رد دبستان تقوا هچ میگذرد؟
سالمی! چو بوی خوش آشنایی

رب آن رمدم دیده روشنایی

همراه با دمرهس -دو هفته انهم

از جمعه  99/5/17ات جمعه 99/5/31

رفیقان شفیق ،این گزارش به منظور اطالعرسانی به اعضای اصلی چرخهتربیت (والدین -مربیان -دانشآموزان) در رابطه با
اهم فعالیتهای مدرسه به صورت هفتگی در کانالها و سایت مدرسه قرار میگیرد.

 -1مناسبتها:

گف
یا علی تیم و ردیا خنده رکد

همیشه غدریی باشید

عشق ،ما را باز هم رشمنده رکد

روز جمعه  31رمداد آغاز سال  1442قمری و ماه شورانگیز محرم را اپس میداریم.
این چه مشعیست که جانها مهه پروانه اوست

این حسنی کیست که عـــــامل مهه دویانه اوســــت

هر کجا یمنگرم رنگ رخش جلوهگر است

هر کجا یمگذرم جلــــــوه مستانـــــه اوســـــــــت

باز این چه شورش است که در خلق عامل اســت

باز این چه ونحــــه و چــه عزا و چه مامت اســـــــت

باز این چه رستخیـــــــــــز عظمی اســـــت کـــــز زمنی

یب نفخ صــــــور خاســــــته تا عرش اعظم اســـــت

این صبح تیـــــــــره بــــــــــاز دمیــــــــــد از کجا کزو

اکر جهــــــان و خلق جهـــان مجله در مه اســـــــــت

گویـــــا طلـــــــــوع یمکند از مغـــــــــرب آفتــــــــاب

اکشــــــــوب در متــــــــایم ذرات عــــــــامل اســـــــت

 -2امور مربوط به آموزش:
مطالب مربوط به جلسه شورای آموزگاران (وبیناری)
روز پنجشنبه 99/5/16
سخنان مؤسس:
با سالم حضور همکاران عزیز و آرزوی سالمتی برای همه
باتوجه عمیقتر! در رابطه با بالیی که تحت عنوان بیماری کرونا بر جهان نازل شده بازنگری به عملکرد بشر! در عصر جدید و
انتقام کائنات حقیقتی انکارناپذیر است.
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اگر بساط زندگی حشرات برای مدتی از روی زمین برچیده شود تمامی آرامش و آسایش زمین نابود میشود.
اما اگر بساط زندگی بشر از روی زمین برچیده شود آرامش و آسایش و آبادانی و امنیت بر زمین حاکم میشود.
تا رفتارمان را تغییر ندهیم ،چیزی عوض نخواهد شد .شاید قدر قیل و قال کودکانه دانشآموزان را در مدرسه نشناخته بودیم
که نعمت حضور آنها را از دست دادیم .دانشآموزان برکت جامعه هستند.
اکنون با تالش بیشتر باید به صورت دگرگونه کار کنیم اسفند  98یک آغاز ناهمرنگ در طول زندگی بشر است.
هیچکدام از اندیشهها و کارهای قبلی ما دیگر به دردمان نمیخورد؛ باید طرحی نو در اندازیم! و هنرمندی و صداقت خود را
به والدین و دانشآموزان ثابت کنیم تا افراد بیصالحیت نتوانند نعمت تعلیم و تربیت را از مدارس بربایند.
معلمان خصوصی و  ...موارد مشابه صالحیت الزم را ندارند.
تعلیم و تربیت بهم آمیخته است اما دستفروشان بیصالحیت دانش را در قالب پیامهای علمی بدون انجام تربیت به معرض
فروش میگذارند .این علم بیعمل و زهری بینوش است .مدرسه ،سازمان یادگیرنده است که دائماً یاد میدهد و یاد میگیرد.
در این سازمان تعامل قانومند والدین ،مربیان و دانشآموزان منجر به یادگیری و تغییر رفتار دانشآموزان میشود.
اگر دانش جدید موجب تغییر رفتار نشود یادگیری صورت نگرفته است و ما باید همه چیز را مورد بازنگری قرار دهیم.
لذا در شکل متفاوت کار امسال ،هدفهای رفتاری تا آخرین درجه ممکن مورد تأکید و توجه است.
یعنی سادهترین و سختترین مطالبی که شما یاد میدهید باید با هدفهای رفتاری ارزیابی و سنجیده شود.
برای مثال ،هدفهای رفتاری را چنین میسنجیم:
دانشآموزان کالس سوم بعد از تدریس و تمرین جدول ضرب باید بتوانند:
ضرب را به عنوان شکل ساده شده جمع نمایش داده و بیان نماید.
و یا دانشآموزان پایه چهارم بعد از تدریس و تمرین کسر باید بتوانند:
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1
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با برش دادن چیزهای مختلف (اشکال ،میوهها و  − − )...آن را نشان دهند.
2
3
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این یعنی تغییر رفتار بر اثر یادگیری که در کنار آن تربیت هم حضور دارد.
دنبال سؤاالت حفظی و جواب آن نباشیم .درک مفاهیم و هدفهای رفتاری مهم است.
مطالعه و کتابخوانی
در این رابطه اصل این است که دانشآموزان در جریان مطالعه ،مراحل اصلی نظیر دقت ،تمرکز ،درک مطلب و  ...را پشت سر
بگذارند تا بتوانند دانستههای خود را تعمیم داده و در موارد دیگر از آن استفاده کنند.
مطالعه کتاب با این روش تمامی نیازهای شخصیتی ،اعتمادبهنفس ،تفکر خالق ،تمرکز و  ...را تأمین میکند.
این کار فقط از عهده معلم ساخته است و مدرسه باید به انجام آن کمک کند.
هرگونه اجبار ،اکراه و قوانین سخت ،شوق مطالعه را از بین میبرد .راهاندازی کافهکتاب به عنوان یک روش شوقانگیز پیشنهاد
میشود.
مهمترین دقایق کالس
معلم در  45دقیقه کالس درس در جستجوی  5تا  6دقیقه حساس است که در وقت مناسب ،دانش موردنظر را به جان
دانشآموز بنشاند به نحوی که او لذت یادگیری را بچشد! این  5دقیقه ،دقایق طالیی میباشد.
نقش والدین در انجام تکالیف
در آموزش مجازی ،کالسهای مدرسه در خانه تشکیل میشود .لذا والدین خسته و کالفهاند.
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معلم باید تدریس و تمرین و تکالیف را تمام کند و به دانشآموز بازخورد بدهد هرچند که بخشی از آن روز بعد انجام شود
اما وظیفهای به والدین محول نشود.
وقتی والدین را معلم بچهها میکنیم در خانه دعوا میشود و روابط مادر و پدر بودن بهم میریزد.
تکالیف از ابتدا تا انتها باید با نظارت آموزگاران انجام شود.
ما باید کارها را حتیاالمکان کم کنیم ،بیشتر به دروس اختصاصی بپردازیم که خودمان بتوانیم آن را انجام دهیم.
آنچه در مسیر تربیت فرزندان صرف میشود هزینه نیست بلکه یک سرمایهگذاری سودآور است که موفقیت زندگی و آینده
فرزند آنها را ضمانت میکند.
دانشآموزان به عنوان سرمایههای جامعه فردا نباید دچار صدمه شوند.
اعضای اصلی چرخهتربیت و یا مثلث طالیی تربیت (والدین -مربیان -دانشآموزان) هر یک در به ثمر رساندن جریان تعلیم
و تربیت سهم معینی دارند که باید به نحو احسن و تمام و کمال انجام شود تا دانشآموزان بتوانند با اعتمادبهنفس کافی و
استقالل کامل زندگی تحصیلی خود را مدیریت کنند.
کارها را کم کنیم و به امور اصلی بپردازیم
ما باید در شرایط فعلی ،تا دایر شدن مدر سه به صورت ح ضوری صرف ًا به دروس اخت صا صی بپردازیم که دانشآموزان برای
ارتقاء به پایه باالتر توانمندیهای الزم را کسب نمایند.
شروع سال تح صیلی هر وقت که با شد مدر سه کل کار یک ماه را شامل طرحدرس و کاربرگ و  ...را هر چه زودتر از شما
میخواهد.
این مراقبت سه جانبه بین اعضای اصلی چرخهتربیت منجر به پرورش دانشآموزان توسعهیافته و صاحب تفکر میشود که با
استقالل کامل به زندگی تحصیلی خودشان مدیریت میکنند و فناور باشند.

 -3امور مربوط به والدین و انجمن اولیاء و مربیان:
مالحظات ثبتنام در سالتحصیلی 1399-1400
« آگاهانه عمل کنیم »
والدین محترم؛ در شرایط متمایز جدید توجه دقیق شما را به نکات زیر جلب مینماییم:
 -1مدرسه تقوا به عنوان یک سازمان یادگیرنده که پیوسته یاد میدهد و یاد میگیرد اطالعات کارشناسیشده زیر را
حضورتان ارائه میکند و آماده انجام هر نوع آن به بهترین شکل ممکن به میل و انتخاب شما میباشد.
 -2باتوجه به اینکه مهمترین رسالت تخصصی مدرسه این است که به روند اجرا ،سرپرستی دقیق داشته باشد بنابراین
خدمات زیر را انجام میدهد:
 مربیان را از نظر مهارتهای علمی و چگونگی اخالق و رفتار بادقت گزینش میکند.
 بر روند جریان یاددهی-یادگیری مطابق طرح درسهای کارشناسیشده نظارت میکند.
 ارزیابیهای روزانه ،هفتگی ،ماهانه و ساالنه را بادقت انجام و به والدین اطالعرسانی میکند.
 مسئولیت عدم یادگیری هر درسی را مستقیماً میپذیرد و آن را دوباره آموزش میدهد.
 تأکید آموزش در مدرسه تقوا بر دروس اختصاصی (ریاضی -علوم -فارسی) میباشد.
3

 اجرای هرگونه فوقبرنامه به انتخاب ولی بستگی دارد که میتواند هیچ انتخابی نداشته باشد.
 مربیان مدرسه تقوا ،دانشآموزان را از طریق آموزش معکوس ،بازی سازیهای مختلف و  ...در تولید دانش شریک
میکنند تا آنها بتوانند از آن دانش در زندگی روزمره خود استفاده کنند و در کنار تعلیم آنها ،تربیت وجود داشته
باشد و دانشآموز سرگردان و گریزان نشود.
 مربیان مدرسه تقوا با انجام حل تکالیف دانشآموز ،کالس خود را تعطیل میکنند و کاری را برای خانواده جا
نمیگذارند.
صورتهای مختلف آموزش در سال تحصیلی جدید
« این انتخاب باید شکستناپذیر باشد »
 -1حضور دانشآموزان در مدرسه مطابق قوانین آموزش و پرورش و رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
انجام امور مربوط به تغذیه دانشآموزان به انتخاب والدین و تحت نظارت انجمن اولیا و مربیان
 -2اجرای امور آموزشی و پرورشی به صورت آنالین کامل و عدم حضور در مدرسه (کالس به صورت چیدمان کامل بین
مربیان و دانشآموزان)
 -3اجرای امور تعلیم و تربیت به صورت نیمهحضوری با رعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی (پذیرفتن کلیه مسئولیتها از
جانب مدرسه تا صدور کارنامه نهایی)
برگزاری کالسهای خصوصی در خانه
عزیزان بزرگوار؛ این روش میتواند به عنوان پرخطرترین و کماستفادهترین نوع آموزش مطرح باشد:
محاسن :فرزند شما از منزل خارج نمیشود.
معایب:
 کتابهای درسی خود را به صورت ذهنی ،خستهکننده ،ناکارآمد ،ناپایدار و ناقص یاد میگیرد.
 نه تنها هیچ تربیتی کنار آموزش نیست که ضد و خالف آن بسیار است.
 افراد شیاد ،بیماران جسمی و روانی وارد خانه شما میشوند.
 فرزند شما برای همیشه از درس و مشق زده میشود و هزاران ناگفتنی دیگر.
 هیچکس باال سر کار شما نیست و شما هر روز چند مشکل تازه پیدا میکنید که گاهی سر از نابهکجاها در میآورد.
 مدرسه تقوا میتواند به نحوی و تا به اندازهای این کار را قانونمند کند اما قبل از آن باید به سؤاالت زیر پاسخ دهید:
 آیا معلم ،تنها به خانه شما رفت و آمد میکند یا شاگردان دیگری نیز دارد؟
 مسئولیت یادگیری با چه کسی است؟
 گزینش معلم را از بعد اخالق و توانمندی در تدریس چطور انجام میدهید؟
 آیا فرزند شما با دوستانش درس میخواند یا تنها؟
 آیا معلم طرح درس مینویسد؟ آیا طرحدرسها را در اختیار شما قرار میدهد؟ شما چگونه از درستی طرح درسها
مطمئن میشوید؟
 نظارت و سرپرستی شما به کار آموزش چگونه هست؟
 روند پیشرفت فرزند خود را چطور میسنجید؟
 آیا کالس درس فعال و مشارکتی است؟ بازیوارسازی دارد؟ آموزش معکوس دارد؟ استفاده از ابزار دارد؟ آموزش
غیرمستقیم مهارتهای زندگی در دل آموزشهای دروس لحاظ شده است؟
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 آیا از تکنولوژی آموزشی استفاده میشود؟
 دانشآموز پس از یک سالتحصیلی ،در یادگیری مستقلتر میشود یا وابستهتر؟
به هر صورت دوران کرونا با همه سختیهای موجود به سر خواهد آمد؛ مراقب باشیم تا صدمات ناشی از اشتباهات انتخاب تا
سالها گریبانگیر فرزندمان نگردد.
توجه داشته باشیم ،مخارجی را که برای تعلیم و تربیت فرزندمان متحمل میشویم هزینه نیست! بلکه یک سرمایهگذاری
سودآور است که زندگی و سرنوشت عزیزانمان را میسازد.

 -4امور مربوط به مراجعین:
 ثبتنام دانشآموزان برای سالتحصیلی جدید در جریان است.
 امور مربوط به مصاحبه و گزینش ورودیهای جدید در حال انجام است.
 جلسات گفتگوهای خانوادگی فعال میباشد.

 -5اخبار و پیامهای اختصاصی:
« مثلث طالیی -اعضای اصلی چرخهتربیت »
والدین

دانشآموزان

همکاران

جلسات آشنایی والدین با دانشآموزان در همه پایهها به استدعا داریم ،باتوجه به
فرزندان عزیز تقوا ،کمکحال
غیر از پایه اول به صورت آنالین و حضوری انجام شد .جلسه جدول تعالی امور مربوط به
خانواده باشید و در امور
ورودیهای جدید (اول و بینپایه) به زودی انجام میشود .کالس خود را سروسامان
تحصیلی خود مستقل شوید.
دهید.
 -6برنامهها و خبرهای تازه:
هفته آینده

هفته گذشته

-

-

 -7رهآورد تربیت:
رهآورد تربیت را روی سایت مدرسه ورق میزنیم:
«مثلث طالیی تربیت»
این رسانه رسمی ،زیرنظر اداره مطبوعات ،با هفده سال پیشینه درخشان ،به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین اعضای اصلی
مثلث طالیی و یا چرخهتربیت (والدین -مربیان -دانشآموزان) در مجتمع آموزشی تقوا تدوین و باتوجه به مالحظات کرونا از
طریق سایت مدرسه در بخشهای مختلف در اختیار عالقمندان قرار میگیرد.
ناهید ناصرینژاد
هرگونه پیشنهاد و یا مطالب ارسالی شما از طریق آدرس الکترونیکی مورد استقبال مسئولین میباشد.
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رَهآورد

تربیت

آموزشی – تربیتی – اجتماعی – ادبی – فرهنگی
سال بیستم و یکم
شماره  80و  81و  -82زمستان  98و بهار و تابستان 99

 پیوسته در حالتی از تشکّر باشیم؛ از خودمان ،از خدایمان ،از دیگران.
 به نجات زمین و مهربانی با طبیعت بیندیشیم.
 زیاد مطالعه کنیم ،بیشتر بشنویم ،کمتر بگوییم.
 آموخته هایمان از کرونا را فراموش نکنیم.
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ای که با نامت جهان آغاز شد
دفرت ما مه به نامت باز شد
دفرتی کز نام وت زویر گرفت
اکر آن از چرخ باالتر گرفت

سخن سردبیر
دستتت بشتتر به جنایت آلوده استتت! قطع درختها ،تخریب کوهها ،کشتتتن جانوران ،ریختن خون انستتانها ،کندن پر و بال
پرندگان ،ذره-ذره کردن پیکره سنگها ،پر کردن سطح زمین از زباله ،سیاه کردن آسمانآبی و هزاران جرم دیگر ...
قبل از کرونا نیز طبیعت چنگ و دندانی نشان داده است ،طغیان رودخانهها ،سونامی در اقیانوسها ،فعالشدن آتشفشانها،
سیل ،زلزله و ...
کائنات با همه مهربانی ،متانت ،صبوری ،هرزگاهی از بیرحمی و بیانصافی آدمیزاد به تنگ میآید.
زمین فقط متعلق به بشتتر نیستتت! جانوران با هزاران گونه مختلف گیاهان با تنوع غیرقابل شتتمارش ،پرندگان در آستتمان و
آبزیان در اقیانوسها از آن سهمی دارند.
زمین مادر همه ماست! روی آن متولد شدهایم روی آن آرام میگیریم ،از آن تغذیه میکنیم ،از زیباییهای آن لذت میبریم
و نهایتاً باید به زمین بازگردیم و دوباره باید از خاک سر برآریم.
امروزه! مادهخوکها در دامداریهای صنعتی به دست انسانهایی که اربابشان شدهاند در قفسهایی محصور شدهاند که دور
تا دورشان میلههای فلزی و کف آن بتنی است .آنها حتی فضایی برای چرخیدن از این پهلو به آن پهلو ندارند ،چه برسد به
اینکه راه بروند .این قفسها مخصتتو

باروری استتت .مادهخوکها بعد از ستته ماه و نیم به قفسهای کمی بزرگتر منتقل

میشتتوند که بچههایشتتان را در آنجا به دنیا بیاورند .آنها را به زور از شتتیر میگیرند ،از مادر جدا میکنند و به محل دیگری
میفرستند تا پروار و آماده کشتار شوند و مادر را دوباره برای تولیدمثل مصنوعی به قفس بر میگردانند تا این چرخه دوباره
تکرار شود .این جریان تا  5مرتبه تکرار می شود و آنگاه خوکهای مادر را به ک شتارگاه می سپارند .دهها میلیون مادهخوک
در دنیا با این رنج عظیم زندگی روی زمین را به پایان میبرند و پیوستتته امیدهایشتتان به ناامیدی میگراید .چه کستتی این
حق و حقوق را برای بشر ایجاد کرده است؟ مگر پاسخگویی به خودخواهی ،به ادعای سروری و ...
این یک نمونه بسیار کوچک ،حتی کوچکتر از ویروس کرونا از رفتار خشونتبار انسان بر روی زمین است.
کائنات هوشمند است! صبورانه و لطیف عمل میکند .اما اگر کاسه صبرش لبریز شود به سختی انتقام میگیرد و درد بیدوا
میسازد.
سرنوشت اقوام پیشین ،افسانه نیست ،تاریخ را ورق بزنیم و همه چیز را باور کنیم.
سوی ما آید نداها را صدا

این جهان کوه است و فعل ما ندا

اگر ویروس کرونا را خوب بررسی کنیم پس خودمان را در آن پیدا خواهیم کرد.
بارالها! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجاتی برایمان فراهمساز.
« سند این دعا ،که انگار برای امروز نوشته شده ،کجاست؟ »
آن را بیابیم و به آن بیندیشیم
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رد مکتب تجرهب!
« نمره شما از بیست چند است؟ »
مدیر ،کسی است که برای دستیافتن به نتایج موردنظر با سایر افراد همکاری میکند که مفهوم آن اتکای متقابل است .مدیر میتواند
با تفویض اختیار به دیگران تولید یا نتایج را چندین برابر نماید .مدیر میتواند با رعایت نکات زیر کارهای خود را بهتر پیش ببرد.
 -1کارها را مطابق استعداد ،توانمندی و عالقمندی بین همکاران تقسیم کنید.
 -2کارها را بر اساس ترکیب تیمی انجام دهید؛ در این حالت نتیجه کار مدیر ،نتیجه کار تیم او خواهد بود.
 -3زودتر سرکارتان بیایید ،سختتر کار کنید و دیرتر کار را تعطیل کنید.
 -4تواناییهای خود را بشناسید و کارهایی را انتخاب کنید که انجام آن فقط از عهده شما ساخته است.
 -5کارها را آسان کنید و آن را با سرعت و دقّت انجام دهید.
 -6کارهای مهم را سر موعد مقرر انجام دهید.
 -7انتظارات خود را از افراد به صراحت بیان کنید ،در پایان دوره آن را ارزیابی کنید و پاداش را فراموش نکنید.
 -8به نتایج کارها توجه داشته باشید ،عملگرا و پیگیر باشید.
 -9با افراد متخصص زیاد مشورت کنید اما تصمیم آخر را خودتان بگیرید و با صراحت عمل کنید.
 -10هوشهیجانی و قدرت تصمیمگیری در صحنههای گوناگون از ویژگیهای اصلی یک مدیر است.
 -11توجه داشته باشید که اشراف یک مدیر به اطالعات الزم قدرت تصمیمگیری او را توسعه میدهد.
 -12شخصیت واقعی افراد در بحرانها نمایان می شود در این شرایط بر خودتان مسلط باشید و به خودتان تلقین کنید که برای حل
هر مشکل ،راهحلی وجود دارد که با استفاده از قدرت فکر آن را پیدا خواهید کرد.
 -13شاهکلید موفقیت شما در رابطه با همکاران ،پُر بودن صندوق عاطفیتان میباشد:
 انجام مهربانیهای ساده و کوچک
 صداقت ،راستگویی و صمیمیت
 تشریح و تصریح انتظارات از آنها
 وفاداری نسبت به غایبین و عدم صحبت راجع به کسی که حضور ندارد (غیبت)
 تمامیت وجود (پرهیز از دو رنگی)
 اقرار به اشتباه و عذرخواهی فوری در هر شرایطی
با رعایت نکتههای فوق ،همکارانتان با دلشان برای شما کار خواهند کرد.
 -14رعایت اصل احترام متقابل را فراموش نکنید و بدانید میزان احترامی که کارکنان به شما میگذارند نشانه میزان قابلیت شماست.
 -15دائماً در حال جستجو و مطالعه باشید که چگونه میتوانند به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه کنید.
 -16به این قناعت نکنید که امروز مدیر خوبی هستید شما در تصمیمگیری و نوع عملکرد هر روز باید از روز قبل بهتر باشید.
 -17قبل از شروع هر کاری فکر کنید که برای انجام آن به چه دانش و مهارتی احتیاج دارید؟
 -18برای انجام کارهایتان از تکنولوژیهای به روز استفاده کنید اگر نمیدانید آن را فوراً یاد بگیرید.
 -19کارهای روزانه خود را به ترتیب اولویت در فرمی بنویسید و حتماً به آن عمل کنید.
 -20وظایف همکاران خود را همراه تاریخ تحویل بنویسید و در یک تابلو اعالم کنید ،رأس موعد مقرر آن را تحویل میگیرید.
 -21یادتان باشد که پیشفرضهایتان همیشه باید درست باشد.
 -22کاری را که شروع میکنید ،حتماً به پایان برسانید و نیمهکاره رهایش نکنید.
 -23چکیده طرح  5.Sرا در محیط کار خود اجرا کنید.
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امروزه برای برقراری نظم در سازمانهای بزرگ و کوچک ،محیط کار ،فضای خانه و  ...از طرح  5.Sو نظام آراستگی استفاده
میشود این راهکار شوقانگیز که موجب آرامش خاطر و صرفهجویی محسوس در وقت و هزینه است.
تاریخچه :این طرح دارای ریشتته آمریکائی استتت اما برای اولین بار در ستتنگاپور و ستتپس در ژاپن تحت عنوان خانهداری
صنعتی اجرا شده است .از این طرح در سالهای اخیر برای برقراری نظم در مدارس از جمله مدرسه تقوا استفاده شده است.
به منظور معرفی بهتر طرح  5.Sباید بگوییم که اصل مسئله همان خانهتکانی نوروز ما ایرانیهاست با این تفاوت که در تمام
طول سال در حفظ و نگهداری آن کوشا هستیم.
این پنج – ""Sحروف اول پنج واژه ژاپنی به معنای ذیل میباشد:
ساماندهی

Seiri

نظم و ترتیب

Seiton

پاکیزگی

Seiso

استاندارد سازی

Seiketsun

انضباط

Shitsuke

 – Seiri-S1ساماندهی
ساماندهی در این سیستم به معنای جداسازی وسایل ضروری و غیرضروری و تصمیمگیری در مورد آنها میباشد.
اقدامات این مرحله :
 -1اشیاء ضروری و غیر ضروری را از یکدیگر جدا میکنیم.
 -2بخشیدنیها و دور ریختنیها را با برچسب قرمز مشخص میکنیم.
 -3بخشیدنیها را میبخشیم.
 -4دور ریختنیها را دور میریزیم.
ساماندهی ،هنرِ بخشیدن و یا دور ریختن اشیایی است که به آن احتیاج نداریم.
 -Seiton -S2نظم و ترتیب
نظم و ترتیب به معنای قراردادن هر چیز سرجای خودش است به طوری که به راحتی قابل دسترسی باشد.
در این مرحله :
 .1هر چیز را تمیز و مرتب و در جائی قرار میدهیم که بتوان از آن بهتر و سریعتر استفاده نمود.
همیشه طوری مرتب کن که هروقت به آن احتیاج داری در کمترین مدت  ،قابل دسترسی باشد.

 .2برای مثال در یک پارکینگ بهتر است ماشینها به گونهای پارک شوند که هریک از آنها بتواند به راحتی محیط را ترک
کند.
 .3هیچ چیز را با جعبهاش از سر جایش بر نمیداریم.
 .4در مورد اقالم مصرفی ،اول اجناس قدیمیتر و سپس اقالم جدید را مصرف میکنیم.
 .5قانون ثانیه را در چیدمان رعایت میکنیم.
نظم چیدمان باید طوری باشد که بتوانیم شی مورد نظر را در کمتر از  30ثانیه برداریم.

 -Seiso -S3پاکیزه سازی
پاکیزهسازی به این معناست که باید اشیاء را همواره در بهترین وضعیت و کیفیت و پاکیزه نگهداری کنیم.
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بنابراین پاکیزهسازی امری فراتر از پاکیزه نگه داشتن اقالم است و به نوعی ،بازرسی و بازبینی دقیق اشیاء نیز میباشد.
در این مرحله:
 -1از وسایل  ،ابزار و مواد مرغوب استفاده میکنیم.
 -2پاکیزهسازی را با مشارکت همگان ،با طرحهای فراگیر و در مدت کوتاه انجام میدهیم.
 -3همه روزه  5دقیقه قبل از پایان کار اداری با به صدا در آوردن زنگ مخصو  ،به پاکیزهسازی و مرتب کردن محدوده
کار خود میپردازیم.
 -4در جریان پاکیزهسازی ،با سرعت عمل میکنیم.
 -5سالمت بودن المپها ،کلید ،پریز ،جا لباسی و  ...را مورد توجه قرار میدهیم؛ چه چیزی شکسته است؟
 -6کدام المپ سوخته است؟ کدام لوله نشتی دارد و ...
 -7بعد از تعمیرات به خوبی از اشیاء نگهداری میکنیم.
 -Seiketsun -S4استاندارد سازی
استانداردسازی در این سیستم به این معنااست که :برای حفظ و نگه داری سه” ”Sقبلی (ساماندهی ،نظم و ترتیب و پاکیزگی)
دستورالعملهای سادهای تهیه میشود که عادات قبلی بازگشت نکند.
در این مرحله و برای هر قسمت ،افراد باید این سوال را از خودشان بپرسند:
چه کنیم که فعالیتهای ما در سه  Sقبلی پایدار بماند؟ پاسخ این سؤال همان دستورالعمل سادهای خواهد بود که باید در
افراد نهادینه گردد.
برای مثال( :روی کمدها نباید شیئ اضافی گذاشته شود استانداردها باید در قاب شیشهای ،روی دیوار نصب شود).
 عالمتگذاری ،نشانهگذاری ،استفتتاده از رنگهای مختلف و فلش برای نشان دادن جهت ،از فعالیتهای این مرحله است.
 چسباندن ( tagبرچسب)
 روی اشیاء مختلف برچسب مشخصات میچسبانیم که شامل :اسم ،تاریخ ،نام برچسبزننده ،ارزش شئ و شماره پرونده
آن میباشد.
 -Shitsuke –S5انضباط
انضباط در این سیستم به معنای آموزش و تمرین است تا افراد قادر باشند کارشان را درست انجام دهند.
بنابراین:





تغییر عادات نادرست و ایجاد عادات مناسب هم جزء این بخش است.
منظورها باید به روشنی بیان شود.
گوش دادن فعال جزء این بخش است.
برای ارزیابی کار افراد در این مرحله باید چک لیست تهیه شده ،مرتباً تکمیل شود و در فواصل معینی در اختیار
مدیر قرار گیرد.
رعایت نکتههائی چند در امر :5.S






همه افراد باید برای وقتشناسی را تمرین کنند.
رنگ وسایل بهتر است روشن باشد تا نظافت بهتر کنترل شود.
قفسهها باید بدون درب و قابل دیدن باشد.
همه مکانها و اتاقها باید تابلو داشته باشد.
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تا جائی که ممکن است اقالم از روی زمین برداشته شود.
هر قسمت یک مدیر داشته باشد.
برای اجرای طرح  5.Sدر مدرسه یک کمیته سه نفره تشکیل میدهیم.
برای نگهداری خوب اشیاء و وسایل ،در حقیقت قربان صدقه آنها میرویم.
نقشه مدرسه و بخشهای مختلف آن را روی یک تابلو در دیدرس همه قرار میدهیم.
همه چیز را در حد درخشندگی تمیز نگه میداریم.
نوع مدیریت طرح ،دیداری میباشد.
ضمانت اجرائی طرح برای افراد ،تشویق و دلگرمی است.
نصب کارت مسئولیت بر سینه افراد ضروری است.
اخبار مربوط به  5.Sرا روی یک تابلوی مخصو اعالم میکنیم.
دانش آموزان میتوانند در این رابطه روزنامه دیواری درست کنند.
در طرح  5.Sپیوسته به علتها میاندیشیم.

از غاز خودمان خوب نگهداری کنیم
میگویند :مردی یک غاز داشت که هر  24ساعت یک تخم طالیی می داد و او تخم را در بازار می فروخت و منتظر روز بعد میشد.
کمکم طمع کار شد و حوصله نداشت  24ساعت صبر کند تا غازش یک تخم طالیی دیگر بگذارد .با خودش گفت غاز را میکشم و
تخمهای طالیی درون شکمش را یکجا به دست میآورم ،غافل از اینکه با این کار ،فرایند تولید تخم طال را نابود خواهد کرد!

غاز ،نماد عمر ما! سالمتی ما و شغل ماست!!
تخم طال ،نماد تولید ما و کار مفید ماست!!
پس ما باید از غاز خود خوب نگهداری کنیم تا روزی یک تخم طال داشته باشیم.
 5.Sراجع به نگهداری غاز صحبت میکند ،شکمش را پاره نکنی که تخم طالها را یکجا بدست آوری .تو باید ورزش کنی ،به سفر
بروی ،مراقب تغذیه خودت باشی ،از کارکرد خوب دستگاه های بدنت خبر داشته باشی ،از زندگی خوشحال باشی تا بتوانی هر 24
ساعت یک تخم طال داشته باشی.

دانستنیهای پراکنده راجع به  5.Sدر ژاپن







در ژاپن نظافت چی وجود ندارد ،افراد یک اتاق خودشان اتاقشان را تمیز میکنند.
در حین نظافت اگر چیزی شکسته و یا کهنه است می نویسند تا عوض شود ،زیرا نظافت فقط تمیزی ظاهر اشیاء نیست بلکه
تشخیص به موقع مشکالت آینده نیز میباشد .نظافت ،کنترل و بازدید باید به موازات همدیگر انجام شود.
در نظافت ،خرابیها را با برچسب قرمز مشخص میکنند .چراغها ،المپها ،کشوها و همه زیر و باالها جزء برنامه است.
در انجام نظافت همه سهیم هستند ،شیشهها باید مثل روز اول تمیز و درخشان باشد.
هر گونه پوستر ،کاغذ و  ...اگر موقت است در تابلو اعالنات و اگر دائمی است در قاب شیشهای قرار میگیرد .این یک استاندارد
است و هیچ کس نباید از آن تخطی کند .چسباندن کاغذهای پراکنده روی دیوار ممنوع میباشد.
وسایل نظافت مانند :تی ،جارو و  ...به طریقهای گذاشته میشود که همه جای آن را میدانند( .معموالً آنها را به دیوار نصب
میکنند)
مسابقه و جایزه

والدین محترم ،طرح ( 5.Sصفحات  ) 9-11را با مشارکت فرزندان خود مطالعه نموده و راجع به چگونگی انجام آن در خانه گفتگو
کنید .در پایان هفته آینده مسابقهای بر اساس این موضوع با جوایز متنوع بین دانشآموزان برگزار خواهد شد.
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رهآورد تربیت را روی سایت مدرسه ورق میزنیم:
«مثلث طالیی تربیت»
این رسانه رسمی ،زیرنظر اداره مطبوعات ،با هفده
سال پیشینه درخشان ،به منظور ایجاد هماهنگی
بیشتر بین اعضای اصلی مثلث طالیی و یا
چرخهتربیت (والدین -مربیان -دانشآموزان) در
مجتمع آموزشی تقوا تدوین و باتوجه به مالحظات
کرونا از طریق سایت مدرسه در بخشهای مختلف در
اختیار عالقمندان قرار میگیرد.
هرگونه پیشنهاد و یا مطالب ارسالی شما از طریق
آدرس الکترونیکی مورد استقبال مسئولین میباشد.
ناهید ناصرینژاد

دبستان (دوره او ل و دوم) :کامرانیه شمالی (شهید بازدار) – کوچه شیبانی – پالک 22820196 - 22820197 – 22820198 – 4
دبیرستان (دوره اول و دوم) :فرمانیه شرقی (شهید لواسانی)  -خیابان شهید عسگریان -خیابان تنگستان یکم -پالک 22811886 - 22824637 – 6
آدرس الکترونیکیschooltaghva@yahoo.com :
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مت
بچهاه شکریم!

دانشآموزان کالس دوازدهم رد امتحاانت نهایی امسال بسیار خوش ردخشیدند!

ر
مح
کسب معدلاهی عالی! رد امتحاانت نهایی کالس دوازدهم را هب دمرسین ترم ،مشاور ُپتالش ،والدین رگانقدر و دانشآموزان ساعی تبریک و تهنیت

میگوییم.

انم و انمخانوادگی دانشآموز
رفانک رضایی

معدل
19/35

نیلورف زریانزاده

19/27

کیاان رکمانی

19/18

مهفام رضوانی

19/02

ردسا عظیمیان

18/97

شهرزاد عبدلی

18/89

ریحاهن رعافتی

با آرزوی موفقیت رد کنکور رسارسی
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