه كه فكـر مي كنيد در آینـده زندگـي فرزندانتان حامـي و مشـوق روح و روان آنان اسـت حمایت كرده 

و اميـد  داریـم جشـنواره هایي از ایـن دسـت سـكویي بـراي ارتقـای نـگاه هنرمندانـه دانش آمـوزان مجتمـع عالمـه طباطبایـي باشـد.« آرزو داریـم كـه هر یـك از این 

عزیـزان در آینـده اي نـه چنـدان دور و در هـر پسـت و مقـام، نـگاه و دیـد هنـري آنـان، همـواره در تصميم هـا و اتخـاذ روش  هـاي سـودمند به این آینده سـازان كشـور 

كمك كنـد. در ایـن جشـنواره بـه ترتيـب واحد هـای آبشناسـان ۱، ميردامـاد، كارگـر شـمالي، گلسـتان، پاسـداران، راهنمایـي آبشناسـان، دكتـر فاطمي و دكتر شـریعتي 
آثار خـود را اجـرا كردند.

بازي زندگي در قامت نمایش
برگزاری دومين جشنواره نمايشي دانش آموزي مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبايي
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اميرعليشيباني
پایه ي سوم دبيرستان

واحد پاسداران

حبيبمالکي
پایه ی نهم
واحد فرمانيه

مرجانتوسلی
مادر ایليا فتوحی

محمدرضانخکوبپایه ی دوم واحد شریعتی
 پایه ي سوم دبيرستان

    واحد كارگر شمالی
پایـه ي  دانش آمـوز  شـيباني  »خـاك سـوم دبيرسـتان عالمه طباطبایي - واحد اميرعلـي  نمایـش  هنرپيشـه ي  پاسـداران 

بود. نمایشـي سـبز«  مسـابقات  در  كـه  برنامه هـاي فراگيـري »علم« نيسـت.اميرعلـي اعتقـاد دارد، مدرسـه، تنها محل سـوي مسـابقات اسـتاني پيـش مي روند. اعضـا، گـروه نمایـش واحـد پاسـداران به شـده اسـت و با تمرینات مكرر او و سـایر منطقـه ي 4 موفـق بـه كسـب مقـام اول نمایشـي  و  جشـنواره ها  بـراي ایـن چنيني به منظور شـكوفایي و كشـف برگـزاري  و  دانش آمـوزان  هنـري  در مـدارس بسـيار الزم اسـت.فراهم شـدن بستر پيشـرفت در این زمينه اسـتعداد 

پایـه نهـم  حبيـب مالكـي دانش آمـوز 
در دبيرسـتان عالمـه طباطبایـي - واحـد 
فرمانيه اسـت. او امسـال نيز همانند سـال 
گذشـته در این جشـنواره شـركت داشـت.

حبيـب مي گویـد: شـركت در جشـنواره 
نمایش براي هنرجویان و تماشـاگران مفيد 
اسـت. چرا كه تماشـاگر فرهنگ تماشـاي 
بازیگـر شـهامت  را مي آمـوزد و  نمایـش 

اجـراي زنـده را پيـدا مي كند.
نویسـنده بـا مشـاهده ي سـایر اجراهـا 
مي توانـد ایده هـاي جدیـد بيابـد. شـركت 
پـرورش  كنـار  در  نمایشـي  در جشـنواره 
واسـطه ي  بـه  دانش آمـوزان،  اسـتعداد 
انجـام كارگروهـي و تقسـيم وظایـف بين 
افـراد گـروه مي توانـد نقـش شـایاني در 
شـكل گيري شـخصيتي آنان داشـته باشد. 

خانـم توسـلي پور اظهـار اميـدواری كردنـد كه 

در سـال هاي آینـده ایـن اجراهـا و برنامه هـاي 

نمایشـي بـه سـمت و سـوي برنامه هـاي دیگري 
هم سـوق داده شـود.

وي گفت: سـال گذشـته ایليا در این جشـنواره 

شـركت نداشـت امـا امسـال بـا عالقه و پشـتكار 

فـراوان در نمایـش »هميشـه یـه راهي هسـت« 

ایفـاي نقـش كـرده اسـت. قطعـا ایـن برنامه هـا 

اعتمـاد بـه نفس دانش آمـوزان را بـاال مي برد و در 

آینـده ي آنـان نقش موثـري دارد.

وي افـزود: اگـر دانش آمـوزان در كنار تحصيل 

بـه فعاليت هاي هنـري از جمله موسـيقي، تئاتر و 

بازیگـري عالقـه داشـته باشـند، مي توانيـم افراد 

هنرمند و تحصيل كرده اي در جامعه داشـته باشيم. 

بـا وجـود این كـه قصـد مـا از ثبت نـام ایليـا در 

مدرسـه عالمـه طباطبایـي تحصيـل در بهتریـن 

رشـته ها و كسـب رتبه ي خـوب در دانشـگاه بود، 

از آنجایـي كه پسـرم همواره حق انتخـاب دارد، در 

صـورت انتخـاب تئاتـر به عنوان شـغل و حرفه به 

هيچ عنـوان مانـع او نخواهيم شـد.

محمدرضـا مي گویـد: متاسـفانه گـروه 
نمایش واحد كارگر شـمالي بنـا به دالیلی 
در جشـنواره قبلي نمایش نتوانسـت اجراي 
خـود را بـه روي صحنـه ببـرد. ولي امسـال 
ایـن گـروه نمایشـي با پشـتكار بيشـتري در 

جشـنواره ي نمایـش حاضر شـده اسـت.
وی در خصـوص نمایشـنامه ی واحد كارگر 
شـمالی اظهار داشـت: »موضوع این نمایشنامه 
پيرامون مشـكالتی اسـت كه به واسـطه ی بروز 
آن ها نتوانسـتيم سـال گذشـته در این جشـنواره 

حضور پيـدا كنيم.«
از نظـر او شـركت در دوميـن جشـنواره نمایش 
همانند پرش از سـكویي اسـت كه تجارب بيشتري 
را بـراي شـركت در جشـنواره هاي بعـدي بـه همراه 
دارد. وي از عالقـه قلبـي خود به رشـته ي مهندسـي 
پزشـكي برایمان گفت و افزود: هميشـه دوسـت دارم 

جوانه انديشهدر كنـار درس، هنـر را دنبال كنم.
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محتوای تئاتر دانش آموزی به طور معمول پاک و زالل است و از 
ساختاری آموزشی و تربيتی برخوردار می باشد.

آقـای مالميـر در ارزیابی سـطح اجراهـای دومين دوره از جشـنواره دانش آموزی نمایش گفت: محتـوا، اولين موضوعی 
اسـت كـه وقتـی یـك تئاتـر دانش آمـوزی می ببينـم، ذهنـم را درگير می كنـد. این دغدغه ای اسـت برای مسـئولين 
كـه تئاترهـای دانش آمـوزی با چه مضمونی ارائه می شـوند. بررسـی فرم و كيفيـت كارگردانی و چگونگـی بازی ها در 
مراحـل بعـدی قـرار دارنـد. وی تمامـی اجراهای دومين جشـنواره ی نمایـش را از لحـاظ محتوا كامـال دانش آموزی 
برشـمرد و تصریـح كـرد: تعدادی از ایـن كارها پيش از این به عنوان نمایشـنامه  دانش آموزی به چاپ رسـيده بودند 
و بنـده روی آن هـا شـناخت كافی داشـته ام. مالمير در تعریـف تئاتر دانش آموزی اذعان داشـت: تئاتـر دانش آموزی 
بـه تئاتـری اطالق می شـود كـه به مسـائل مربوط بـه دانش آموزان می پـردازد و شـخصيت های تشـكيل دهنده ی 
ایـن تئاتـر، عمدتـا دانش آمـوزان هسـتند. محتـوای تئاتـر دانش آمـوزی بـه طـور معمـول پـاك و زالل اسـت و از 
سـاختاری آموزشـی و تربيتـی برخـوردار می باشـد. وی تاكيد كرد: بيشـتر اجراهای امشـب در قياس بـا اجراهای 
دانش آمـوزی سـایر اسـتان ها كه مسـئوليت بررسـی سـطح كيفـی آن هـا را عهـده دار بـوده ام، از محتـوا و اجرای 

قوی تـری برخـوردار بود.
مالميـر افـزود: تسـلط و كاردانی عوامل آثار اجرا شـده به وضوح قابل مشـاهده بود. خالقيـت كارگردان ها در آثار 
هنـری حـرف اول را مـی زد و در بيشـتر اجراهـا بـه نحو كامال ملموس مشـاهده می شـد. او در رابطـه با كيفيت 
بـازی دانش آمـوزان گفـت: امشـب با دانش آموزان بااسـتعدادی در زمينه ی هنرپيشـگی مواجه شـدم و اميدوارم 

ایـن عزیـزان بـا پيگيری این اسـتعداد به نحو مطلـوب، در زمينه ی مذكور موفق شـوند.

ایشـان بـا تاكيد بر اهميت برگزاری این دسـت جشـنواره ها در شـكوفایی اسـتعدادهای هنـری دانش آموزان 
خـالق گفـت: اگر بخواهيم جامعـه ی هنری فردای ایران را به ایده آل برسـانيم. باید بسترسـازی های الزم در 
مدارس انجام گيرد. شـاید بتوان گفت بهترین زمان این بسترسـازی در مقطع دبسـتان اسـت. در پرداختن 
بـه مباحـث هنـری دانش آمـوزی نباید رویكرد حرفه ای داشـت و یا شـتابزده عمل كرد. ایـن فرآیند باید به 
شـكل آهسـته و گام به گام صورت پذیرد تا در مسـير آموزشـی و تربيتی صحيح قرار بگيرد و خدای ناكرده 

بـه بيراهه نرود.
وی اذعـان داشـت: بـا درنظـر گرفتن ایـن روال، به تدریـج متون نمایش و سـطح اجراها هنـری و قوی تر 
خواهنـد شـد. در دوره هـای مختلـف آموزشـی سـناریوهای تحسـين برانگيـزی را دیـده ام كـه توسـط 
دانش آمـوزان نوشـته شـده بـود. اجرایـی را دیـدم كـه در آن دانش آمـوزی كارگردانـی و نویسـندگی را 
توامـان عهـده دار  بـود. وقتـی با او صحبـت می كردم دریافتـم جرقه ی اوليـه ی ایجاد عالقه در او توسـط 
مربيانش در مدرسـه  زده شـده اسـت. او با پيگيری، مطالعه و دیدارهایی كه با اسـاتيد فن داشـت موفق 

شـده بـود دامنـه ی اطالعات خـود را بـاال ببرد.
آقـای مالميـر غيررقابتـی بـودن را از ویژگی های مثبت این جشـنواره دانسـت و خاطرنشـان كـرد: اگر 
بخواهيم این جشـنواره را رقابتی تر كنيم، بهتر اسـت از سـایر گرایش ها در زمينه ی هنرهای نمایشـی 
كـه در بخـش فعاليت هـای نمایشـی وزارتخانـه مصـوب و بـه اسـتان ها اعـالم شـده اسـتفاده شـود. 
بی شـك افـزودن رشـته هایی ماننـد تئاتـر عروسـكی، نمایشـنامه خوانی و هنـر نقالی كه در سـازمان 
یونسـكو ثبـت جهانی شـده اسـت به شـكوفایی خالقيـت دانش آمـوزان در زمينه ی صداپيشـگی نيز 

كمـك شـایانی می كند.
وی در پایـان اظهـار اميـدواری كرد: درجشـنواره ی نمایشـی آتـی، رقابت ها با در نظـر گرفتن موارد 
مذكـور آغـاز شـود كـه اگر چنين شـود به طور حتـم گروه ها تحقيـق و پيگيری بيشـتری پيرامون 
محتـوی و متـن خواهنـد كـرد و در ایـن راسـتا از افـراد متخصـص در سـطوح باال بـرای همكاری 
دعوت می شـود و به این ترتيب كارگاه های آموزشـی بيشـتری تدارك دیده خواهد شـد و متعاقبا 
حـس و حـال و انگيـزه بـرای رقابـت در جشـنواره شـور و حال دیگری بـه خود خواهـد گرفت. به 

اميد آن روز!

روح اهلل مالمير كارشناس ارشد هنرهای نمایشی و كارشناس مسئول فيلم و هنرهای نمایشی اداره ی 

كل آموزش و پرورش، ميهمان ویژه ی دومين دوره ی جشنواره ی نمایش با عنوان »نمایش، زندگی« از 

لحظات آغازین جشنواره در سالن همایش های مجتمع عالمه طباطبایی حضور داشت و مجدانه تمامی 

اجراها را دنبال می كرد.

در پایان جشنواره نظر ایشان را در خصوص جشنواره جویا شدیم...

گفت و گو با كارشناس هنرهای نمايشی اداره ی آموزش و پرورش

جشنواره نمایش 
فصل شكوفایی استعداد
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حميدرضاخردمند
مدیر دبيرستان عالمه طباطبایي -  واحد پاسداران

اجـرا، اجـراي دانش آمـوزي اسـت. دانش آمـوزان در حد خـود، تمام تالششـان را 
كـرده بودنـد. مـن به نوبه ي خـودم به هنـر و خصوصا نمایش شـدیدا عالقه مندم 
و اعتقاد دارم باید در مدارس جایگاهي ویژه براي نمایش قائل شـد. خوشـبختانه 
مجتمـع عالمـه طباطبایـي در طـول ایـن 2 سـال حركـت خوبـي در این راسـتا 
انجام داده اسـت. كمتر جایي مي توانيم چنين جشـنواره اي ببينيم. متاسـفانه در 
سـایر مـدارس زیاد به این جشـنواره ها بهـا نمي دهند.اگر بخواهيم سـطح اجراها 
بهتـر از ایـن شـود بایـد روي اجراي صحنه و صدا بيشـتر كار شـود. مقوله ي صدا 
در تئاتـر حـرف اول را مي زند و بسـيار مهم اسـت. یكی از كارهایـی كه در ارتقاي 
سـطح نمایش هـا تأثيرگـذار اسـت، آمـوزش »فن بيان« اسـت. احسـاس مي كنم 

»فـن بيـان« بچه هـا كمـي ضعيف بـود و مي توانسـت بهتر از این ها باشـد.
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حسـام افسـري چهار سـال اسـت كـه به عنـوان دبيـر تئاتـر در واحدهـاي فرمانيه، شـریعتي، 
كارگرشـمالي و آبشناسـان 1 فعاليـت مي كنـد. وي در رابطه بـا دومين دوره جشـنواره نمایش 
مي گوید: این جشـنواره نسـبت به سـال پيش با تغيير و تحول زیادي روبه رو شـده و پيشـرفت 
چشـمگيري داشـته اسـت. در بين 9 كار كه در این جشـنواره مجال اجرا داشـتند نویسـندگي 
و كارگردانـي 4 نمایـش را عهـده دار بـودم. افسـری دربـاره ي سرگذشـت نمایشـنامه ي واحـد 
كارگرشـمالي و چگونگـي تولـد این نمایشـنامه مي گوید: در جشـنواره نمایش سـال گذشـته، 
دانش آمـوزي كـه عهـده دار نقـش اول گـروه تئاتـر واحد كارگرشـمالي بـوده به دالیل درسـي 
نتوانسـت در ایـن جشـنواره حضـور پيـدا كنـد. فرصت را مناسـب دیـدم كه نمایشـنامه اي در 
ایـن خصـوص تهيـه كنـم. جالب اسـت بدانيد ژانر این نمایش طنز مسـتندي اسـت كه سـال 

گذشـته اتفاق افتاده اسـت.

حسامافسري

دبير تئاتر در مدارس مجتمع عالمه طباطبایي
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چهارمين جشنواره قرآني بهشت انس برگزارشد

نسيم دلنواز »بهشت« در سایه ی اُنس با قرآن
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»بهشـت انـس« چهـار سـالگی خـود را جشـن گرفـت. این جشـنواره قرآنی در اوایل سـال تحصيلی آغـاز و معمـوالً در اوایل فصل بهار بـا معرفی نفـرات برتر به كار 

خـود پایـان می دهـد. مراسـم اختتاميه چهارمين جشـنواره »بهشـت انس« صبـح روز سه شـنبه 1395/2/21در فضایي آكنده از شـميم دلنواز و سرشـار از معنویت 

كالم حـق، در مجموعـه فرهنگـي »آدینـه« تهـران برگزارشـد. ایـن جشـنواره شـامل رقابت در رشـته هاي قرائـت، حفظ مفاهيـم قـرآن، تواشـيح، اذان ،همخواني و 
راه انـدازي كانـال قرآني تلگـرام بود.

مراسـم بـا تـالوت آیاتـي از كالم اهلل مجيـد و در پـي آن پخـش سـرود جمهوري اسـالمي آغاز شـد. سـپس هادي ربيعـي )دبير جشـنواره( ضمن عـرض خيرمقدم به 

حضـار بـا ابـراز رضایـت از حضورپرشـور دانـش آمـوزان )2000 نفـر( اظهـار اميدواري كرد جشـنواره ی بعـدي هم شـاهد چنين اسـتقبال گسـترده ي دانش آموزان 
عالقه منـد به معـارف قرآني باشـد.

در ادامـه حـاج حسـن توفيق حـق عضـو هيـأت موسـس با دعوت دبير جشـنواره بـه روي صحنه رفت و ضمن عرض تبریك و تهنيت ميالد خجسـته سـيد و سـاالر 

شـهيدان امام حسـين)ع( و حضرت عباس )س( و تشـكر از همه ي دانش آموزان حاضر، اولياي گرامي، مدیران و تمامي كسـاني كه در به انجام رسـاندن جشـنواره ي 

بهشـت انـس نقشـي داشـته اند تشـكر و قدردانـي كـرد و از درگاه خداوند براي آنان طلب توفيـق و عنایت كرد. توفيق حـق درگاه الهي را در رسـاندن كالم قرآن براي 

هدایـت جامعـه ي بشـري سـپاس گفـت و خاطر نشـان كـرد: »خداوند را شـاكریم كه بعد از هزار و چهارصد سـال مسـلمانان مي توانند بـا اتكا و رحمت الهـي از این 

كتـاب آسـماني بدون تحریف بـراي هدایت در زندگـي دنيوي و اخروي خـود بهره ببرند.
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یكـي از اهـداف برگـزاري جشـنواره ي قرآنـي بهشـت انـس 
ایجـاد عالقـه و انگيـزه در بيـن دانش آموزانـي اسـت كـه 
مایلنـد تمایـالت دینـي و مذهبـي خـود را از حالـت بالقـوه 
بـه شـكل بالفعـل در آورنـد. همچنيـن درتمامي چهـار دوره 
برگـزاري ایـن جشـنواره ي قرآنـي، شـركت كنندگان موفـق 
بـه آشـنایي بـا یـك مهمـان ویژه شـده اند كـه همـگان را با 
نمایـش توانایي هـاي خـود در زمينـه ي علـوم قرآنـي تحت 

تأثيـر قـرار مي دهـد.
علـي فيضـي دراختتاميـه ي چهارميـن جشـنواره ي  قرآنـي 
بهشـت انـس حضار مشـتاق را بـا مهارت هایـش در زمينه ي 
ایـن  كـرد.  خـود  شـيفته  ي  نهج البالغـه  و  قـرآن  حفـظ 
دانش آمـوز دبسـتاني بارهـا و بارهـا از سـوي هادي ربيعـي 
دبيـر جشـنواره در مورد صفحـات و آیه هـاي مختلف قرآني 
و كتـاب نهـج البالغـه مـورد چالـش قرار گرفت و سـرفراز از 
ایـن چالـش بيـرون آمـد. وي حتـي با بيـان ایـن مطلب كه 
هـر صفحـه از قـرآن با چه كلمـه و از كدام آیه و كدام سـوره 
آغـاز مـي شـود موجـب بهـت و تحسـين شـركت كنندگان 

حاضر شـد.
 بـي تردیـد توانایـي و مهارت هـاي علـي فيضي بـراي مدت 
مدیـدي در اذهـان خواهـد  مانـد و با در نظر گرفتن سـن كم 
و توانایـي بي نظيـرش، مي توانـد الگوي مناسـب و شایسـته  
براي تمامي كسـاني باشـد كه عشـق به آموزه هـاي قرآني را 
در سـينه داشـته و مایلنـد تا با آموختن آن خـود را به درگاه 

الهـي نزدیك تـر كنند.

حافظ 12 ساله قرآن و نهج البالغه
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تقدیر از برگزیدگان جشنواره بهشت انس

تقدیر از برگزیدگان جشنواره بهشت انس

علی فيضی ميهمان ویژه جشنواره بهشت انسبرگزاری مسابقات قرائت قرآن در واحد آبشناسان

برگزاری مرحله ی نهایی مسابقات در واحد آبشناسان

اختتاميه جشنواره بهشت انس تقدیر از برگزیدگان در اختتاميه جشنواره بهشت انس

اجرای تواشيح دانش آموزان در اختتاميه جشنواره بهشت انس
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اُنس،  در اختتاميـه ي چهارميـن جشـنواره ي قرآنـي بهشـت 
حاج حسـن توفيق حـق بـا عـرض تبريـك ميـاد با سـعادت 
حضـرت امـام حسـين )ع( و حضـرت عبـاس)ع( از حضـور 
تمامـي اوليـا، دانش آموزان، مربيان، مديران و دسـت اندركاران 
اختتاميـه ي ايـن جشـنواره از سـوي خـود تشـكر كـرد و از 
درگاه خداونـد بـراي آنـان تقاضـاي توفيق نمـود. عضو هيأت 
موسـس از خداونـد خواسـت قلب هـاي حضار را به نـور ايمان 
و حقيقـت كام حـق منور كنـد تا با عمـل به دسـتورات الهي 

سـعادت دنيـا و آخـرت نصيب همـه گردد.
آقاي توفيق حق در قسـمت ديگري از سـخنانش خاطرنشـان 
كـرد: اگـر مـا بتوانيـم مفاهيـم و ارزش هـاي قـرآن كـه بـاب 
معرفـت اهلل اسـت را در عمـل به نوجوانان و كـودكان آموزش 
 دهيـم در حقيقـت بخـش كوچكـي از وظائـف خود كه نشـر 
معارف اسـامي اسـت را انجام  داده ايـم. وي افزود:كتاب قرآن 
حدود 1400 سـال قبل به دسـت ما رسـيده اسـت، با كمال 
سـامت و بـدون تحريف و مطمئن. حتي يـك نقطه و يا يك 
حـرف آن جابجـا نشـده اسـت. سراسـر زندگـي پيامبـر مملو 
از آمـوزش و ارشـاد امـت الهـي اسـت كـه كمتريـن لغزش و 
كوتاهـي در عمـل ايشـان مشـاهده نمي شـود و تجربـه ي 23 
سـال  پيامبـري ايشـان نشـان از به حـق بودن لقـب »امين« 
اسـت كـه حضـرت در دوران زندگـي خـود به آن شـهره بود.

كتاب آسـماني ما مسـلمانان بدون تحريف در اختيار ماسـت. 
ايـن ما هسـتيم كه بـراي تحقق وعده هـاي الهي بايـد اعمال 
صالـح انجـام دهيم تا به سـعادت زندگي در بهشـت جاويدان 

عضو هيأت موسس مجتمع فرهنگي آموزشي عالمه طباطبایينائل شـويم.

تقدیر از معاونين فرهنگی واحد ها در اختتاميه جشنواره بهشت انسعلی فيضی ميهمان ویژه جشنواره بهشت انس

اجرای تواشيح دانش آموزان در اختتاميه جشنواره بهشت انس اختتاميه جشنواره بهشت انس

اجرای تواشيح دانش آموزان در اختتاميه جشنواره بهشت انس

برگزاری مسابقات قرائت قرآن در واحد آبشناسان

عكس یادگاری دانش آموزان در اختتاميه جشنواره بهشت انس

اختتاميه جشنواره بهشت انس



من و تعطيــــــالت؛ یهویي
روابـط عمومی مجتمع عالمه طباطبايی در اسـفند ماه سـال گذشـته از دانش آموزان دبسـتان 
عالمـه طباطبايـی – واحـد ونـک دعوت كرد تـا با اشـتراک گذاشـتن خاطـره ای از تعطيالت 
خـود در قالـب عكـس، در مسـابقه تلگرامی »مـن و تعطيالت« شـركت كنند. اين مسـابقه با 
هـدف شـكوفايی اسـتعداد هنری دانش آمـوزان عزيـز و در دو بخش سـلفی و هنـری برگزار 
شـد. تصاويـر ارسـالی توسـط هيئـت كارشناسـی بررسـی و در نهايت آثـار برتر هـر يک از 
بخش هـا انتخاب شـد. الزم به ذكر اسـت از نفرات برگزيـده اين مسـابقات در فرصت مقتضی 

تقدير بـه عمل خواهـد آمد.

دبستان  عالمه طباطبايي - واحد ونکساميار حسيني- پايه پيش دبستان

آرشا تاراجي- پايه پيش دبستان 

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونکاميرحسين كارگري- پايه پيش دبستان 

فربد كريمي- پايه دوم 
دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک محمد ياسين زلفي گل- پايه اول دبستان 

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونکعليرضا امري- پايه دوم دبستان 

آراد احمدوند- پايه پيش دبستان
دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

اميرمحمد كاوه آهنگران- پايه اول دبستان

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

اثر برگزيده
هنري
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من و تعطيــــــالت؛ یهویي
مسابقه عكاسي سلفي

و هنري

آريو رشوند- پايه اول دبستان

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

سام چرمچي- پايه پيش دبستان

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

نيكراد عاليي- پايه پيش دبستان 
دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونک

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونکحسين بصري نشاط- پايه اول دبستان

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونکشايان عباسي - پايه دوم دبستان

دبستان عالمه طباطبايي - واحد ونکباربد محقق منتظري- پايه پيش دبستان

اثر برگزيده
سلفي
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استانیباربد گله داری در مسابقات شطرنج کسب عنوان نایب قهرمانی دانش آموز 

بازدید دانش آموزان از بنای تاریخی چهل ستون 

در اردوی برون استانی اصفهان

تهران)25 فروردین 95( - تاالر فرهنگنماینده ی منطقه ی 5 در مسابقات سرود استان اجرای گروه سرود واحد آبشناسان 1 به عنوان 

خواندن اشعار شاعر نامی "سعدی شیرازی" توسط 

دانش آموزان در مراسم بزرگداشت این شاعر 

عالیقدر و دریافت جوایزی به رسم یادبود

روي خط روابط عمومي
درفصليکهگذشـتواحدهايآموزشـيمجتمععالمهطباطبايي
فعاليتهـايفرهنگـي،هنـري،تفريحـيمتفاوتـيانجـامدادندکه
ميتوانيـداعـمآنرادرسـايتمجتمـععالمهطباطبايـيبهآدرس

atcce.comوگزيـدهايازايـنفعاليتهـارادرنشـريهببينيد.

دبیرستان عالمه طباطبایی

واحد دکتر فاطمی

دبیرستان عالمه طباطبایی
واحد کارگر شمالی

دبستان عالمه طباطبایی
واحد مرزداران

واحد آبشناسان 1دبیرستان عالمه طباطبایی

جوانه انديشه

صفحه 28
شماره 72 

بهار95



جلسه اختتامیه اردوی برون استانی 

دانش آموزان واحد پاسداران  -  یزد

برگزاری اردوی آمادگی مرحله ی دوم المپیاد 

برای دانش آموزان پایه ی دوم و سوم

دبیرستان عالمه طباطبایی
واحد پاسداران

غرفه ی دبیرستان عالمه طباطبایی - 

واحد دکتر شریعتی در نمایشگاه آموزشی 

پرورشی منطقه۳ 

دبیرستان عالمه طباطبایی
واحد دکتر شریعتی

واحد ادونسدبیرستان عالمه طباطبایی
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مدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی

واحد میرداماد
برگزاری اردوی شهرک سینمایی

مدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی
واحدآبشناسان

اردوی هیجان انگیز دانش آموزان پیش دبستانی  

و اّول دبستان در سیــرک بیـــن المللی آفـــتاب - 

11 اردیبهشت 1۳95

برگزاری اردوی یک روزه ی
پدر و پسر در باغ ایرانی

کسب مقام دوم در لیگ امدادگر ابتدایی الف و لیگ سوپر 

تیم فوتبالیست دانش آموزی سبک وزن یازدهمین دوره 

از مسابقات ساالنه بین المللی ربوکاپ آزاد ایران  توسط 

دانش آموزان  واحد آبشناسان

علیه السالم درواحد کارگرشمالیبرگزاری مراسم جشن و مولودی والدت امام جواد علیه السالم و امام علی 

دبستان عالمه طباطبایی

واحد آبشناسان

دبستان عالمه طباطبایی
واحد ونک
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کسب رتبه چهارم مسابقات فوتبال رباتیک آزاد اتحادیه اروپا 2016 )هلند(  

توسط دانش آموزان واحد راهنمایی آبشناسان

پدران و تقویت مهارت های ذهنی، آموزان، به اشتراک گذاشتن تجربیات پسرها« با هدف نزدیک تر شدن اولیاء و دانش برگزاری جشنواره پژوهشی - ورزشی »پدرها و 
حرکتی فرزندان

برگزاری اردوی ورزشی دبستان نیاوران برای 

تمامی پایه ها ) پیش دبستان ، اول، دوم، سوم (

برگزاری ارودی پینت بال ویژه 

نفرات برتر انضباطی

واحد  گلستانمدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی

واحد  گلستانمدرسه راهنمایی عالمه طباطبایی

واحد نیاوراندبستان عالمه طباطبایی
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ن دوره ی
دوميــ

ن فيلم ها
ن و بازيگرا

ور کارگردا
با حض

تهران- بزرگراه نيايش - انتهاي ســتاري شــمالي - دوربرگردان جنوبي
خروجــي دوم - خيابــان شــعرا - پــالک 17 -   ســالن نمايــش مجتمع

د فراهانی
واره: بهزا

دبير جشن

نوجوان
مای کودک و 

لم منتخب سين
د چهار في

ســی و نق
برر
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الگـويامسـالمـاپروانـهاسـتچـون: مصـداق بـارز جمله ی 
»خواسـتن توانسـتن اسـت« را می تـوان در بـرگ برگ دفتـر زندگی  این 
مخلـوق دیـد. ایـن موجـود زیبـا در بـدو تولد،كـرم كوچكی بـا ظاهری نه 
چنـدان خوشـایند اسـت كـه در راسـتای تكامـل، پيله ای بـه گرد خویـش ميبافد. 

و  روزهـا بـدون غـذا در حصـر بـه سـر می برد ولـی هرگـز نا اميد نمی شـود و تـا هدف روزهـا 
غایـی جمـال، صبـر پيشـه می كنـد. باالخـره بـا وجود ضعـف ناشـی از گرسـنگی، سـاعت ها برای 
شـكافتن پيلـه  می كوشـد تـا باشـكوهترین صحنـه ی آفرینـش خـود را ترسـيم كنـد و از زیباترین 
مخلوقـات پـروردگار پـرده بـردارد. بيایيـد مثـل »پروانـه« تـا رسـيدن بـه هـدف از پـا ننشـينيم...

بياييد امسال مثل پروانه باشيم!

ـــنواره
جشـــ

درســه
سينمام

مجتمع فرهنگي آموزشي  عالمه   طباطبايی

باشـگاه انديشـه و سخـن برگزار می كند:

جهت كسب اطالعات بيشتر عدد 1 را 
به سامانه 5000144807794 ارسال

و يا با شماره تلفن 44833966 تماس بگيريد.

با حضور چهره های مطرح سينمای ايران
پوران درخشنده، رضا كيانيان

حسين قناعت، سياوش چراغی پور و ...

اكران فيلم ها و شركت در جلسات نقد آثار
رايگان و برای عموم آزاد است.

اطبايـی
ــــه طب

مع عالم
ش مجت

لن  نماي ماه -سا
28 مرداد 

لی  ا  26

    صبح روز بعد )کارگردان: کيومرث پور احمد( -  26 مرداد
) رده سنی متوسطه اول(

   دهليز  )کارگردان:بهروز شعيبی( -  27 مرداد
)رده سنی متوسطه دوم(

    چکمه  )کارگردان: محمد علی طالبی( -  28 مرداد
)رده سنی دبستان(

ساعت 19 الی 22


