
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنرهای زيبا 
و تربيت بدنی

 

  
 

“Fine Arts and Physical 
Education” 

  
[Persian] 

اين بروشور يکی  از سری بروشورهای است که 
توسِط  هيات مديره آموزش و پرورش ونکوور و برنامه 

سکناگزينی مدارس ونکوورVSB SWIS تامين مالی شده 
است و با همکاری معلمين ESL و VSB MCLWتهيه و 

 تنظيم گرديده است.

 

    
اجرای اين برنامه با کمکهای مالی دولت کانادا و دولت 

 بريتيش کلمبيا ميسر شده است

 

ی تربيت  چه کسی در برنامه
  کند؟ بدنی شرکت می

آموزان از کودکستان تا کالس دهم  دانش
به طور مرتب در تربيت بدنی  بايد

  شرکت کنند.
ی  همه همچنينوزارت آموزش و پرورش 

کند که در  آموزان را موظف می دانش
  ) شرکت کنند.DPAفعاليت بدنی روزانه (

دقيقه فعاليت بدنی  15: کودکستان
  روزانه.

دقيقه فعاليت بدنی  30 کالس اول تا نهم:
  روزانه.

آموزان بايد  دانش کالس دهم تا دوازدهم:
 در هفته دقيقه فعاليت بدنی 150حد اقل 

ترا کنند. فعاليت بدنی روزانه  ثب
ی  دوره در ی گذار بخشی از برنامه

  التحصيلی است. فارغ

مزيتهای چرا تربيت بدنی مهم است؟ 
ی تربيت بدنی برای فرزند من  برنامه
  چيست؟

وزارت آموزش و پرورش معتقد است که 
آموزانی که سالم و از نظر بدنی متناسب  دانش

هستند در مدرسه عملکرد بهتری دارند، و در 
  بزرگسالی نيز سالمتر خواهند بود.

کند  های پژوهشی نيز امر را ثابت می مطالعه
ليت بدنی به دهد که فعا و نشان می

  کند تا: آموزان کمک می دانش
مهارتهای رهبری و کار گروهی خود را  -

  پرورش دهند؛
اضطراب خود را تخليه کنند و اعتماد به  -

 خويشتن را تقويت کنند؛
بدن خود را قوی و سالم و سيستم ايمنی  -

 خود را مصون نگاه دارند؛ و
در زمان انجام کارهای درسی، انرژی  -

  تری داشته باشند. بيشتر و تمرکز قوی
دهند که  های پژوهشی چندی نشان می مطالعه
آموزانی که از نظر بدنی فعال هستند  دانش

تری نسبت به مدرسه دارند،  ديدگاه مثبت
عملکرد بهتری در موضوعهای درسی خود 
پاسخ به  دارند و ميزان حضور آنان نيز باالتر است.

ای متداولپرسشه

 تربيت بدنی

  

ی  ) يک برنامهPEتربيت بدنی (
ی آن  درسی است که به وسيله

آموزان مهارتهای گوناگونی را  دانش
ياد ی تندرستی و تناسب اندام  در باره

ها عبارتند از  گيرند. اين برنامه می
ژيمناستيک، بازی، رقص، و انواع 

ورزشهای فردی و گروهی، به 
ی فعاليتهای ديگری که باعث  عالوه

تقويت استقامت، قدرت، و انعطاف 
  شوند. می

ی بدن  آموزان همچنين در باره دانش
خود و نيز اينکه چگونه خود را سالم 

  بينند. و قوی نگهدارند آموزش می



 
 
 
 
 
 
 

تر و تمايل به انجام  اعتماد به نفس قوی -
 آميز؛ و کارهای مخاطره

  توانايی کار کردن با ديگران. -
از اين گذشته، اين مهارتها برای پرورش 

شوند که برای کمک  کسانی مفيد واقع می
کردن و همکاری در محيط کاری تمايل 

  بيشتری دارند.

 
 

های هنرهای ديداری  برنامه
د آن) به (طراحی، نقاشی و مانن

آموزان  های زير برای دانش شيوه
  سودمند هستند:

دهد تا منظور خود را  به آنان امکان می -
هايی بيان کنند که نيازی به  به شيوه

 مهارتهای زبانی بااليی ندارد؛
ابزاری برای بيان اينکه هويتشان  -

آيند، و به چه چيزی  چيست، از کجا می
 معتقدند؛

مهارتهای دهد تا  به آنان فرصتهايی می -
خالقيت، حل مسئله، و تفکر انتقادی را 

 در خود پرورش دهند؛
 رهايی مثبت از اضطراب؛ و -
فرصتی برای تقويت مهارتها و  -

استعدادهای ويژه و همچنين درک هنر و 
 ارزش نهادن به آن  در 

 تمام طول عمر.

وزارت آموزش و پرورشی بی سی 
آموزان از نظر  خواهد که دانش می

هنری، اجتماعی، و بدنی نيز مانند 
امور درسی پرورش يابند. يکی از 

ی پرورش اين مهارتها راهها
های هنرهای زيبا  شرکت در برنامه

)FA) و تربيت بدنی (PE.است (  
هنرهای زيبا و تربيت بدنی به 

های مختلف برای يادگيرندگان  شيوه
  زبان انگليسی سودمند هستند.

آموزانی که  که دانشدهد  پژوهش نشان می
کنند مهارتها و  در هنرهای زيبا شرکت می
  آورند: کيفيتهای زير را به دست می

مهارتهای تفکر انتقادی و آفرينشی  -
  بيشتر؛

 

 سی: ارتقاء پرورش اجتماعی، عاطفی، فکری، هنری و بدنی، به همراه يکديگر و با مسئوليت اجتماعی. آموزش و پرورش بی

های نمايشی (بازيگری،  برنامه
کارگردانی و غيره) به 

  دهد تا: آموزان امکان می دانش
زه به زبان انگليسی در محيطی پر انگي -

  صحبت کنند؛
شرکت در ممارستهايی که از طريق  -

سازی و تلفظ تمرکز خود  تمرين جمله
را بر خواندن، گوش کردن، و صحبت 

 گذارند؛ کردن می
تقويت درک آنان از طرح و توطئه،  -

شخصيت پردازی، و مکان و زمان 
 داستان؛ و

حل مسئله، کار در يک تيم، و تقويت  -
 .مهارتهای رهبری

های گروه کر / همسرايی  برنامه
آموزان  (آوازخوانی) به دانش

  دهد تا: فرصت می
 مهارتهای زبان محاوره  -

  را تقويت کنند؛
 تلفظ صحيح را تمرين کنند؛ -
يادگيری دستور زبان و  -

پردازی شکلهای گوناگون زبان  عبارت
 انگليسی، از سنتی گرفته تا مدرن؛

 تقويت درک انواع سبکهای موسيقی؛ و -
  ار کردن در يک تيم هماهنگ.ک -

 
 

های موسيقی و ديگر  دسته
آموزان  های سازی به دانش برنامه

  دهند تا: امکان می
ای خالقانه که نيازی  خود را به گونه -

 به مهارتهای زبانی بااليی ندارد 
  بيان کنند؛

ای مثبت از اضطراب  خود را به گونه -
 رها کنند؛

مشاهده کنند که تمرين، بردباری، و  -
دهايی منجر خواهد شد؛انضباط به دستاور

درک و قدردانی از سبکهای مختلف  -
دهد؛ موسيقايی را در آنها پرورش می

آورند که در  مهارتهايی به دست می -
 تمام طول عمر دوام خواهد داشت؛ و

کار کردن در يک گروه هماهنگ،  -
 دوست پيدا کردن، و سرگرمی داشتن.

با مشاور فرزندتان صحبت کنيد تا 
ی  هايی در زمينه دريابيد که چه برنامه

  هنرهای زيبا در مدرسه موجود است.

های هنرهای زيبا چگونه  برنامه
 هايی هستند؟ برنامه
زيبا عبارتند از های هنرهای  برنامه

سازی،  طراحی، نقاشی، مجسمه
سازی، و بافتنی، و نيز نمايش،  سراميک

  ی موسيقی، و رقص. گروه کر، دسته
های مختلفی  های مختلف برنامه مدرسه

  کنند. ارائه می


