الگوي نظري ساحت هاي تربيتی

سند تحول بنيادین آموزش و پرورش

تعلیم و تربیت

زیستی و بدنی

از همه باالتر

همین قضیه آموزش و پرورش
و قضیه تعلیم و تربیت

است

بهترین و برجسته ترین
فکرها باید بنشینند

براي آموزش و پرورش
طراحی کنند

الگوي نظري

منظور از الگوی نظری :
" طرحوارۀ مفهومي نظام مندی است ،متشكل از عناصر مربوط به جريان تربيت و

روابط ميان آن ها كه پاسخ های مستدل و عامي را برای هدايت مربيان در
عمل تربيتي فراهم مي آورد".

➢ هر الگوی نظری شامل سه دسته مؤلفه است:
« حدود و قلمرو »

« رويكرد »

« اصول »

حدود و قلمرو ساحت تعليم و تربيت زیستی و بدنی

✓ بخشي از جريان تربيت رسمي و عمومي
✓ ناظر به حفظ و ارتقای سالمت و رعايت بهداشت جسمي و رواني متربيان در قبال خود و ديگران
✓ تقويت قوای جسمي و رواني
✓ مبارزه با عوامل ضعف و بيماری
✓

حفاظت از محيط زيست

✓ احترام به طبيعت

حدود و قلمرو ساحت تعليم و تربيت زیستی و بدنی

قلمرو اين ساحت (پرورش قوای بدني وتأمين سالمت جسمي) موارد زير را پوشش مي دهد:
▪

تربيت جنسي سالمت فردی و اجتماعي ( تأمين نيازهای اساسي ،حفظ شادابي در زندگي،
برخورداری از رفاه و سالمت ،استفاده از تفريحات سالم و اوقات فراغت ،مراقبت از جسم و روح و
پاكيزگي و آراستگي فردی )

▪

بهداشت زيست محيطي

▪

احساس مسئوليت در قبال حفظ زيست بوم شهری

▪

آگاهي از الگوهای صحيح توليد و مصرف و يادگيری عادتها و گرايشها در حفظ پاكيزگي و
سالمت محيط شهری) و منابع طبيعي (شناخت طبيعت و احترام قائل شدن برای آن)

▪

در واقع همۀ اين موارد به جنبههايي مهم ومغفول از حيات طيبه در وجه كامل آن اشاره دارد

رویکرد ساحت تعليم و تربيت زیستی و بدنی

مهم ترين جهت گيری ساحت تربيت زيستي و بدني عبارت است از:
➢

تعامل مستمر روح و بدن ،با اين توضيح كه در اين جهت گيری رابطۀ روح و بدن
رابطهای بنيادين ،عميق و در اصلِ هستي است

➢ مفهوم سالمت در اين ساحت معنای گسترده تری مي يابد و ابعاد رواني را نيز شامل
مي شود
➢ رويكرد اين ساحت از تربيت نيز نگاهي كل نگر و تلفيقي است
➢ اين همان « نفخۀ الهي » است كه خداوند به آدمي بردميده است
➢ در قرآن كريم ،از آن با تعبير نفس و در زبان فارسي با واژۀ جان و روان ياد ميشود

اصول حاکم بر ساحت تعليم و تربيت زیستی و بدنی

➢ توجه هماهنگ و مستمر به تربيت زيستي و بدني متربيان

➢ توجه به كسب شايستگيهای پايه (توانمندیهای ضروری) ،توسط متربيان جهت ارزيابي
خطرها ،لحاظ كردن نتايج بالقوۀ آنها و درک و فهم موقعيت خود در زمينۀ زيستي و
بدني و عمل برای بهبود آن

➢ امروزه بحث رفتارهای پرخطر در جوامع جهاني به شدت مطرح است لذا از تربيت
رسمي و عمومي اين انتظار مي رود كه متربيان را در مواجهه با فرصت های خطرساز
زندگي آنان مراقبت كنند و با ارزيابي آگاهي و خويشتن داری با آن ها مواجه شوند
➢ اين موضوع در اخالق اسالمي مورد تأكيد است و ارزش تقوا مورد توجه جدّی
جامعۀ صالح است

اصول حاکم بر ساحت تعليم و تربيت زیستی و بدنی

➢ توجه هماهنگ و متعادل به ابعاد جسماني ،رواني ،زيستي ،اجتماعي ،محيطي و معنوی

رشد متربيان در تربيت زيستي و بدني آن ها
➢ توجه به كسب شايستگي ايجاد رابطۀ سالم با محيط ،يعني احترام به محيط زيست به مثابۀ
آيه ای از آيات الهي( نگاه آيه ای) و در عين حال ،بهره مندی معقول و اخالقي از

ظرفيت های آن ( نگاه وسيله ای) برای اعتالی سطح كيفي حيات بشری
➢ توجه به ايجاد روحيۀ تعهد و مسئوليتپذيری نسبت به آفريده های خداوند ،اعم از
انسانها و طبيعت در متربيان

➢ توجه به تربيت جنسي با توجه به تفاوت های جنسي متربيان
➢ توجه به مشاركت و تعامل همۀ نهادها و عوامل سهيم و مؤثر در زمينۀ سالمت و
تربيت بدني متربيان

اصول حاکم بر ساحت تعليم و تربيت زیستی و بدنی

➢ توجه به ايجاد زمينۀ مناسب كسب شايستگي های پايه ،مرتبط با ابعاد زيستي زندگي
خانوادگي برای متربيان
➢ امروزه مهارت های زندگي بخشي از موضوعات مورد توجه نظام های تربيت رسمي و
عمومي است
➢ توجه به زمينه سازی برای كسب شايستگي های الزم در سطح تربيت همگاني بدني و در
عين حال توجه به زمينه سازی برای كسب شايستگي های الزم ،بويژه تربيت بدني ،در

سطوح قهرماني
➢ توجه به ظرفيت های تربيت غيررسمي برای زمينه سازی كسب شايستگي های
پايه و ويژه در حوزۀ سالمت و تربيت بدني

امام علی علیه السالم

سالمتی
میوه دور اندیشی
است

