
 

 

 

 

 

 شادابی در هذرسِ برای رشذ داًش آهَز

ًطبط ٍ ضبدابی دس هذسسِ ببػث سضذ ٍ تىبهل ّوِ ابؼبد 

آهَص دس بؼذ جسوبًی، ضٌبختی، ػبعفی،  ٍجَدی یه داًص

ضَد. چٌبًچِ یه بؼذ اص ایي ابؼبد  اخاللی ٍ هؼٌَی هی

دچبس صذهِ ضَد ٍ یب هَسد غفلت ٍ فشاهَضی لشاس گیشد، 

ّبی وبهل دست  ّب ٍ ضبیستگی تَاًبییآهَص بِ  داًص

.ًخَاّذ یبفت  

 تعریف شادی از دیذگاُ رٍاًشٌاختی

دس هحیظ ضبد، رّي اًسبى پَیب، صببًص گَیب ٍ استؼذادش 

ضىَفب هی گشدد. دس لشى جذیذ سشلَحِ ی تؼلین ٍ تشبیت 

ضَق صًذگی وشدى سا بِ »دس یه جولِ خالصِ ضذُ است. 

ذ هؼتمذ ببضین وِ دس پس ببی« داًص آهَصاى بیبهَصین

حمیمت سضذ پبیذاس هب دس گشٍ ضبدی پبیذاس است ٍ ایي 

ضبد صیستي بِ .ضبدی ببیذ دس هذاسس ایجبد ٍ هذیشیت ضَد

ّوبى اًذاصُ هْن است وِ تغذیِ خَة، هحبت وشدى ٍ 

حفبظت اص اٍ اّویت داسد. صیشا سالهت سٍحی، سٍاًی ٍ 

ای  پَیب جبهؼِجبهؼِ صًذُ ٍ .وٌذ جسوبًی اٍ سا تبهیي هی

آفشیي دس آى فشاٍاى ببضذدس هذسسِ  است وِ ػٌبصش ضبدی

پَیب، اهیذ بِ صًذگی، هَفمیت ٍ وٌجىبٍی، ضبدی ٍ عشاٍت 

تحصیلی، بشاًگیضًذُ ٍ تحمك دٌّذُ استؼذادّب ٍ ًیبصّبی 

.فغشی ٍ همتضیبت آتی داًص آهَصاى است  

 شاداب سازی ظاّری هذرسِ

سِاسازی ٍ زیباسازی حياط هذر* فض  

 زیباسازی ساختواى هذارس*

زیباسازی ٍ تويس بَدى ًوازخاًِ، کتابخاًِ ٍ کارگاُ*  

پَشش ّای ظاّری هعلن ّا، هذیر ٍ کارکٌاى، داًش *

 آهَزاى

 رعایت بْذاشت*

 ًشاط ٍ شادابی در هذرسِ

آهَصاى آگبُ ضًَذ وِ چِ ببیذ بخَاًٌذ، چشا ببیذ  اگش داًص

خَاًٌذ چِ سَدی دس آیٌذُ ًضدیه  بخَاًٌذ، دسسی وِ هی

ٍ آیٌذُ دٍس بشای آًْب داسد ٍ هَسد وبسبشددسس دس جبهؼِ 

وجبست ٍ چگًَِ هَسد استفبدُ لشاس خَاّذگشفت، اّذاف 

.بشای ضبى سٍضي خَاّذ ضذ  

آفریي شادی ّای هعلن شاد ٍ برخی ٍیژگی  

ًگش است. بیي ٍ هثبت خَش*  

گزاسد آهَصاى احتشام هی ّبی فشدی داًص بِ تفبٍت*  

ذدّ ّبی والهی خَد سا استمب هی تٌْب استببط ًِ*  

آهَصاى است ّبی هختلف هذسسِ وٌبس داًص دس فؼبلیت*  

گزاسد؛ بذٍى ضه، هؼلوی  هؼلن ضبد بشای خَد ٍلت هی*

آهَصاى ضَس ٍ  دس داًص تَاًذ وِ ضَس ٍ ًطبط ًذاسد، ًوی

.ًطبط ایجبد وٌذ  

 ایجاد ًشاط برای داًش آهَزاى

تأسیس ببًه جبیضُ ٍ تطَیك داًص آهَصاى بب اسائِ وبست 

 اهتیبص

 بشپبیی جطي ّبی ضبدی ٍ هسببمبت هختلف

 تمَیت ٍ تَسؼِ ببصدیذّبی ػلوی ٍ تفشیحی



ٍسصش صبحگبّی بِ صَست دستِ جوؼی لبل اص ضشٍع 

 والس

ًص آهَصاى هَفك هذسسِ جْت صحبت دػَت اص دا

 سشصف

تطَیك ٍ تمذیش اص فؼبلیتْبی وَچه ٍ ون اسصش اص ًظش 

 دیگشاى

صیبب ٍ جزاة وشدى هحیظ هذسسِ ٍ استفبدُ اص سًگ ّبی 

دیَاسّبی حیبط -سبلي ّب -ضبدی آٍس دس والس ّب  

 تَجِ بِ سػبیت بْذاضت فشدی داًص آهَصاى

اًجبم اهَس هذسسِهطبسوت هؤثش اٍلیبی داًص آهَصاى دس   

اجشای سٍش ّبی تذسیس فؼبل بب هحَسیت والسی 

 ببًطبط

 ًوبیص فیلن ٍ اسالیذ دس هذسسِ

 پشّیض اص بی اًضببعی ٍ بی ػذالتی دس هذسسِ

 تمَیت اهیذ بِ آیٌذُ دس داًص آهَصاى

بشسسی ػَاهل هؤثش دس افت تحصیلی ٍ تشن تحصیل 

 داًص آهَصاى

هختلف اص جولِ جطي تَصیغ ضیشیٌی بِ هٌبسبت ّبی 

 ّب ٍ هیالد ائوِ بیي داًص آهَصاى

 شوق زندگی کردن را به دانش آموزان بیاموزیم

ای  دس گزضتِ ّذف آهَصش ٍ پشٍسش تشبیت ػذُ

التحصیل بَدُ وِ فمظ بتَاًٌذ اهشاسهؼبش وٌٌذ. ٍلی  فبسؽ

دس لشى جذیذ آهَصش ٍ پشٍسش بِ ایي ًتیجِ سسیذُ است 

بیت دس یه جولِ خالصِ ضذُ ی تؼلین ٍ تش وِ سشلَحِ

ایي (ضَق صًذگی وشدى سا بِ داًص آهَصاى بیبهَصین)است: 

ی ػلوی صًذُ ٍ پَیب،  سا ًببیذ فشاهَش وشد وِ جبهؼِ

ای است وِ ػَاهل ضبدی دس آى فشاٍاى ببضذ ٍ دس  جبهؼِ

وبسّبیی  ّبی هختلف آى، ساُ ّبی آهَصضی ًظبم سیضی بشًبهِ

 .صاى عشاحی ٍ تٌظین گشددآهَ جْت ضبدابی ٍ ًطبط داًص

سخي آخش ایي وِ تأثیش ضبدی ٍ ًطبط بش یبدگیشی داًص 

آهَصاى سا ًببیذ فشاهَش وشد چشا وِ اهشی ثببت ضذُ ٍ 

اًىبسًبپزیش است وِ ببیذ بِ آى بشای سسیذى بِ هَفمیت 

تَاًذ ببػث بشٍص  ی ضبد هی یه جبهؼِ.تحصیلی، تَجِ ضَد

چٌیي  ًَجَاًبى ضَد. ّنّب دس  سضذ استؼذادّب ٍ خاللیت

ی ضبد دس داًص آهَصاى ٍ  سبصی ٍ ایجبد سٍحیِ ضبداة

ضَد افشادی  ّب ببػث هی جلَگیشی اص افسشدگی آى

 .پزیش دس جبهؼِ داضتِ ببضین هٌذ، وبسآهذ ٍ هسئَلیت ّذف
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