به نام او ...

محرمانه 01

نفسهای آخر پاییز است  ....بیایید عشق را چاشنی
ڪارمون قرار دهیم ،با هم قدرى مهربان تر باشیم ....
عشق و محبت بهترین هدیه روزگار است ...
تا طلوع یلدا و غروب پاییـز چیزی نمانده ....
" پیشاپیش یلدا مبارک "
دبیرستان غیر دولتی مدبّران
سال تحصیلی 79 -79

ایستگاه اول  :پدر و مادرانه
سالم و عرض ادب خدمت والدین محترم مدبّرانی .امیدواریم که آخرین هفته ی پاییز را به دل خوشی و خاطرات شیرین سپری کنید.
ضمن عرض تشکر از شما بزرگواران جهت همراهی با محرمانه ،در این نوبت به ذکر نکاتی در راستای کمک موثر به دانش آموزان ،برای ایجاد محیط
مناسب امتحان در ایام دی ماه می پردازیم.
 -0آمادگی جسمی دانش آموز برای شرکت در جلسه امتحان به اندازه آمادگی روحی او اهمیت دارد .گرسنگی ،خوردن غذاهای سنگین و حتی پوشیدن
لباس هایی که نتواند دانش آموز را در مقابل سرما یا گرمای محل امتحان حفظ کند نیز در کاهش توان تحلیل علمی و به هم ریختن قوای ذهنی و
افزایش استرس او در جلسه امتحان موثر است.
 -2توجه داشته باشید که مسافرت والدین و تنها گذاشتن دانش آموزان در موقع امتحانات آرامش آنها را بر هم می ریزد.
 -3به نحوی رفتار کنید که امتحان در نظر فرزندتان بیش از حد بزرگ جلوه نکند ،بلکه از امتحان به عنوان راهی برای تعیین سطح یادگیری و رفع
مشکالت درسی ،سخن بگویید.
 -4اهداف امتحان را برای فرزند خود بازگو کرده ،به روشنی مفهوم امتحان را به او تفهیم کنیم تا در نهایت به دلیل یادگیری مطلب درسی ،مطالعه و
فعالیت کند ،نه برای امتحان و کسب نمره .به عبارت دیگر از راه طبیعی عالقه به یادگرفتن را در وی ایجاد کنیم نه با ترساندن از امتحان.
 -5توجه داشته باشید که میزان و سطح یادگیری مطالب درسی توسط فرزندمان ،دارای اهمیت است نه نمرات باالی او در امتحان .چه بسا فرزندانی
که نمرات باالیی در امتحانات آورده اند اما مطالب درسی را پس از گذشت چند روز فراموش کرده اند و چه بسیار دانش آموزانی که در امتحان نمره
باالیی نیاورده اند ولی مقدار قابل توجهی از مطالب درسی را به خوبی آموخته و آن را به طور عملی تجربه کرده اند.
 -6فرزندان خود را از نظر نمره های امتحانی با دوستان و همساالن و فرزندان بستگان و همسایگان مقایسه نکنید .چه ،این مقایسه موجب ایجاد
ذهنیت منفی در او نسبت به امتحان شده ،به تدریج اعتماد به نفس او را نیز از بین می برد..
 -9قبل از امتحان با دادن وعده هایی نظیر اگر در این امتحان فالن نمره را بگیری ،فالن جایزه را برایت تهیه می کنم فرزند خود را تحت فشار و
اضطراب درونی قرار ندهیدبلکه همیشه این طور اظهار کنید که تو سعی و تالش خود را بکن تا بتوانی مطالب را خوب یاد بگیری.
 -9در صورت نیاز به راهنمایی و کمک در دروس از طرق ممکن به آنها کمک کنید.
 -7در برنامه های درسی فرزندتان دخالت نکنید  ،اما نظارت داشته باشید .
 -01اگر خود فرزندتان را جهت امتحان به مدرسه می رسانید سعی کنید تا کمی زود تر از خانه خارج شوید تا فرزندتان بدون نگرانی از تاخیر در محل
امتحان حاضر شود .
 -00در صورت امکان وسایل الزم جهت شرکت در امتحان را از قبل برای فرزندتان آماده کنید.

#روانشناس-زهراسروریان

ایستگاه دوم  :روانشناسانه
سالم سالم سالاااام گل دخترای نازنین ....یلداتون مبارک ...امیدوارم عمرتون بلند و بخت تون سفید و دل تون شاد باشه ....من که خیلی خوشحالم از
این که این هفته یه جشن خواستنی کنار هم داشتیمم ...امیدوارم کلی به همه خوش گذشته باشه ☻
خب از اصل قضیه غافل نشیم و سریع بریم سراغ روانشناسانمون ...آماده ای؟!
برو بریم.....

این هفته ادامه ی موضوع هفته ی پیش رو براتون داریم  ،برای قوی شدن ذهنمون و تفکر خالقمون ...
قسمت دوممون  :یادگیری فعّال
 5اصل به نقل از یک روانشناس معروف برای یادگیری آسان و دائمی به صورت زیر ذکر شده است :
 -1یاد گیرنده تحریک شده باشد ،وقتی که او سهمی در جریان یادگیری دارد.
 -2یادگیری متناسب با رشد یادگیرنده باشد ،وقتی که یادگیری با استعداد بدنی و عقالنی یادگیرنده متناسب باشد.
 -3یادگیری از طرحی پیروی کند ،وقتی که یادگیرنده بتواند روابط با معنا را درمیان فعالیت ها وهدف تشخیص دهد.
 -4یادگیری مورد ارزیابی قرار گیرد ،وقتی یادگیرنده راهی برای آگاهی از پیشرفت خود در اختیار داشته باشد.
 -5یادگیری با رشد شخصی و اجتماعی ارتباط پیدا کند ،وقتی که یادگیرنده رشد وسازگاری رضایت بخشی را احساس کند.
یادگیری انسان در مراحل مختلف رشد و با توجه به ویژگی های آن ،تفاوت دارد .اگر چه در دوران کودکی بسیاری از یادگیری ها به طریق شرطی شدن
کالسیک یا شرطی شدن فعال صورت می گیرد ولی با توجه به اصل موجودیت انسان به عنوان اشرف مخلوقات باید به یادگیری وی از طریق شناخت،
آگاهی و بصیرت تعمق کرد .در فرایند یادگیری انسان ،باید به قدرت تفکر و اندیشیدن به عنوان محور اصلی
شناخت درجریان یادگیری اندیشید .به طور کلی هر اندازه نفوذ و دامنه اختیارات و فعالیت های یادگیرنده در امور آموزش و یادگیری بیشتر باشد ،رضایت
وی از این فرایند بیشتر خواهد بود و تعهد بیشتری در قبال آنها خواهد داشت .نتیجه این امر بهبود پیشرفت آموزشی خواهد بودکه خود زمینه ساز ایجاد
شناخت و درک عمیق تر نسبت به مطالب آموخته شده و در نتیجه اشراف کامل به آنها در زمینه ایجاد تغییرات جدید سازنده و خالقیت خواهد بود .ما
می توانیم با استفاده از شیوه هایی که زمینه بررسی و کاوش در محیط را مساعد می کند ،تفکر خالق خود را تقویت کنیم .والدینی که در بیرون از منزل کار
می کنند (بویژه پدران)گمان می کنند برای جبران اوقاتی که نزد فرزندانشان نیستند باید کارهایی مثل رفتن به پارک ،سینما ،باغ وحش و رستوران را
انجام دهند یا وسایل و اسباب بازی های گران قیمت برای فرزندانشان بخرند .فعالی ت های س اده و روزم ره ای مانند خرید کردن ،رفتن به
زیرزمین خانه ،تعمیر یک وسیله خراب یا کارکردن در باغچه به همراه پدر یا مادر همگی یادگیری فعال و مشارکتی محسوب می شوند و ارزش های
آموزشی زیادی دارند .با پرسش های ساده ای مانند اینکه وقتی آب را داخل فریزر می گذاریم یا هنگامی که به گیاهان خورشید نمی تابد چه اتفاقی می
افتد ؟ به بچه ها کمک می کنیم تا حدس بزنند ،فرضیه ای داشته باشند یا برداشت علمی کنند؛ چرا که در غیر این صورت فقط در کتاب ها به این مطالب
برمی خورند  .این فعالیت ها سبب می شود بچه ها دربارهء علت و معلول ها فکرکنند و بتوانند براساس این روابط در ابزار ،مواد و مفاهیم کاوش کن
ند و بر آنها مسلط شوند.

#روانشناس-زهراسروریان

درس نامه :

از افالطون پرسیدند :
شگفت انگیز ترین رفتار انسان چیست ؟
پاسخ داد :
از کودکی خسته می شود ،
برای بزگ شدن عجله می کند و سپس دلتنگ دوران کودکی خود می شود.
ابتدا برای مال و ثرت از سالمتی خود مایه می گذارد ،
سپس برای باز پس گرفتن سالمتی از دست رفته پول خود را خرج می کند .
طوری زندگی می کند که انگار هرگز نخواهد مرد ،
و بعد طوری می میرد که انگار هرگز زندگی نکرده است .
انقدر به آینده فکر می کند که متوجه از دست رفتن امروز خود نیست،
در حالی که زندگی گذشته یا آینده نیست،

زندگی همین حاالست ....

#صدف-خیاطی

