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 چکیده

یالارفعاصالالحدرجهتآنرابایددرنقشدرمدارسبرنامهوفوقمکملهایفعالیتوضرورتاهمیت

راگسترشیادگیریمرزهایبرنامهوفوقمکملهایفعالیت.دانستتربیتينظامهایونارسایينواقص

یالادگیری،زنالدگيهایمهارتونیزتوسعهوجامعهدرخانوادهیادگیریچونرویکردهایيبالحاظداده

کنکالاشبالهمحقال یال عنالوانرابهآموزاندانشهافعالیتاین.استتاثیرقراردادهراتحتوآموزش

آنالانتفکروتعقاللتقویالتوموجالبنمالودهجبالرانراموجالودهایوکاستيدادهسوقمفاهیموکشف

دانالشبالهازمعلمالاناطالعالاتویکسالویهصرفازانتقالشوندآموزشميطورموجبهمین.گرددمي

مدرسالهرابالهوشالادابيگشالتهرهنمونوتحقیقيعلميفضایيرابهآموزانودانششدهخارجآموزان

وفوقمکملهایفعالیت.ایجادنمایندشاگردومعلمبینوصمیمانهدوستانهاینیزرابطهوآورندارمغان

جسميصدروسالمتسعه،دیگرانآرایتحمل،زیستيهم،نفساعتمادبهروحیهپرورشبهبرنامه

.انجامدآموزميدانشورواني

دانشآموزانمهیچرغبتالي،متوجهشدمکهبهعنوانمدیرمدرسه1391–1394سالتحصیليدر

درصورتتشکیلکالسهایفوق.آنهابهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامهازخودنشاننميدادند

فرارکردهویاحاضربهشالرکتنماليشالدندوفقالطتمایاللبالهبالازیبرنامهبههربهانهممکنازآن

کالهداشتند.اینموضوعرابامربيپرورشيمدرسهوهمچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمودم

آنهانیزبهاینبيعالقگيدانشآموزاناظهارنمودنددرنتیجهاینسوالدرذهالنممطالرحشالدکاله

قگيدانشآموزانمبهشرکتدرفعالیتهایمکملوفوقبرنامالهراحاللچگونهميتوانماینبيعال

انتخالابمناسالببندهبعدازجمعآوریاطالعاتومشورتباهمکارانراهکارهالایيهمچالوننمایم؟

توانسالتمتوسطمعلمالان،پیگیالریوالالدینروشهایمتنوعتدریساستفادهاززمانفوقبرنامهها،

فعالیتهاوکالسهایفوقبرنامهومکملعالقمندکنم.دانشاموزانرابه

مدرسه،فعالیتهایمکملوفوقبرنامه،راهکارهاوپیشنهاداتکلیدی :نکات 
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 مقدمه

قالرارتوجالهمالوردمدتهاسالتایرانتربیتيادبیاتدرکهاستمفاهیميازیکيبرنامهفوقفعالیتهای

وخلاللوضالعفهاجبرانبرایآموزشينظامکهاستروشيوراهکاربرنامهفوقواقعدر.استگرفته

جنبالهازامالا.اسالتکالردهدنبالوندانشهرتربیتدرخودنقشووظایفتوسعهودرسيبرنامهفرج

هاینامهدانشبیشتراز.استنبودهتوجهموردموضوعيکشورازخارجدرچهومادرکشورچهنظری

برنامالهفالوقفعالیتهایعنوانبامدخليهفتاددههدرموردی تنهاتربیتوتعلیمموضوعبامرتبط

 out of school)مدرسهازخارجفعالیتهایمانندمفهوماینبهنزدی مفاهیميگرچهاستداشته

activities)،بازفضایدرآموزش(out door Education)مکملفعالیتهای(co-curricular 

activities)فراغتاوقاتگذراندنبرایآموزشو(Education for leisure time)بالیشوکم

موجالبوپرورشآموزشبهنسبتدیدگاههااخیرتغییرسالهایدرظاهراً.استگرفتهقرارتوجهمورد

.استبودهتوجهيبياین

ایدوجانبهفرایندیادگیریویاددهيیعنياستشدهتلقيفرایندی یادگیریامروزهکهدانیممي

طالرفهالردوکالهنحالویبالهاستدرساهدافومفاهیمبراساسیادگیریویاددهيآندرکهاست

ومسالئلهحالل،اکتشالاف،یالادگیریازهدفودارندمشارکتفعالیتایندرمتعلمومعلم،فرآیند

کهاستایاندیشمندانهفعالیتیادگیریدیگر،عبارتبه.باشدميفعليوجویجستبرایخواندن

ایالنبهوبردکاربهحاضروضعیتارزیابيوادراکبرایراپیشینتجاربسازدميقادررایادگیرنده

فعالیتبرایریزیبرنامهیالزمه.کندتدوینجدیدیدانش،بخشیدهشکلآیندهعملکردبهترتیب
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کالهاسالتفعالالیتيیالادگیریهالایروشانتخالابمدارس،درآنهااجرایوبرنامهفوقومکملهای

باشد.داشتهدنبالبهراآموزاندانشمشارکت

توانميیادگیریفعالفرایندطيدرومحوریمدرسهبرمبتنيرویکردبهتوجهباآموزشينظامدر

برنامالهفالوقومکملهایفعالیتطراحيباوپرداختآموزاندانشمهارتينیازهایبندیاولویتبه

باله...(،گروهيبحث،استقرایي،مغزیبارش)یادگیریفعالهایشیوهازاستفادهباومناسبی

.یافتدستنظرموردآموزشياهداف

تنیالدهدرهالمآمالوزانوعملکالرددانشبرنامه،دانش،احساسوفوقمکملهایفعالیتبهتوجهدرسایه

نیزبالهاعتقادوبالاوردروني،درسيهایفعالیتبهعالقمندیضمنکهداشتخواهیمفراگیرانيوشده

.اندپیداخواهندکردخواندهآنچه

راپالرورشونوجوانالانبایدکودکانآنها.دارندعهدهرابهوسختيمهموظیفهوپرورشآموزشهاینظام

ازکتالابمنظالوریچنالینکهشونددرحاليمتغیرعصرخودهماهنگوشرایطمقتضیاتبادهندتابتوانند

رابیشالترميبرنامالهوفالوقمکماللهالایفعالیتازگیریبهرهامرضرورتاینآیدوبرنميدرسيهای

.نمایاند
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 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

سالسالابقهخالدمتماليباشالم.درطالول29ودارای..............مدیردبستانابتدایي.............اینجانب

خدمتمتوجهاینقضیهشدهامکهوجودفعالیتهالایفالوقبرنامالهتالاثیرچشالمگیریدرپیشالرفت

امالرکالمایالن،تحصیليوتربیتيدانشآموزانداردامامتاسفانهبدلیلکمتوجهيبعضيازمسالئوالً

رنگشدهوحتيتاثیرخودراازدستدادهاستاینامردردبستانيکهبندهنیزمدیرآنميباشالم

دانشآموزانمهیچرغبتيبهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامالهازخالودبهچشمميخوردبطوریکه

فالرارکالردهویالانشاننميدادنددرصورتتشکیلکالسهایفوقبرنامهبههربهانهممکالنازآن

حاضربهشرکتنميشدندوفقطتمایلبهبازیداشتند.اینموضوعرابامرباليپرورشاليمدرسالهو

کهآنهانیزبهاینبيعالقگاليدانالشآمالوزاناظهالارهمچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمودم

قگيدانشآموزانمبالهنمودنددرنتیجهاینسوالدرذهنممطرحشدکهچگونهميتوانماینبيعال

شرکتدرفعالیتهایمکملوفوقبرنامهراحلنمایم؟



 ( ا -شواهد)  اطالعات آوری گرد

کهدرششپایهابتدایيمشالغولتحصالیلماليدانشآموزاست121دارای..............................دبستان

مالوزانمشالاهدهنیازیکهدروضعیتتحصیليدانشآسالهایگذشتهبراساسباشندامسالنیزطب 
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شدوبراساسمشورتيکهبامعلمانوهمچنیناولیادانشآموزانداشتماقالدامبالهبرگالزاریکالالس

برایکالسهایچهارم،پالنجموششالمابتالدایيهایفوقبرنامهوبویژهریاضيازهمانابتدایسال

ابتدایبرگزاریکالسها،متوجهحضورکمرنگدانشآموزانوعدمتمایلآنهالاوليازهماننمودم

برایشرکتدراینبرنامهشدم.کهميتواندبهدالیلزیرباشد:

(.روشومحتوا،مکاني،زمانينظراز)انعطافپذیرنبودهافعالیت-1

تنظیمنشدهبود.آموزاندانشفردیتفاوتهایوهانیازبهتوجهباهافعالیت-2

.کنندتأکیدمستقیمآموزشبرفعالیتها-3

اجباریبود.آموزاندانششرکت-4

.نداشتجوشجنبوتحرک،شادابيونشاطهایجنبههافعالیت-1

فعالیتهافقطمحدودبهکتبدرسيسختيمانندریاضيبود.-6

نشانماليبراسادفترحضوروغیابمعلمبراساسدالیليکهحدسزدهميشدآمارشرکتکنندگان

درکالسریاضيشرکتمالينماینالددرصدآنان38یعنينفرشان23دانشآموزفقط61دادکهاز

گانچیزیحدودی سومبودونشانهعدمتمایلورغبتآنهاهاینبراساستعدادکلشرکتکنندک

بهحضوردرکالسهایفوقبرنامهبود.

درنتیجهبهدنبالیافتندلیلاینکمتوجهيوبيعالقگيشروعبهجمعآوریاطالعاتبهطرقزیر

نمودم:
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 پرس و جو از خود دانش آموزان-1

بابرقراریارتباطصمیميباچندتنازدانشآموزانيکهبسیارکمدرکالسهاحاضالرماليشالدندو

گویيکهباآنهاداشتمهمگياظهارميداشتندکهکالسهاجذابیتندارند،زمالانبرگالزاریگفتو

کالسبسیاربداستودرستموقعيبرگزارميشودکهماگرسنههستیموازمدرسالهخسالتهشالده

ایمونیازبهاستراحتداریم،فقطبرایریاضيکالسگذاشتیدوچرابالرایسالایرکتالابهالاوحتالي

یتبدنيکالسينگذاشتهاید.ترب

 گفتگو با معلمان  -2

درگفتگویيکهباهمکارانبرگزارکنندهکالسهاداشتمآنهااذعاننمودندکهزمانبرگزاریکالالس

هابسیاربداستبطوریکهخستگيناشيازتدریسروزانهوبدنبالآنشرکتدراینکالسهاتمالام

بعدازی ساعتتدریسدیگرحوصلهایبرایادامهتدریسندارند.انرژیآنهاراازبینميبردو

 تماس با اولیا دانش آموزان-3

درتماسيکهبااولیادانشآموزانداشتماکثریتقریببهاتفاقبیاننمودندکهزمانبرگزاریکالس

وددرخاللهامناسبنیستوهمچنینطب گفتهفرزندشانکالسجذابیتکافيرانداردواگرمیش

کالسهازنگورزشیاسایرفعالیتهایپرنشاطنیزگنجاندهشود.

 موضوع این با مرتبط مجالت و مقاالت کتب، مطالعه -4

ایالنکهکردممطالعهزمینهایندرکهمجالتيومقاالتکتابها،ودادمانجامکهمطالعاتيبهتوجهبا

اینبابندهازقبلکهبودندکسانيکهشدممتوجههموبودپژوهشمانجامدربندهیاریگرهممقاالت

مطالعاتمقاالترابهصورتخالصهدرزیرآوردهام:.بودندشدهمواجههمشکل
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برنامالهاینکهبدونگیرندميانجالاممدرسالهحمایتوبانظرکههایيفعالیت:برنامهفوق درساليدر

.باشدمنظورشده

تجربيعلومفارسينظیردرسيموضوعی دروسمحتوایمبنایبرکهاستفعالیتي:مکملفعالیت

.شودميطراحي.....ودینيتعلیمات

زمینالهدردرساليموضالوعچندیاموضوعی یمایهدرونبراساسکهاستفعالیتيمکملفعالیت

درسالي،هالایبرنامالهبالهبخشاليعم راستایدرهافعالیتاین.شودميطراحيوپرورشيآموزشي

یالادگیریبیشالترتعمی وموجببودهدرسيیبرنامهطولدرمکملهایفعالیت.گرددميطراحي

.شوندمي

منظوررشدوشالالکوفایيبالالهکالالهاسالالتیافتالالهوسالالازمانغیررسالالميفعالالالیتيبرنامالالهفالالوقفعالیالالت

بالهکالهاسالتدیگر،فعالالیتيعبالارتيباله.پالذیردماليانجالامآموزاندانشپذیریاستعدادهاومشارکت

مالرتبطحالالآزادودرعالیندرفضالایمنظورتجربالهبالهدریادگیرنالدهوایجادچالالشانگیزهمنظورحفظ

کالهدانسالتاعمالاليکلیالهتالوانراماليبرنامالهفالوقهایفعالیت.شودميطراحيدرسيباموضوعات

وجزوموادامتحالالانينشالالدهبینالاليپالالیشخصوصالاليبالالهسالالاعاتآنبالالرایروزانالالهدرسالاليدربرنامالاله

وپالالرورششناسالالایيآنوهالالدفبالالودههااختیالالاریفعالیالالتدرایالالنآمالالوزاندانالالشنخواهدبودوشالالرکت

.باشدميهمراههابااشتیاقفعالیتگونهدراینومعموالشرکتاستآموزاندانشنهفتهاستعدادهای

:شودميتقسیمزیردستهدوبههافعالیتاین



 

خرید فایل ورد وقابل ویرایش این اقدام  فایل فقط برای مشاهده می باشد .برایاین 

مان مراجعه کنید پزوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 

 

8 



تحقال راسالتایدرکهشودمياطالالقراهبردهایيوفعالیتهاکلیهبه:متصلمکملهایفعالیت-1

وتمرینزندگيمسائلبهنظریدانشانتقالبرایالزمفرصتهایوایجاددرسيمواداهدافجانبههمه

.گرددميواجراطراحيمعلممحوریتبامهارتها

هاینیازبهسخگویيپاهدفباکهگرددمياطالقهایيفعالیتکلیهبه:منفصلمکملفعالیت-2

ماليانجالامفراگیرانداوطلبانهشرکتباخاصهایاستعدادپرورشوشناسایيوایمنطقهومحلي

.استنشدهبینيپبشآنبرایخاصيساعاتمدارسهفتگيبرنامهدروپذیرد







 برنامه فوق و مکمل های فعالیت تهیه اهداف

روزمرهوواقعيزندگيدرآنکاربردوگیرییادمفاهیموتعمی سازیدروني-1

جهانيوایمنطقهومحلياهدافبرتاکیدبادرسيبرنامهسازیغني-2

یادگیریودهيیادفرایندکردنآمدروزوسازیبه-3

آنانخاصهایاستعدادپرورشوآموزاندانشفردیهایتفاوتبهتوجهجهتسازیبستر-4

زندگيهایمهارتتوسعهمنظوربهزمینهوایجاد-1
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 ها برنامه این تهیه بر حاکم رویکردهای

محوریمدرسهزدایيتمرکز-1

پرورشوآموزشتنیدگيدرهموتلفی -2

معلمریزیبرنامهنقشتقویت-3

زندگيمهارتهایتوسعه-4

  برنامه فوق های فعالیت مهم کارکردهای

بالهوکنالدماليبررساليرامسالائلواگالراتفکراندیشيآزادباگرفته،رابهرهحداکثرفرد:خالقیت-1

.یابدميدستنوهایحلراه

وعالقالهبالاباشالدداشالتهعهدهبرراخاصيتکلیفکهاینبدونفرد:شناختيهایمهارتتوسعه-2

.بودخواهدخوشایندومطلوبویتالشمسلماًشخصيانگیزه

هالایفعالیتبرورزشيفعالیتوحرکتيوحسيهایمهارتتأثیر:حرکتيوحسيمهارتتقویت-3

قبیاللایالنکهدارندعقیدهتربیتوتعلیمروانشناسانازبسیاریکهاستایگونهبهعاطفيوذهني

بالاافالرادآشالنایيچالونشالود،دادهقالرارآموزشاليهایبرنامهجزءاولدرجهدربایستميهافعالیت

وروانالينشالاطموجالببلکالهذهنالي،هالایفعالیتتقویتموجبتنهانهحرکتيوحسيهایفعالیت

.شدخواهدروانيبهداشتبالطبعونفسبهاعتمادتقویتسرزندگي،

پرخاشالگری،نظیالررفتالاریاخالتالالتازبسالیاریاصالالحبالرای:شخصالیتتعالاليورفتاراصالح-4

.استشدهشناختهاضطرابرویي،کمافسردگي،
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روانبهداشت-1

رفتارهالایخالالقتفکالرواندیشالهبالرایموقعیالتترینمطلوبوترینمناسب:اجتماعيرفتارهای-6

.استاجتماعيوفردیمطلوب

 مدارس در برنامه فوق های فعالیت ساختن مؤثر چگونگي

شالرکتبالاتنهالاخالودبالهخودهاارزشایناما.دارندمهميتربیتيهایارزشبرنامهفوقهایفعالیت

:کهاینبهاحتیاجبلکهشوندنميحلآنهادرآموزاندانش

.باشندداشتهآنهادربارهروشنيطرحوفکربرنامهفوقهایفعالیتاجرایيمسئوالنومعلمان-1

آنهالاهرگزوشوندمنظورکلی صورتبهپرورشوآموزشنظامباارتباطدربرنامهفوقفعالیت-2

.نکنندتلقينظامازمجزارا

.بگیرندنظردرراآموزشویادگیریاصولهمهبرنامهفوقتربیتيهایفعالیتریزیبرنامهدر-3

وآموزشازراخودنقشتدریجبهبایدنیزهافعالیتگونهایندرکهنمایدتوجهنکتهاینبهمعلم-4

.گرددآموزاندانشعموميراهنمایوکندتبدیلیادگیریاوضاعمدیریت

رفتالاریحتمالاًبایالداهالدافایالن.کنندتعیینراهدفبایدبرنامهفوقفعالیتنوعانتخابازبیش-1

.کلينهباشند

ارزشالیابيجالدیصورتبهمدرسهرسميهایفعالیتهمانندرابرنامهفوقفعالیتبایدمدرسههر-6

.بسنجدراخودموقعیتووضعپیوستهوکند
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تعریالفدقیقالاًیابالدتغییالربرنامهفوقتربیتيهایفعالیتکم بهخواهدميکهرفتاریبایدمعلم-1

.نماید

.ایسلیقهنهذوقيوباشندمداومبایدبرنامهفوقهایفعالیت-8

بالاارتبالاطدربایالدکنالددنبالالراخاصاليهالدفکدامهراستممکنچندهربرنامهفوقفعالیت-9

.باشدجامعهوفردنیازهایپاسخگویکهبدهندتشکیلراسیستميیکدیگر













 (1) شواهد های داده تفسیر و تحلیل تجزیه،

باتوجهبهمصاحبهایکهبادانشآموزانومعلمانوهمچنینتماستلفنيکهبااولیادانشامالوزان

غایبداشتممتوجهشدمکهمهمتریندالیلعدمحضوردانشآموزاندرکالالسهالایفالوقبرناماله

مواردذیلاست:
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فوقبرنامهبالفاصلهخستگيناشيازحضورمستمروروزانهدرکالسدرسوبرگزاریکالسهای-1

بعدازکالسهایدرس

گرسنگيبدلیلهمزمانيکالسهابازماننهارخوردنبچهها-2

خستهکنندهبودنکالسها-3

جذابنبودنکالسها-4

عدمبرگزاریکالسهایورزشوهنریدرخاللکالسهایاصليفوقبرنامه-1



 موقت صورت به جدید راه انتخاب

 بعدازظهرتغییرپیداکرد.11به13اززمانکالسها -1

 دانشآموزانبعدازخوردننهارواستراحتدرکالسهاحاضرشوند. -2

 روشتدریستغییرپیداکرد. -3

 بعدازهرکالسریاضيی کالسهنریاتربیتبدنيگنجاندهشد. -4

 کالسهایدینيوقرانينیزبهکلبرنامهاضافهشد. -1



 رت بر آناجرای طرح جدید و نظا

پسازتغییرساعتکالسهاوتماسبااولیاآنهاواطالعرسانيدانشآموزانراتشوی بهحضالور-1

درکالسهانمودم.
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معلمانعزیزمباتوجهبهتوصیههایيکهکردهبودمروشهایتدریسخودراعوضنمودند.-2

احتوتفریحدانشآمالوزاناختصالاصازهمکارانخواستمکهدرحینتدریسلحظاتيرابهاستر-3

دهند.

ازاولیادانشآموزانخواستمکهدرمنزلپیگیروضعیتشرکتفرزندانشاندرکالسهاباشند.-4

 

 (2 شواهد) اطالعات آوری گرد

پسازاجرایمرحلهاولراهحلیعنيتغییرساعتحضوردانشآموزانتعدادشرکتکننالدگاناز-1

نفرافزایشیافتودرهرجلسهبراینتعدادافزودهميشدبطوریکهتاپایاناسفندمالاه41نفربه23

نفررسید.16اینتعدادبه92

دانشآموزانموقعحضوردرکالسپرانرژیبودندومعلمانآنهانیزاظهارميداشتندکهبسالیار-2

حلمينمایند.فعالترازگذشتهشدهاندوتمریناترابهراحتيفهمیدهو

همکارانعزیزمقبلازهرجلسهدربارهموضوعيکهميخواستندبحثکنندابتداعاًمطالعهنموده-3

روشتدریسآنرابهشیوهاینوفراگرفتهودرکالسحاضرميشالدنددرنتیجالهکالسالهاوروش

تدریستکراریحذفشد.

متربیتبدنيبعدازهرکالسریاضيبصورتی دربرگزاریزنگيبهنامقرانوزنگدیگریبهنا-4

میانباعثشدکهدانشآموزانيکهتمایلبهشرکتدرایالنکالالسهالاداشالتندابتالداعاًدرکالالس

ریاضيحاضرشدهودرادامهبادوستانخوددرفعالیتهایپرنشاطقرانوریاضيحاضرشوند.
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                    اعتبار وتعیین جدید اقدام تاثیر ارزشیابي

(وفتحعلاليلواسالاني1382نتایجاینپژوهشرابانتایجپژوهشمحققانبهناميچونیوسفادیالب)

پیالدادسترساليیکسانينتایجبهمقایسهنمودمکه(1382(ومنوچهرفضلخانيوهمکاران)1383)

وهمچنینطب گفتههایهمکارانواولیادانشآموزانومشاهداتشخصيخودمنیزحالاکيکردم

ازحضورپرشوردانشآموزاندرکالسهایفوقبرنامالهوهمچنالینپیشالرفتتحصالیليچشالمگیر

آنهاست.

 : بخشي اعتبار

آمالوزمدانشرویبرخوبيتاثیرواستگرفتهانجامخوبيبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبرای

دردانشآموزانمداشتمودربارهتاثیراتکالسهایفوقبرنامهخانوادهباکهجلساتيدراستداشته

زندگيروزمرهووعضیتدرسيورفتاروآدابآنهادرمنزلداشتماذعاننمودندکهپیشالرفتبسالیار

چشمگیریدرفرزندانشانمشاهدهمينمایند.

نیزتاثیراینکالسهاوتاثیرتغییرشیوهبرگزاریآنبالررویدانالشآمالوزانآموزگارانهمچنیناز

پرسوجونمودمکهآنهانیزبیاننمودندبسیارتغییرنمودهانالدوبسالیاربالاهوشتالروآمالادهتالرو

پرنشاطترسرکالسحاضرميشوند.



 راهکار ارائه

هالایهدیالهوبنویسالیموبخوانیمدرسدرنچهآماننددرسيهایبرنامهدرجدیدگرهایتقویت-1

.بهسایرکتابهایدرسينیزافزودهشوداستدادهرخآسمان
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.برنامهفوقوبرنامهتلفی راستایدرابتدایيمدارساجرایيهاینامهآئینتغییر-2

کلیالهدهاليسالازماندرمعلمالاندادنمحوریتطری ازمدرسهدرمعلمتربیتينقشتعریفباز-3

.آموزاندانشتربیتيتجربیات

روزمالرهزندگيبافعالیتهااینارتباطهمچنینوشودویژهتوجهبرنامهفوقومکملفعالیتهایبهال4

.گیردقرارنظرموردآموزاندانش

زدنتخمالین»"بالوزان"اعتقادبهکهزیرافعالیتی بعنوانمختلفمسائلزدنتخمینبرتاکیدال1

.«داردمينگهسرحالوقبراقراذهنعضلهوگرددميذهنچالشوسرزندگيموجب

آنهالاراکالاروریاضیدانازیکيجلسههردروکالسدرشوروانگیزهایجادجهتمعلماستبهترال6

.نمایدبازگوآموزاندانشبرایسادهطوربه

کالالسبالهوکننالدبررساليوتحقیال آنهاکارودانانریاضيدربارهشودخواستهآموزاندانشازال1

.شدخواهدریاضيدرسبهآنهابیشترعالقهموجبامراینکهدهندگزارش

آنهالافرهنگاليمحالیطوآموزاندانشهایخواستهوهاتوانایيبهتوجهبارامکملفعالیتهایمعلمال8

.نمایدطراحي

کالهرا...وفالارابي،کاشالاني،خیالام،خالوارزميهمچالونراکشالوربالزر ریاضالیدانکاروزندگيال6

ریاضاليدرسبالهآمالوزاندانشعالقهواحساساتانگیختنبرجهتباشندميماسرزمینفخرموجب

.دهدقراربازگویيوموردتوجه
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 : برنامه فوق و مکمل های فعالیت پیشنهادی موارد

مدرسهدرقرآنکانونتشکیل

نقاشيوکاریکاتور

نویسيخاطرهونویسيداستان

دستيصنایعوموسیقي

سرودوتئاترونمایش

بدنيتربیتهایرشتهوهاورزشانواع

عکسآلبومتهیه

نویسيگزارشومصاحبه

مذهبيوتاریخيهایصحنهازسازیماکت

خبرنامهودیواریروزنامه،مقالهتهیه
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 منابع و مأخذ

یدورهبرایزندگيهایمهارتدرسيیبرنامه،مناسبالگویطراحي(:1382)یوسف،ادیب–

.مدرستربیتدانشگاهدکتریینامهپایان،عموميتربیتوتعلیم

وفرهنگاليامورمعاونت،(نشدهچاپیجزوه)زندگيهایمهارت(:1383)فتحعلي،لواساني–

.کشوربهزیستيسازمانپیشگیری

هالایمهارتکسبدرسازمانيدرونعواملنقششناسایيوبررسي(:1381)مجتبي،نیافرزام–

.پژوهشيطرح،گلستاناستانمتوسطهیدورهآموزاندانشزندگي

فالوقومکماللهالایفعالیالتتالدوینوتهیهراهنمای(:1382)همکارانومنوچهر،خانيفضلي–

.تربیتمنادیفرهنگيیمؤسسه،برنامه

.سمتانتشارات،تهران،تربیتيشناسروان(:1319)پروین،کدیور–

دانالشزنالدگيهایمهارتسطحبودنپاییندرمؤثرعواملبررسي(:1381)کرمانيمیرجوادی–

.پژوهشيطرح،شرقيآذربایجاناستانابتدایيآموزان

هالایمهارتآموزشیبرنامه(:مترجم()1319)پروانه،خانيمحمدوربابه،آبادیقاسمنوری–

.کشوربهزیستيسازمانپیشگیریوفرهنگيمعاونتانتشارات،زندگي



 

خرید فایل ورد وقابل ویرایش این اقدام  فایل فقط برای مشاهده می باشد .برایاین 

مان مراجعه کنید پزوهی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آس

.www.asemankafinet.ir 
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معاونالتانتشالارات،آموزشیبرنامهباآشنایي،زندگيهایمهارت(:1383)ریحانه،پورنی –

 .کشوربهزیستيسازمانپیگیریوفرهنگيامور


