
 بسمه تعالی 

 جلسه آموزش خانواده  ششمین
 تبیین نقش سند تحول بنیادین در تربیتبا عنوان   حاجی آقالوبا حضور دکتر 

 
با حضور آقای دکتر حاجی آقاالو باا  17الی  15:30ساعت  14/12/97ششمین جلسه آموزش خانواده در روز سه شنبه مورخ 

 تربیت برگزار گردید.موضوع تبیین نقش سند تحول بنیادین در 

والدین باید در تنظیم سند تحول بنیادین نقش داشته باشند و از مسئولین مدرسه نیز مطالبه داشته باشند کاه نقاش خاود را 

 در اجرای سند تحول ایفا کنند.

وصایاتی دانش آموزان باید از چاه تربیتای برخاوردار باشاند و چاه خ  1400سند تحول بنیادین تبیین می کند که در سال 

 داشته باشند.

در گذشته نقش خانواده ها در تربیت دانش آموزان بسیار موثرتر بود و همه تالش می کردند که بچه ها خاو  تربیات شاوند 

 ولی امروزه چنین نیست.

ف در گذشته یادگیری را تغییر نسبتاً ثابت در رفتار تعریف می کردند اما در سند تحاول  یاادگیری را شایساته محاوری تعریا

 کنند.می

یادگیری شایستگی محور چیست؟ در این نوع یادگیری  یادگیرنده باید بتواند باا ترکیاو و هماهنار کاردن داناش  نگارش  

ارزش  تعقل و استعدادهای فردی  یک کل سازمان یافته را در وجود خودشاان باه فعلیات دربیاورناد و از ایان اریان ام اان 

 ست.ا را در روانشناسی شخ یت می گویند و کار مدرسه پرورش شخ یت بچه ها عمل رد را خلن کنند. کل سازمان یافته

تواناد روانشناسی برای شخ یت دو بعد قائل است. شخ یت عمل ردی و اخالقی  اگر این دو شخ یت در فرد پرورش یابد می

 آدم مفیدی باشد.

تعدادهای فاردی در حال مساائل ت امیم مناساو ارزش  تعقل و اسا در این نوع یادگیری  یادگیرنده با تلفین دانش  نگرش 

 بگیرد و ت میم مناسو را به اور موثر اجرا کند.

سند تحول به دنبال پرورش شایستگی در فرزندان ما است اگر از محتوای سند ااالع نداشته باشیم مم ن است مطالباه اولیاا 

 باشد. 20از مدرسه فقط کسو نمره 

 دانش و معرفت ها برای حل مسائل زندگی.شایستگی یعنی متحد کردن علوم  

 برای این ه علوم متحد شود باید شخ یت ما متحد شود و بچه ها ابعاد دانش را باید با هم گره بزنند.

 

 قلمرو را نشان می دهد: 6یک مفهوم دیگر سند تحول، ساحت های تربیتی است، که این ساحت در واقع 

 اخالقی -دینی -ساحت اعتقادی -1

 سیاسی -ت عاافیساح -2

 بچه ها باید بتوانند با اعضای خانواده شان رابطه عاافی درستی را نشان دهند  در واقع رشد احساسی و عاافی داشته باشند.

 ساحت زیباشناسی و فردی -3

 در ارتباط با دیگران از کلماتی استفاده کنیم که رابطه خود را با دیگران مخدوش ن نیم.

 بدنی -ساحت زیستی -4

 دن سرمایه ای است که خداوند به ما داده است و بچه ها مراقو سالمتی خودشان نیستند.ب

 حرفه ای -ساحت اقت ادی -5

زان از هماین دوره مح اول تولیاد درآموزش و پرورش دنیا  آموزش حرفه ای از دوره ابتدایی آغااز مای گاردد و داناش آماو

  .حرفه می شوند وکنند و آرام آرام وارد اقت اد می



 فناورانه -ساحت علمی -6

 بچه ها باید از لحاظ علمی و فناورانه رشد کنند و بدون فناوری نمی توانیم زندگی کنیم.

 ساحت باید کامل باشد. 6برنامه های مدرسه در این 

 مح ول تعلیم و تربیت باید چه چیزی باشد؟ 

را تشخیص بدهند و باه ااور مادام نسابت باه اصاال  بچه ها باید به درجه ای از عقالنیت برسند که موقعیت خود و دیگران 

موقعیت خود و دیگران اقدام کنند و الزمه این کار این است که آنان تف ر انتقادی داشته باشند و باید ت نیک هاای پرورشای 

 عقل از حوزه دبستان آغاز می شود.

 ند تحول مطرح می گردد ارتباط است:از مفاهیم دیگری که در س

ارتباط با خود: بچه ها باید آستانه تحمل  احساساا  و اف اار خودشاان را بشناساند. تاا  آوری خودشاان را بشناساند و  -1

 افزایش دهند.

ارتباط با خلن: بچه ها باید بتوانند با پدر  مادر  دوستان  همشهری و هم وان و همنوع خود رابطه صمیمانه داشته باشاند  -2

 و اگر بچه ها قادر به این کار نیستند  بخشی از وظایف مدرسه آموزش این ارتباط است.  

رابطه درستی برقرار کنند و رابطه باا خلقات موجاو رابطاه باا  ارتباط با خلقت: بچه ها باید بتوانند با گیاهان  آسمان و ... -3

 خلن می شود.

ارتباط با خدا: جهان صاحبی دارد که شعور دارد و اراحی می کند و فرمانهای خود را در قالو دیان صاادر کناد و انتظاار  -4

 و ملزوم ی دیگرند. دارد ما این فرمانها را بپذیریم. رابطه با خدا باید صمیمانه باشد و همه اینها الزم

مح ول نهایی تعلیم و تربیت بر اساس سند تحول موجودی است که صمیمانه ترین و زیباترین رواباط را باا خاودش  خلان  

 خدا و خلقت برقرار کند.

 در پایان جلسه اولیا سواال  خود را مطر  کردند:

ر جامعه وجود دارد ارتباط برقرار کنناد. باا بچاه هاا  می خوانند و د بچه ها نمی توانند مطالبی که در کتا  دینی -سوال اول

 چگونه رفتار کنیم؟

اولویات اول بارای برای رفع تناقض بین آنچه که در جامعه است و آنچه باید باشد توجیه و دلیل تراشی غلاط اسات و  -پاسخ

 گران را تغییر دهیم.ما هستیم. برای رفع تناقض باید اول در خودمان تغییر ایجاد کنیم سپس دیرفع تناقض خود 

الی آموزش تدوین سند تحول بنیادین به این معنی است که آموزش و پرورش ما به روز نبوده است و آیا مدیران ع -سوال دوم

 و پرورش به این نتیجه رسیده اند؟

 یالن بی ار ناشای تحقیقا  نشان داده است که مح ول تعلیم و تربیت ایران را جامعه به دور می ریزد  پس فارغ التح -پاسخ

 از چیست؟

 کاستی یا نقص را شناسایی کردند و تعلیم و تربیت با آن روشها و آدا  به درد نمی خورد. 7کارشناسان یونس و 

باید به لحااظ اقت اادی   1404ساله ایران در سال 20تعلیم و تربیت باید بچرخد  متحول شود بخ وص ایران در چشم انداز 

 فناورانه اول شود.علمی و 

 مبنای تحول چه چیزی است؟ -سوال سوم

  تعلیم و تربیت بر اساس دو چیز بنا نهاده شده است: آموزه های دینی و آموزه های علمی. 

  



 

 

 

   
 
 
  


