سرفصل روش های

مربیان قرآنی محترم مرکز مردم نهاد به منظور توسعه تعلیم و تربیت اسالمی کودکان
و جهت اجرای برنامههای آموزشی و تربیتی دستورالعمل های زیر را مطالعه و به
لینک های مربوطه مراجعه نمایید

آموزش مفاهیم دینی
-1حفظ سوره های کوتاه قرآنی
حفظ برخی سوره هایی که دارای آیات ساده  ،موزون و کوتاه است  ،مانند سوره های توحید ،کوثر  ،ناس،
عصر  ،نصر ،حمد  ،فلق  ،قدر.

 -2آشنایی با برخی از آموزه های قرآنی
آشنایی با برخی از آموزه های اخالقی و رفتاری از قرآن کریم یا درباره ی قرآن کریم
آشنایی با برخی از صفات خدا مانند مهربانی  ،بخشندگی ،توانایی در قالب آموزهای قرآنی
آشنایی به حفظ اشعار و سرود های قرآنی

-3عالقه به یادگیری خواندن قرآن کریم
خواندن کلمات  ،عبارات و آیات ساد ه وکوتاه قرآن کریم.

-4انس با قرآن
عالقه به شنیدن قرائت زیبا و جذاب آیات قرآن کریم
عالقه به شرکت در جمع خوانی سوره های کوتاه قرآن و سعی در تقلید از قرائت زیبای آن

-5ایجاد محبت اهل بیت در کودکان
تعریف قصه های دینی – خواندن قرآن و حدیث برای کودکان-جشن گرفتن میالد ائمه و درآخر شما به عنوان
کسی که قرار است حب اهل بیت علیهالسالم را در دل بچهها بکارید باید معدن مهر و امنیت باشید.

تربیت و رشد اجتماعی

-1باالبردن دانش و تقویت مهارت های اجتماعی
یکي از مسائلي که در مقاطع مختلف از اهمیت زیادي برخوردار است ،داشتن مهارت اجتماعي است .مهارت
اجتماعي به مجموعه رفتارهاي فراگرفته قابل قبولي گفته مي شود که کودک را قادر میسازد با دیگران رابطه
موثر داشته و از عکس العمل هاي نا معقول اجتماعي خودداري کند. ...
https://cbt.persianblog.ir/wpgAn17JvphooAr5BDl6

-2تقویت قدرت بیان و نفوذ کالم
تقریبا هر کسی در زندگیاش در شرایطی قرار می گیرد که باید برای جمعی صحبت کند ،بخواهد از عقایدش
دفاع کند یا الزم باشد کسی را متقاعد کند .پس بهتر است کودکان را برای آن روز آماده کنیم.نفوذ کالم و توانایی
متقاعد کردن دیگران با هر موقعیت اجتماعی میتواند در کار ،در زندگی یا حتی در دنیا تغییرات بزرگی ایجاد
کند.
https://mostafaee.com/portfolio/childrens-expression-technique

-3ایجاد اعتماد به نفس و صداقت
اعتماد به نفس مانند آرامش ،همدلی و تشویق ،یکی از ویژگیهای بسیار با ارزش و زیرکانه است اعتمادبهنفس
برای کارها ،مانند نقش سوخت برای آتش است .اعتمادبه نفس همان الیهای است که برای هر کاری از آن استفاده
میکنیم و در معرض دید دیگران قرار میدهیم.
http://savadezendegi.com/fa/news/311/7

-4ایجاد پشت کار و تقویت اولویت بندی و درجه بندی رفتارها
برای موفق شدن کودکان عالوه بر هوش ،پشتکار متناسب با توانشان هم الزم است .تحقیقات نشان داده که با
وجود این همه هوش و استعداد ،اغلب بچههای ما وقتی بزرگتر میشوند آن طور که انتظار می رود به موفقیت
خاصی دست پیدا نمیکنند و این به دلیل پرورش نیافتن روحیه تالش و پشتکار در آنهاست
/https://www.isna.ir/amp/yazd-61467

-5ایجاد حس احترام به شخصیت و جایگاه افراد در همه جا
یکی از مشکالت تربیتی جوامع حاضر ،مشکل قصور یا عدم احترام کودکان نسبت به بزرگساالن است متاسفانه
این مشکل به پیشرفت جوامع و در فضای فرهنگی معاصر شدیدتر نیز شده است
https://www.beytoote.com/baby/tuition/child02-respect-others.html

-6ایجاد قدرت همکاری و تبادل اندیشه با پدر و مادر و همساالن و دیگر اعضای اجتماعی
کودکان رشد می کنند تا بخشی از دنیایی بزرگ تر را تشکیل دهند .ما از آنان می خواهیم که در مورد خودشان
احساسی خوشایند داشته باشند و بتوانند به آسانی و به طور موثر ارتباط برقرار سازند .همه مردم برای اینکه
زندگی راحتی داشته باشند و به خانواده ،اجتماع و فراتر از آن کمک کنند ،نیاز دارند که همکاری با یکدیگر را
بیاموزند
https://b2n.ir/t85410

-7تقویت قدرت برقراری روابط صمیمی و همه جانبه با همساالن
https://sites.google.com/site/mojtabamazlum/relationsheep

-8تقویت هوش هیجانی و افکار مثبت در ذهن کودکان
هوش هیجانی یا عاطفی ) (EQبه معنای شناخت و کنترل احساسات و هیجانات است .هوش هیجانی مقولهای
است که باعث میشود هرکس بهتر بتواند عواطف خود را کنترل کند و در برخورد با دیگران و موقعیتهای
مختلف واکنشهای بهتر نشان بدهد ،و به همین خاطر از اهمیت بسیار برخوردار است.

https://b2n.ir/d02423

(نبوغ و استعداد و عالقهمندیهای کودک را کشف و در پرورش آن تالش کنید)

-9تقویت قدرت سوال کردن
قدرت سوال کردن سبب میشوند کودکان عمیقتر فکر کنند و خالقتر باشند.
آنها را به انجام کاری وا دارد و ترغیب کند و یا اینکه آنها رابه چالش بکشند

https://www.iranmodir.com/asking-question/

-10کنترل و مدیریت خشم
کودکان ما باید بدانند که عصبانی بودن اشکالی ندارد .اما درست نیست که در حین عصبانیت ،خشن و یا پرخاشگر
شوند .بر همین اساس مربیان بهتر است برای جلوگیری از تبدیل شدن کودک به یک فرد عصبانی در مورد
مدیریت خشم در کودکان و نقش آن در جلوگیری از بروز رفتارهای پرخاشگرانه اطالعات الزم را داشته باشند

https://namnak.com/%D8%AE%D8%B4%D9%85%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-.p61896
-11تقویت مسئولیت پذیری و وجدان کاری
همهی ما میخواهیم در دنیایی زندگی کنیم که مردم یاد گرفتهاند مسئولیت پذیر باشند ،دنیایی که در آن مردم از مسئولیتهای
خود به عنوان یک شهروند ،شانه خالی نمیکنند .برای داشتن چنین دنیایی ،بهتر است از همان ابتدا حس مسئولیت پذیری در
کودکان را تقویت کنیم تا در آینده انسان مسئولیت پذیری باشند .

https://b2n.ir/p26303

پرورش خالقیت

پرورش خالقیت

-1توانایی تفکر خالق و اندیشیدن خالق
وقتی از موفقیت در کودکان حرف میزنیم ،معموال مهارتهایی مانند خواندن ،نوشتن ،ریاضیات و ..به ذهنمان میرسد .غافل
از اینکه تفکر خالق در کودکان نقشی کلیدی برای رسیدن آنها به موفقیت بازی میکند خالقیت یعنی ابداع و خلق چیز جدیدی
که قبال وجود نداشته است .درواقع خالقیت یعنی بتوان ایدهها را به واقعیت تبدیل کرد.

https://b2n.ir/q07414
-2تقویت کنجکاوی کودکان
پرورش این حس از سنین کودکی در بچهها اهمیت زیادی دارد بر اساس تحقیقات انجام شده توسط انجمن علوم روانشناسی،
کنجکاوی نقش مهمی در عملکرد تحصیلی کودک دارد.
نقش معلمان و مربیان در شناساندن این حس و کمک به تقویت آن در کودکان اهمیت بسیاری دارد .

https://b2n.ir/p88193
-3تقویت استقالل فکری
با آموزش و حمایت نمودن و واگذارى مسئولیتهائى در حد توان کودکان باید استقالل را در آنها بهوجود آورید.

