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 تعلیم و رتبیت رد دمرهس تقواچگونگی 
 مجتمع آموزشی تقوا

 1400-1401تحصیلی سال
 «رپدازد داند و همزمان هب آن مییدمرهس تقوا آموزش و رشد شخصیت را دو مقوهل بهم پیوسته م » 

 
 نظام ارزشی مجتمع آموزشی تقوا

 استفاده از هنر گفتگو و رعایت احترام متقابل، هب منظور حفظ رکامت انسانی 
 ایجاد محیطی شوق انگیز با تعلق خارط نسبت هب دمرهس ربای دانش آموزان از رطیق سپردن مسئولیت هب آنها 

 مشارکت دانش آموزان رد تولید دانش و کارربد آن رد زندگی هب منظور ماندگار شدن آن 
  اسالمی رد رجیان رتبیت هب منظور افتخار هب اریانی بودن و مسلمان زیستن-الگوی اریانیاستفاده از 

 

 رود دیوار کجات رثیا می  خشت اول رگ نهد معمار کج
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 انپذریندخصیت کودک دو اصل جداییتحقیقات اثبت رکده است هک آموزش و رشد ش 
 انجام شود  این بخشاه رد گذاریآموزان است هک باید بهترین رسماهیرتین دوره تحصیلی دانشارموزه! آموزش دوره ابتدایی مهم :دوره ابتداییاهمیت  -1
جانبه مورد رشد همهاسالمی ساماندهی شده است و  -شده کشور ژاپن رب اساس الگوی اریانیاساس رتبیت رد دمرهس تقوا، با الگوی بومی شده ژاپنی:بومیالگوی  -2

 اجتماعی(  -عاطفی -ذهنی -وانیر -)جسمیتأکید است 
 رتین دوره زندگی مورد تأکید و توهج است.عمر هب عنوان اساسی اولُنه سال  هب ُنه سال اول عمر آدمی:توهج  -3
 تالش کودکان مورد احترام است ُن توهج هب نمره بیست! تالش:اهمیت  -4
 مورد تأکید است.رتبیت چگونگی عملکرد مغز رد یادگیری ربای اعضای اصلی رچهخ مغز رد یادگیری:نقش  -5
ما  .سازیمنمیاهی خود را جانشین آن و خواسته زنیمنمیاین خواست طبیعت است هک کودکان قبل از زبرگسالی، کودک باشند این نظم را بهم  توانی:میتو  -6

 توانیتو می. شویمنمیو از تکرار آن خسته  کنیمنمیکند فقط این جمله جادویی را رفاموش میبار خودش را حمل بار خودمان و او کوهلکوهل
 رت است.چشیدن لذت یادگیری از یادگیری مهمزریا ، چشانیممیلذت یادگیری را هب کودک  ام یادگیری:لذت  -7
هک تنها هب فکر خودشان نباشند، هب دیگران کمک کنند  آموزیممیاه از نظر جسمی، علمی، تجربی و ... باهم تفاوت دارند ما رد عمل هب آنها بچه هب فکر خودمان نباشیم:فقط  -8

 و ... ات همه باهم طعم موفقیت را بچشند.
اهی چندگاُن موجبات شکوافیی و رشد کند با رعایت اصول هوشای دارند. دمرهس تالش مینهفته اه هب نوعی نخبه هستند و استعداداهی وژیهبچه همه نهفته:استعداداهی  -9

 آن را رفاهم نماید.
 کنار یکدیگر آموزان( رددانش -والدین -رتبیت )معلماناهی زندگی، رد دل زندگی ره ماه اعضای اصلی رچهخرد رابطه با آموزش مهارت اهی زندگی:مهارت -10

 رپدازند. نظر متخصصین فن هب آن میگذارند و تحتهماهنگی یک مهارت را هب رمحله تمرین میو با 
است آموزان( دانش -والدین -رتبیت )رمبیانآورد رتبیت بستر مناسبی ربای چاپ آاثر اعضای اصلی رچهخفصلناهم رسمی ره آورد رتبیت:رهفصلناهم  -11

 باشد.اه میاه و ثمرهاه، جواُنشکوهفاه، آموزان شامل غنچههک افیل دانش
 شود.کنیم. رهکس فقط با گذشته خودش مقایسه میآموزان جدًا خودداری میاز مقایسه، ایجاد راقبت و تخریب روحیه دانش ممنوع:مقایسه  -12
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هب این رتتیب خوانند و آموزان هم یکدیگر را با همین واژه میکند دانشاستفاده می دوستانآموزان از واژه دمرهس رد خطاب هب دانش از واژه دوستان:استفاده  -13
کاری آنها را رد انجام ک  نماید.راهی خاُن و دمرهس جذب میانهایت هم

ت را ربرسی می اهرد ربارب رفتار انخوشایند بچه ربارب رفتار انخوشایند:رد  -14 هدف این است دهیم. کنیم و عواقب آن رفتار را توضیح میهب جای توبیخ و رسزنش علّ
 کنیم هک قوانین و مقررات خوب را خودشان تدوین کنند.آموزان را طوری هدایت میدانش آموز رد رشایط اجبار رفمانبردار نشود.هک دانش

دارد و طوف میی لذت ربدن از بازی و کار توهج کودکان را هب جازیه و کنترل شدید مع نظارت شدید و انجام کار هب رشط جازیه هب جا جازیه و کنترل شدید:نفی  -15
دهند نباید کار ه میرتاه بابت آن جازیدانند کاری هک زبرگکنند و میاه هب طور عموم فکر میبچه رگدد.کنترل شدید عادت انمناسب ربمی هب محض حذف جازیه یا

  آن نپردازیم.، بنارباین بهتر است هبجالبی باشد
چی از وسط چی،-رد اپیان ربانهم ره کدام دستشان را روی شاُن جلویی گذاشته و با ساختن یک قطار با آهنگ هو،هو فصلی هکربزگاری جشن تولداهی  تولد:جشن  -16

 رد رشایط آنالین این ربانهم تغییراتی دارد. کند.اه قّصه تولد خود را تعریف میرد این رماسم ره یک از بچه روند.اهیشان میسالن هب سمت کالس
 باشد.می رهس با هدف ساختن جامعه شادصبح هب خیر و خدانگهدار تالشی مشترک بین خاُن و دمگفتن هب دیگران،  لبخند زدن سالم رکدن، رکدن:سالم  -17
آموزان اهداف و آرزواهی خود دانشسازند و ره یک از میردخت آرزواه و اهداف اه ردختی هب انم معلمان با مشارکت بچه آغاز ره ماهرد  ردخت آرزواه: -18

گام دعااهی خود هب آن اشاره میرد طول زمان  کنند،نویسند و هب آن نصب میمی را روی یک روبان سفید  نمایند.کنند و رد مسیر آن تالش میهب هن
 سازد.آموزان را تواان میو دانش باشداه رمتبط نمایند و این هنر معلمان میاه را با زندگی روزرّمه بچهتالش دمرهس رب این است هک ردس علم با زندگی:اط ارتب -19

بخش و آن را بدهند معلمانشان بخوانند ات عادت هب نوشتن هب عنوان مؤرثرتین آرامکنند هک ارگ دوست دارند دفترهچ خارطات داشته باشند اه پیشنهاد میمعلمان هب بچه

 زندگی نهادینه رگدد.
 شود.، آموزش رب بستر رپورش ماندگار میرپدازدیداند و همزمان هب آن م دمرهس تقوا آموزش و رشد شخصیت را دو مقوهل بهم پیوسته می رپورش:اهمیت  -20
موضوع آن مطالعه آزاد است اهی دمرهس یک رگوه گپ و گفت دوستاُن دارد هک دمرهس تقوا هب منظور ایجاد مهارت گفتگو خارج از ربانهم و گفت رفهنگی:گپ  -21

 ات هنر گفتگو را بیاموزند. رپدازنداند هب گفتگو میخوانده اهیی هکنشینند و راجع هب کتابرگد هم میوبیناری یا حضوری رد ماه یکبار اعضای آن 
 رسد.اهی لطیف انسانی هب رشد کافی میرد این رگوه همدردی، تحمل عقاید دیگران، متانت ربای قبول اشتبااهت، تواضع و ساری حساسیت
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آموزش را کاًل هب دمرهس بسپارند و رهزگ رد آموزش ردوس معلم  انتظار دمرهس از والدین این است هک وظایف نظارتی و حمایتی خود را بادقت انجام دهند و کار
 رفزند خود نباشید.

مند انگیز تعلیم بهرهاند هب آنها یاد بدهند ات از قدرت شگفتگذارند ات آنچه را هک رد کالس آموختهوالدین همه روزه رفصتی را رد اختیار رفزندان می اهی تعلیم:شگفتی -22
 گیرند.نفس و خوشحالی از اینکه معلم شما هستند خودشان  عمیقاً یاد میی از اعتمادهبرفزندان رد این حالت ضمن ربخوردار رگدند.

اند و یا آموزانی هک هب یکدیگر وابستهشود و یا با دانشاهی دوستی تنظیم مییا هب صورت رگوه تیمرتکیب  شود.کاراه رد دمرهس بیشتر هب صورت تیمی انجام می تیمی:کار  -23
 بهم تکیه دارند.

 خاُن باید همین مسیر را بپیماید. پوشد.رتاه جاهم عمل میور رد دمارس تقوا، آرام، یکنواخت با اقتدار خاموش زبرگدمرییت رب ام  خاموش:اقتدار  -24
شود هک موجب راقبت رگدد و رد انتخاب نجام نمیرتاه اکنند و رجیمه و جازیه از رطف زبرگاهی دمرهس تقوا خودشان کاراهیشان را ارزیابی میبچه :خودارزیابی -25

 کنند.تشویق مشارکت می اهیآیتم
ردک کنند هک هچ کاری ردست است آن را انجام اه ردک و فهم است ُن اطاعت محض، هب عبارت دیگر زمانی هک بچه ،هدف از نظم فهم عملی از اقنون: -26

دگی انسان رضوری خواهند داد منظور آنها از ردک قوانین رصاًف تکرار یا توضیح آن نیست بلکه هب معنای ردک این مطلب است هک رچا رعایت آن قواعد ربای زن
اه باعث خواهد شد هک آنها بدون چیه فشاری از رطف زبرگتراه رد رابطه با اقنون فهم اقنون هب وسیله بچهواقب انجام ندادن آن چیست؟ و ع  و اساسی است

ت شوند و خودشان نی اه! ربای انجام همه کاراه کاماًل توجیه میرفتار صحیح را از خود ربوز دهند و این دقیقاً همان فهم عملی از اقنون است. بچه ز رد جمع خودشان علّ
خواهیم با هم دست زبنیم ات ریتم و آهنگ خواهیم راست و ردست بنشینیم هک کمرمان قوز نداشته باشد، میمی :انجام بعضی از کاراه را تکرار کنند ربای مثال

 آن زیبا باشد و ...
کایت میهک بچهوقتی -27 خواهند هک از کاراهی خوب دهند آموزگاران از آنها میاهی یکدیگر را زگارش میشکنیاه خطااه و اقنونهک بچهوقتی: کننداه از یکدیگر ش

کالسی  رپاکنند.اهی خود نیز یاد کنید. آنها پیوسته محبت و شفقت را رد محیط میهم
آموزان باید هب دمرهس وسایلی هک دانشچگونگی گذراندن تعطیالت هفته، تهیه لیست از  کند:دهی آن دخالت میآموزان هک دمرهس رد سامانکاراهی شخصی دانش -28

بیاورند، ورزش روزاُن، ساعت ربخاستن از خواب، ساعت مناسب ربای رفتن هب رختخواب، بهداشت رفدی، ساعت انجام کاراهی دمرهس، زمان و 
 رد خاُن و خانواده.نوع کمک 
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 باشد.ربند همان راه ساده ساختن یک کلمه با وصل رکدن رحوف اول وسایل میمیرتفندی هک آنها ربای رفاموش نکردن آوردن وسایل الزم هب دمرهس هب کار 
 دمارس تقوا:کالس ردس رد رفهنگ  -29
 کانی است ربای اشتباه رکدن  شویم.کالس ردس جایی است هک رد آن رمتکب اشتباه می-کالس ردس م
  کنیم.میو از باالربدن آنها احساس راحتی  ربیممیدستهایمان را آزاداُن باال 
  خندیم.نمی خود و دیگران هب اشتبااهت رتسیم ونمیاز اشتباه رکدن 
 کانی است هک ارگ اشتباه رکدیم  را تصحیح کند و کسی هست ات هب ما بیاموزد. ما کسی هست هک اشتباه رد باور ما، کالس م
 کاناست دمارس بای رد روزگاری هک تشکیالت سنتی و کهن حضور رماقبتی خود را از کف داده اهیی تبدیل شوند هک رد آن آموزگاران و شارگدان با هم زندگی د هب م

 کنند و با یکدیگر هب گفتگو بنشینند و از بودن با هم لذت ببرند.
 نشینند هب طوری هک صورت یکدیگر را ببینند.آموزان رد کالس رگد و دور هم میمعمواًل دانش 
 باشد.ائل تک نفره میآموزان هب رعایت بسیاری از مساهی دانشصندلی 

 یادگیری -یاددهی
اهی طبیعت روانی کودک استوار است و لذت ربدن از رفایند یادگیری هب اندازه یادگیری رب وژیگیباشد، ی عملکرد مغز رد یادگیری میآموزش رد دمرهس تقوا مبتنی رب چگونگ 

 مهم است.
 رب بستر رپورش استوار رگدد.انگیز است هک آموز مفید و شوقآموزش رد صورتی ربای دانش

 شود:اهی رتبیتی فوق رفازاهیی از سیستم آموزشی تقوا حضوراتن اراهئ میلذا، بعد از توهج هب نکته
باشد. معلمان تقوا طعم شیرین یادگیری را هب دمرهس می انحصارای است هک باید توسط متخصصین فن ارجا شود پس رد رتین امور  فنی و رحهفآموزش از مهم -1

 چشانند ات آنها بدان راغب شوند.آموزان میدانش
 شود.آموزان هب کار رگفته میاهی آموخته شده رد دمرهس هب نحوی رد زندگی روزرمه دانشدانش و مهارت -2
 .آموزان رد تولید دانش مشارکت دارند ات ربای آنها ماندگار باشددانش -3
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کلیف  -4 کالیف توسط مسئولین آموزش تعیین و بعد از انجام تصحیح و بازخورد داده می شب:ت دوم  -دقیقه 45اول  -دقیقه 30دبستان حّد متوسط ربای پیش) شود.ت
 دقیقه( 120ششم  -دقیقه 90پنجم  -دقیقه 80چهارم  -دقیقه 60سوم  -دقیقه 50

 -نویسندگی -رطح رپزل -نوشتاری -شامل مسائل رمبوط هب خوانداری آموزانکلید پیشرفت تحصیلی دانشآموزش ادبیات افرسی هب عنوان شاه افرسی:ادبیات  -5
 سازد.اهی رفهنگی مااهُن خارج از اتیم دمرهس آن را هب زنجیر مبّدل میهک گپ و گفت باشداهی رمبوط هب نوشتن میمطالعه آزاد و تکنیک -خوشنویسی

 .استوار استمشاهده، آزمایش، اکتشاف و ...  آموزش  علوم رب جستجورگی، علوم: -6
 آموزش ریاضی رب اساس استفاده جدی از ازبار و هب مفاهیم استوار است. ریاضی: -7
 کند.اهی لطیف انسانی و نیکی و نیکوکاری را رصد میرشد حساسیت اعتقادات ذمهبیدمرهس تقوا رد خط رمبوط هب  اهی لطیف انسانی:حساسیترپورش  -8
 کامپیورت رد دمارس تقوا هب عنوان یک ازبار رد خدمت آموزش است. کامپیورت: -9

گلیسی:زبان  -10 گلیسی هب صورت سطح ان  اه پیشرفت اقبل توجهی دارند.اهی مورد استفاده است و بچهاه و روشاهی غیر متراکم با کتاببندی با کالسزبان ان
 باشد.بندی شده رد آنالین و حضوری دارای دو ربانهم مجزا میانهم کالسورزش با رب ورزش: -11
 باشد. دبستان ات اپیان کالس دوم رب اساس رشد خالقیت و از کالس سوم همراه با آموزش تکنیک میهنر و نقاشی از اپهی پیش هنر: -12

 شود.قویم هماهنگ میاهی ت کاردستی و نقاشی چون بیشتر هب صورت موضوعی مورد توهج دمرهس است با مناسبت
دمرهس رد رشایط رکوان و آموزش از راه دور بیشترین توفیق ممکن را داشته است و رد رابطه با استفاده از محاسن آن رد رشایط  اهی دمرهس ربای پذریش:تواانیی -13

 اه را حفظ خواهد رکد ات اپسخگوی انتظارات و تقاضااهی والدین رد این راه و روش باشد.حضوری هم این تواانیی
 باشد.ضوری اولویت یک حفظ سالمتی رفزندان و اپسخگویی مثبت هب تقاضای والدین میرد رابطه با آموزش ح  -14
 باشد:اهی زری میاقرد هب انجام آموزش رد صورت با ردنظر رگفتن رشایط، دمرهس -15

 حضوری کامل 
 غیرحضوری کامل 
 تلفیق با توافق والدین و توهج هب قوانین رمبوط هب کدوان 
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 ایمما همه رد دوستی افساُن
 ایمرگد شمع جان هم رپواُن

 ات ابد با یکدرگ خواهیم بود
 سان بود او را صد ردودرههک این

 ره زمان سوی دبستان چون رویم
 بار خود ربیمکوهلدوستی رد 

 وقت قیل و اقل و بازی ره زمان
 اماناه رکدیم و خنده بیرگهی

 لیک با این خارطات و رههچ هست
 مان! ات ابد اپینده استدوستی


