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به نام خدا 

نه ماه در انتظار آمدنش خانه آراستیم و لحظه شماری کردیم.
افروختیم،  شمع  زادروزش  مناسبت  به  سال  هر  پس،  آن  از 

شیرین  کام شدیم و آرزو کردیم. 
آرزو کردیم که زودتر، زودتر و زودتر بزرگ شود. 

سال های کودکی تند و سریع گذشت …
ناگاه با نوجوانی روبه رو شدیم که دیگر کودک نبود! 

در بهت و افسوس فرورفتیم که چه زود گذشت؟!
نام کودک امروز است. 
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پیش گفتار 
یادگیری به معنای افزایش توانایی از راه کسب تجربه، فرایندی ست که در سرتاسر زندگی انسان جریان دارد و نیازمند تحول بنیادی 

در ذهن، بینش، نگرش و طرزتفکر انسان است. 
بنابراین هر فّعالیتی که در کالس صورت می گیرد، نحؤه ارائٔه اطالعات، اجرای تمرین ها و فرصت هایی که به فرد یا گروه برای 
معلمی هستید، چگونه عمل  اینکه شما چگونه  براساس  دانش آموز  واقع  دارد. در  انگیزشی  اثر  دانش آموزان،  برروی  فّعالیت می دهید 

می کنید و در کالس چه احساسی دارید نسبت به شما و نحوهٔ کارتان واکنش نشان می دهند. 
با توجه به این موارد، معلمین برای درک انگیزش و نحؤه افزایش آن در دانش آموزان، شاید در ظاهر ابزار محدودی در اختیار 
یادگیری، نحؤه گسترش و درونی  کردن آن و  انگیزٔه  بیشتر، می توانند هنرجویان خود را در خصوص ماهیت  با آگاهی  اما  باشند  داشته 

باالخره افزایش شوق یادگیری و به کار بستن آن، از درک کامل تری برخوردار سازند. 
چه گروه از معلمان توانایی آشکارسازی انگیزٔه درونی دانش آموزان را دارند؟ 

معلمانی که: 
 از نیازهای تک تک دانش آموزان خود مطلع باشند. 

 نسبت به محدودیت ها، مقررات و امکانات آگاه و با  ثبات باشند. 
 آرام، صمیمی و عالقه مند به کار باشند. همچنین به کار مثبت دانش آموز و نحؤه تشویق صحیح و به موقع آنها آگاه و در عین حال 

شوخ طبع و منضبط باشند. 
به طور کلی داشتن نگاه مثبت نسبت به کار، کسب اطالعات جدید، احترام گذاشتن به دانش آموز و … بستر مناسب را برای تشویق 

دانش آموزان و دادن انگیزه به آنان مهیا می سازد. 
و  مسئولیت  پذیرش  به  را  هنرجویان  تمایالت  تا  کنید  فرصتی خلق  باید  »برانگیزاننده«  عنوان  به  گرامی  هنرآموز  این رو شما  از 

فراگیری پرورش دهید. 
اهمّیت  به  یادگیری  در  آنان  تا  می آورید  به وجود  هنرجویان  مشارکت  برای  را  فرصت هایی  یادگیری  فرایند  در  شما  واقع  در 
مسئولیت پذیری پی ببرند و الگوی مشارکت علمی خود را در داخل و حتی بیرون از کالس گسترش دهند و به طور فعال و شخصی درگیر 

فّعالیت های یادگیری شوند و خودانگیزشی آنان ارتقا یابد. 
به این ترتیب، با دادن مسئولیت یادگیری به هنرجویان از دو مشکِل انتقال اطالعات، که ناشی از رویکرد معلم مدار است، جلوگیری 

کرده اید: 
١ــ پیشگیری از افت یادگیری که نتیجٔه کم مسئولیتی هنرجویان در توسعه بخشیدن به مهارت های الزم برای پردازش اطالعات 

است؛ 



2ــ ملزم نشدن معلم به داشتن اطالعات کافی دربارٔه موضوع. 
امروزه منابع متعدد می تواند در هر لحظه که معلم احساس کرد به کمک او بشتابد و اطالعات را در اختیار او قرار دهد. از این رو 
دادن فرصت های بیشتر به هنرجو برای مسئولیت پذیری و کنترل کار خود می تواند در جهت مثبت باشد زیرا او نیز برای آگاهی بیشتر قادر 

است از منابع گوناگون )کتاب های درسی، اینترنت، کتب آموزشی، تجارب افراد دیگر( استفاده کند.
عالوه بر  این هنرآموز، باید فضای مثبت یادگیری را در کالس ایجاد کند. فضای مثبت کالس یعنی داشتن محیطی امن و منظم که 

در آن قواعد و مقررات به وضوح بیان شود و هنرجو بداند که از او چه انتظاراتی دارند.   
او باید بداند که عقاید و احساساتش مورد پذیرش است و ابداع و نوآوری اش با حق انتخابی که به او می دهند، قابل اجراست. 

هنرجو باید بداند که هنرآموز به یافته های علمی و عملی او اهمیت می دهد و از او انتظار دارد که تا حدامکان تالش کند. هنرجو باید 
یاد بگیرد که مشارکت و همکاری، رفتار دوستانه و نظم و ترتیب از اصول اصلی کالس است و باالخره فضای کالس به نحوی ست که او از 
گذراندن وقت در آن کالس، عالوه بر یادگیری، رضایت خاطر به دست می آورد و از آموخته هایش می تواند در دوره های بعدی زندگی اش 
چه در محیط کار و چه در زندگی خصوصی، لذت ببرد. زیرا انتقال آموخته ها بسیار الزم است و اگر او نتواند آنچه را که در مدرسه 
آموخته به موقعیت های دیگر منتقل کند و در بیرون از فضای مدرسه و کالس به کار گیرد این سؤال مدام ذهن او را به خود مشغول می کند 
که چرا به مدرسه آمده و از این کتاب و از سایر کتاب ها و دروسی که می خواند چگونه می تواند برای حل مسائل واقعی زندگی بهره گیرد؟ 

آموزش امروز بیش از پیش به دیدگاه »میان رشته ای١« توجه می کند، یعنی آموختن و به کار گرفتن آن آموخته ها در زندگی. 
کتاب فعالیت های آموزشی پیش دبستانی با هدف توانمند ساختن هنرجو برای آموزش به کودکان در مراکز پیش از دبستان به ارزش 

چهار واحد درسی نظری و عملی )دو واحد نظری، دو واحد عملی( تدوین شده است. 

١ــ میان رشته ای همان دیدگاه تلفیقی ست که در بخش های بعدی مفصاًل پیرامون آن صحبت می شود. 



مقدمه
با توجه به نقش کلیدی این کتاب و برای راهگشایی هر چه بیشتر در امر آموزش، کتاب راهنمای 
بخش  سه  در  کتاب  گردید.این  تألیف  و  طراحی  نیز  آن  دبستان  از  پیش  آموزشی  فعالیت های  تدریس 

طراحی شده است. 
بخش اول، آگاه شویم: 

هدف کلی این فصل آشنایی هنرآموزان گرامی با اصول تدریس است )کلیات تدریس(؛ 
بخش دوم، توجه کنیم: 

هدف کلی آشنایی با روش ها و راهکارهایی برای رسیدن به اهداف کتاب است؛ 
بخش سوم، اجرا کنیم: 

هدف کلی آشنایی هنرآموزان با نحؤه اجرای محتوای فصول کتاب در طول سال است. 


