بسمه تعالي

ساحت های شش گانه تربیتي سند تحول بنیادین:
هنگاميکه از تعلیم و تربیت سخن ميگوییم ،درواقع از نوعي از قابلیتها و ظرفیتهایي سخن ميگوییم که در ابعاد
مختلف روح و بدن انسان قرار دارند و انسان برای رسیدن به کمال مطلوب خود نیازمند آن است که با یاری دیگران آنها
را به فعلیت برساند یا آنها را تصحیح ،تعدیل ،تقویت و هدایت کند.
بنابراین تعلیم و تربیت دارای حوزههای مختلفي است ،حوزههایي که در آن نیازهای مشترک همعرض انسانها قرار گرفته
است اصطالح (ساحتهای تربیتي) به کار گرفته ميشود .ساحتهای ششگانه در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش
عبارت هستند از (مباني نظری سند تحول بنیادین آموزشوپرورش:

- 1ساحت تربیتي اعتقادی ،عبادی و اخالقي
–پذیرش آزادانه و آگاهانه دین اسالم
–تالش مداوم جهت ارتقای ابعاد معنوی وجودی خویش و دیگران از طریق برقراری ارتباط با خداوند (عبادت و تقید به
احکام دیني) و دعوت سایرین به دینداری و اخالقمداری
–خودشناسي و دیگرشناسي برای پاسخگویي مسئوالنه به نیازها ،محدودیتها و پیشرفت ظرفیتهای وجودی خویش و
دیگران.
–تالش پیوسته برای حضور مؤثر و سازنده دین و اخالق در تمام ابعاد فردی و اجتماعي

- 2ساحت تربیت اقتصادی و حرفهای
–تدبیر امر معاش و زندگي اقتصادی با درک موقعیت اقتصادی خود و جامعه و تالش برای بهبود پیوستۀ آن
–درک و فهم مسائل اقتصادی خود و جامعه (در زمینه تاریخي ،فرهنگي و اجتماعي)
–تالش فردی و جمعي برای تحقق غنا ،کفاف ،عمران ،رشد و استقالل اقتصادی ،حفظ و پیشرفت ثروت ملي ،افزایش
بهرهوری ،تأمین رفاه عمومي و بسط عدالت اقتصادی و شناسایي عوامل فقر ،فساد و تبعیض و تالش جهت مقابله با آنها
در سطح ملي و جهاني در جهت تشکیل جامعۀ صالح و پیشرفت مداوم آن ،بر اساس نظام معیار اسالمي.

- 3ساحت تربیت علمي و فناوری
–شناخت و بهرهگیری از نتایج تجارب متراکم بشری در حوزۀ علم و فناوری بر اساس نظام معیار اسالمي
–بهرهگیری و ارزیابي از یافتههای علمي و فناورانه و ایجاد خالقیت و نوآوری در آنها جهت کشف صورتهای جدید
واقعیت یا خلق روشها و ابزارهای نوین برای وصول به اهداف متعالي در چهارچوب نظام معیار اسالمي
–برنامهریزی و اجرای آگاهانه فعالیتهای علمي پژوهشي برای دستیابي خود و جامعه به آیندۀ مطلوب بر مبنای
نظام معیار اسالمي
–برقراری ارتباط سازنده با طبیعت از طریق شناخت و استفاده از طبیعت باهدف تکریم ،تسخیر ،آباداني و آموختن از آن
برای ایفای نقش سازنده در فعالیتهای علمي در سطح

- 4ساحت تربیت اجتماعي و سیاسي
–بازشناسي ،حفظ و اصالح آداب ،رسوم ،هنجارها و ارزشهای جامعه در پرتو نظام معیار اسالمي؛
–درک مناسب موقعیت اجتماعي و سیاسي خود و جامعه و مواجهۀ خردمندانه یا تحوالت اجتماعي و سیاسي بر اساس نظام
معیار اسالمي
–توسعه آزادی و مرتبه وجودی خویش و دیگران در پرتو درک و اصالح موقعیت اجتماعي خود و دیگران (اعضای
خانواده ،خویشاوندان ،دوستان ،همسایگان ،همکاران و همشهریان و هموطنان و)…
–برقراری رابطه سازنده و مناسب با ایشان بر اساس نظام معیار اسالمي و کسب صفاتي جمعي نظیر احسان ،مهرورزی،
انصاف ،خیرخواهي ،بردباری ،وفاق ،همدلي و مسالمتجویي
–آمادگي جهت تشکیل خانواده و حفظ و تداوم آن بهمثابۀ مهمترین نهاد تحققبخش جامعۀ صالح بر اساس ارزشهای
نظام معیار اسالمي
–تعامل شایسته با نهاد دولت و سایر نهادهای مدني و سیاسي و کسب شایستگيهایي نظیر رعایت قانون،
مسئولیتپذیری ،مشارکت اجتماعي و سیاسي و پاسداشت ارزشهای اجتماعي در جهت شکلگیری جامعۀ صالح و
پیشرفت مداوم آن بر اساس نظام معیار اسالمي؛
–بازشناسي فرهنگ و تمدن اسالمي
–مشارکت جمعي مؤثر در حیات اجتماعي و سیاسي با رعایت اصول حقطلبي ،حفظ کرامت و عزت ،ظلمستیزی،
عدالتخواهي.

- 5ساحت تربیت زیستي و بدني
–درک ویژگيهای زیستي خود و پاسخگویي مسئوالنه به نیازهای جسمي و رواني خویش
–تالش پیوسته جهت حفظ و ارتقای سالمت و بهداشت جسمي و رواني خود و دیگران بر اساس نظام معیار اسالمي؛
–بصیرت نسبت به سبک زندگي انتخاب شده و ارزیابي پیامدهای آن دربارۀ خود ،جامعه و طبیعت بر اساس نظام معیار
اسالمي؛
–تالش فردی و جمعي برای حفظ و ارتقای سالمت و ایمني افراد جامعه در سطح محلي ،ملي و جهاني براسای نظام معیار
اسالمي؛
–کوشش مداوم فردی و جمعي برای حفاظت از محیطزیست و احترام به طبیعت بر اساس نظام معیار اسالمي؛

- 6ساحت تربیت زیبایيشناختي و هنری
–درک معنای پدیدهها و هدف رویدادهای طبیعت  /هستي برای دستیابي به درک کلي از جهان هستي و جایگاه
خویش در آن بر اساس نظام معیار اسالمي؛
–رمزگشایي و رمزگرداني از پدیدههای آشکار و پنهان طبیعت  /هستي و ابراز آن به زبان هنری؛
–درک زیبایيهای جهان و آفرینش بهمنزلۀ مظاهر جمال و کمال الهي و ارتقای ذائقه زیباشناسانۀ خود؛
– بهرهگیری از قدرت تخیل خود در خلق آثار هنری باهدف حفظ تعالي میراث هنری در سطح ملي و جهاني.

