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  مقدمه

و فناوري در مقطع راهنمايي و متوسطه اول مشغول مي  سال هاست به تدريس حرفه و فن و كار    اينجانب 

  باشم . هدف از اين تحقيق بيان تجربيات خودم در اين زمينه مي باشد .

 آموزان دانش خالقيت افزايش و علمي ي استعدادها شكوفايي و پرورش در سعي شك بدون فناوري و ارك كتاب

  .دارد راهنمايي مقطع

 عملي هاي فعاليت انجام طريق از بدن اعضاي ساير و چشم دست، با مغز ميان هماهنگي ايجاد كتاب اين هدف

 با ها همكالسي و دوستان حضوردرجمع با گروهي يكارها و عملي هاي فعاليت انجام با آموزان دانش. باشد مي
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 مي آنان نفس به اعتماد وافزايش اجتماعي ي روحيه تقويت باعث عمل اين. شوند مي آشنا مختلفي نظرهاي

  .گردد

 فناوري و كار كتاب آموزان دانش آينده شغل و رشته انتخاب زمينه در اطالعات كسب هاي راه بهترين از يكي

 درس اين اهميت نگرفتن ناديده از ناشي ندارند آن به اي عالقه كه  هايي رشته در موزانآ دانش تحصيل.است

   .است راهنمايي دوره در

 بها تر بيش درس اين به كه نرسيده آن موقع شده مطرح پروش و آموزش در بنيادين تحول موضوع كه اكنون

  نيست؟ فني هاي آموزش به پرداختن بنيادين تحول موضوعات از يكي مگر.شود؟ داده

 اين بهتر تدريس براي آموزشي هاي رسانه فقدان ،مدارسمتوسطه اول  در كارگاهي وتجهيزات ها كارگاه كمبود

 و صنعتي هاي كارگاه از بازديد براي متوسطه اول  آموزان دانش اعزام جهت الزم هاي هماهنگي عدم ،رشته

 دانش بودن خالق و بالندگي و رشد مانع ،درس اين به مدرسه بودجه از مبلغي ندادن اختصاص نيز و ها كارخانه

  .شده آموزان

  باشند داشته درس اين به اي ويژه توجه خواهشمنديم پرورش و آموزش كاران اندر دست و مسئولين همه از

  نكات كليدي :

  راهكار –تجربيات  –تدريس 
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  تعاريف مفاهيم كليدي :

  تدريس روشهاي تعريف

 وسيله، تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب شي،آموز طراحي مهم مراحل از

 هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با

 تجربه چيست؟

باشد و به كارها و رويدادهاي گذشته باز  اي جديد از آن مي دن يك كار و كسب آموختهتجربه به معني آزمو

شود كه  رويدادهايي گفته مي اي از روانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسي .گردند مي

. مجموعه تجارب افراد ازمعلومات كسب شده را در پي دارد اي پيوندند و مجموعه در زندگي شخصي به وقوع مي

تجاربسازماني دسته بندي نمود كه از  توان در سه دسته كلي تجارب خانوادگي، تجارب عمومي و در زندگي را مي

 .باشد ميان اين سه دسته، تجربه سازماني مدنظر ما مي

  تعريف پيشنهاد

بود در فرآيندهاي موجود و ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا به 

-شود كه توسط كاركنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه ميخدمات سازمان گردد، پيشنهاد ناميده مي

  .شود
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  : كار و فناوريحيطه وظايف دبير 

ها را به هميشه ان كه سعي مي كردم داراي وظايف زير مي باشم . كار و فناوري متوسطه اول بنده به عنوان دبير  

  نحو احسنت انجام دهم .

 معيارهاي و موازين با منطبق درس كالس در دهنده پرورش و آموزنده كامالً محيطي آوردن وجود به در اهتمام

  .باشد فراهم جهت هر از آموزان دانش خدادادي و فطري استعدادهاي شدن شكوفا زمينه كه طوري به اسالمي

 شيوه و اصول به باتوجه الزم مواقع در آنان به الزم تذكرات دادن و آموزان شدان كردار و رفتار بر كامل نظارت -

  .اسالمي تربيتي هاي

 رفتاري ارائه و امور ساير و دروس يادگيري در آموزان دانش بين اسالمي همكاري و تفاهم جو ايجاد در سعي -

 مدنظر همواره را اسالمي رفتار از لكام الگوي و نمونه آموزان دانش كه نحوي به درس كالس در اسالمي كامالً

  .باشند داشته

 بر موظف تدريس به اشتغال و آموزان دانش وقت نرفتن هدر در وافر سعي و درس كالس در موقع به حضور -

  .پرورش و آموزش وزارت مصوب ضوابط براساس هفتگي برنامه طبق

  .معين زماني صلفوا به برنامه مطالب تخصيص منظور به تحصيلي سال درس طرح تهيه -
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 رئيس به الزم گزارش ارائه و مخصوص دفتر در آنان غيبت ثبت و آموزان دانش غياب و حضور به رسيدگي -

  .آموزشگاه

  .آنان تحصيلي وضع پيشبرد جهت مختلف استعدادهاي نظر از آموزان دانش بندي گروه -

  .آموزان دانش علمي آموزش برنامه با متناسب فني دروس و مواد نظري اصول آموزش -

  .لزوم صورت در درس كالس در تشريح و تدريس براي الزم وسايل كردن آماده -

  .نقشه طبق آموزان دانش براي نياز مورد شده ساخته هاي نمونه تشريح -

  .مربوط هاي عمل دستور و مقررات برطبق آموزان دانش يادگيري و معلومات سنجش منظور به امتحانات انجام -

  .مربوط هاي عمل دستور برابر مقرر مدت ظرف مربوط مقام به نمرات ريز تسليم و امتحاني قاورا تصحيح -

  .درس كالس در نظم حفظ و برقراري -

  .لزوم حد در آنان با ارتباط و تماس و فرزندانشان اخالقي و تحصيلي وضع از آموزان دانش اولياء ساختن مطلع -

  .ذيربط مقام به آموزان شدان اخالقي و تحصيلي وضع موقع به گزارش -

  .پرورش و آموزش مختلف زمينه در مربوط مقامات ساير با همكاري و دبيران شوراهاي و جلسات در گزارش -

  .پرورش و آموزش وزارت مقررات حدود در دستورات اجراي و مربوط آموزشي واحد رئيس با همكاري -

  .مربوط مقام به هنرجويان و آموزان دانش كارآموزي و درسي وضع گزارش -
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 مهارت و ها آگاهي سطح بردن باال منظور به علمي و تربيتي كتب و تدريس روشهاي در مداوم مطالعه در سعي -

  .شغلي هاي

  .برنامه طبق شود مي تشكيل پرورش و آموزش وزارت توسط كه خدمت ضمن آموزش هاي كالس در شركت -

 تفهيم جهت دانشجويان يا و هنرجويان و آموزان دانش است الزم كه هايي برنامه و تمرينات نمودن مشخص -

  .شده انجام كارهاي به رسيدگي و دهند انجام منزل در دروس بهتر

  .مربوط آموزشي واحد مربيان و اولياء انجمن با همكاري -

  .عنداللزوم ارجاعي امور ساير انجام -
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  بيان تجربيات بنده در تدريس كار و فناوري

  نظر گرفتن پاداش :: در  1تجربه 

يكي از كارهايي كه بنده هميشه براي بهتر شدن كارهاي عملي دانش اموزانم در نظر مي گرفتم قرار دادن 

پاداش براي دانش آموزان بود . البته هزينه اين پاداش را از همه دانش آموزان و مدير مدرسه و خودم جمع 

زان در يادگيري و همچنين انجام با دقت كارها ي دانش ميكردم . اين كار باعث بيشتر شدن انگيزه دانش آمو

  مي شد . در درس كار و فناوري آموزان

  تبيين علمي تجربه شماره يك ، پاداش دادن :

 مي رفتار آن اجزاي افزايش سبب و افتد مي اتفاق رفتار از بعد بالفاصله كه دانند مي رويدادي معموالً را پاداش

  . شود

  :و كارگاه فناوري درس كالس در آموزان دانش تشويق

 يادگيري به نسبت و اند دروني انگيزة داراي دسته يك اند دسته 2 يادگيري به نسبت شان انگيزه نظر از ها بچه

 از ناشي احساس براي يا يادگيري از بردن لذت خاطر به را بحث يك آنها دهند مي نشان اشتياق و شور خود از

 ساده و يكنواخت تكاليف بر را برانگيز چالش تكاليف دروني انگيزة داراي انآموز دانش كنند مي دنبال پيشرفت

 دانش برخالف آموزان دانش از گروه اين بگيرند ياد عمقي صورت به را اطالعات مايلند و دهند مي ترجيح تر

 و ها فعاليت دكنن مي كار مجازات و تنبيه از فرار يا و پاداش دريافت خاطر به كه بيروني انگيزه داراي آموزان

 داراي آموزان دانش. دارد بيشتري كوشش و تالش به احتياج كه كنند مي انتخاب را هايي پروژه و ها طرح
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 ميزان بيشترين كوشش ترين كم با دارند تمايل و شوند مي كشيده آسان تكاليف به بيشتر بيروني انگيزش

 آنها بيروني يا دروني انگيزش حدودي تا وندش مي مدرسه وارد كه هايي بچه اگرچه آورند دست به را پاداش

  .هاست بچه در دروني انگيزش پرورش معلمان براي ارزشمند و واال هدف يك ولي است گرفته شكل

 در انگيزه ايجاد براي پرتابي سكوي تواند مي هدايا قبيل از ملموس پاداشهاي كه معتقدند معلمان از بسياري

 بچه زيرا باشد داشته مثبتي نتايج تواند مي مناسب رفتارهاي تقويت كه دهستن مدعي آنان. باشد آموزان دانش

 برخي كه كنند مي اظهار آنان كنند تكرار يا و داده ادامه است شده داده پاداش كه را رفتاري كه دارند تمايل ها

 دانش چنين نتيجه در و كنند عمل مدرسه در نحو بهترين به كه كنند نمي ترغيب را فرزندانشان والدين از

 به تواند مي ملموس هاي پاداش كه دارند اصرار نكته اين بر معلمان اين تفاوتند بي يادگيري به نسبت آموزاني

 كنند مي اظهار ها آن. باشند داشته خودشان كردن وادار تكاپو براي دليلي كه كند كمك آموزاني دانش چنين

 و كنند مي كامل را تكاليفشان كنند، مي گوش گيرند، مي ياد ها پاداش اين آوردن دست به خاطر به ها بچه كه

 هايي پاداش چنين كه معتقدند ديگر گروهي مربيان، از دسته آن برخالف و نمايند مي رفتار مناسب طور به

 مثال براي. سازند مي متوقف را دروني هاي انگيزش و شخصي انضباط رشد و دهند مي كاهش را يادگيري ارزش

 كوشش و تالش ارزش او به شما دهد، مي انجام شكالت يك آوردن دست به خاطر به را يفيتكل بچه يك وقتي

 كرده، ايجاد مدتي كوتاه تغييرات ملموس هاي پاداش كه كنند مي اصرار مخالفان اين. ايد نياموخته را يادگيري

 از استفاده كه اند مدعي آنان. باشند ها آن خواهان ها بچه كه كنند مي عمل برانگيزاننده عنوان به وقتي فقط

 »داشت؟ خواهد من براي چيزي چه كار اين: « نگرش گسترش و گردد مي رقابت گسترش باعث ها پاداش اين

 خواسته و انتظارات بيشتر كنند مي استفاده ها پاداش اين از بيشتر كه كساني ديگر عبارت به. شود مي باعث را

 عملكرد و ابتكار بر منفي تأثير توانند مي ها پاداش كه اند دعيم ها آن كنند مي تحريك را آموزان دانش هاي

 سنين هاي بچه و شده قلمداد كارها انجام براي رشوه عنوان به ها پاداش اين زيرا بگذارد جاي بر آموزان دانش
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. كنند كار خوب باشد، درميان پاداش وقتي فقط يا است شده توهين ها آن به كنند احساس است ممكن باالتر

 دوامي ناظران غياب در باشد هاي پاداش چنين كسب خاطر به كه رفتاري تغيير كه است داده نشان نيز شواهد

 بيروني انگيزش زمينة در معلمان از يكي. است دهنده پاداش فرد توسط شدن مشاهده به منوط آن انجام و ندارد

 داشت، دنبال به فوري نتايجي كه اين طرخا به ملموس، پاداشهاي از من زماني«  كه است كرده گزارش دروني و

 مخصوص و بجا خالصانه، كه كنم مي استفاده مثبت بازخورد از آنها جاي به اكنون ولي كردم مي زيادي استفادة

 اين به و گذارم مي احترام آنها به كه كنند مي همكاري من با كالس در خاطر اين به ها بچه معتقدم من. باشد

 براي آموزم مي آنها به من كه را چيزي كنند مي احساس كه گيرند مي قرار من هاي آموزش تأثير تحت دليل

 است داده انجام خوبي به كه كاري از را فرد مباهات حس ملموس، هاي پاداش دادن است، مهم شان آينده

 به. منگران اند، كرده عادت كاري هر انجام براي پاداش گرفتن به كه هايي بچه مورد در من دهد مي كاهش

 چه شويم برنده اگر: پرسيدند من از آموزان دانش كردم، اجرا كالسم در بازي يك كه باري اولين مثال عنوان

 داده انجام را بزرگ كار يك شما كه اين فهم از رضايت و خشنودي: « دادم پاسخ من داد؟ خواهيد ما به چيزي

  «.ايد

 تا باشد ساده برنامه آن كه است الزم كند، استفاده وسملم پاداش برنامة يك از بگيرد تصميم معلمي چه چنان

 موفق تكرار در تواند مي پاداش يك انتخاب در آموزان دانش يا آموز دانش خود ساختن درگير. گردد اداره بهتر

 و ارزش بي هاي خوراكي آبنبات، بر دارند غذايي ارزش مقداري كه غذاهايي يا مدرسه وسايل. باشد سهيم آن

 برنامة معلم شده، كسب مطلوب نتايج و شده داده هاي پاداش از بعد مطلوب، شكل در. دارند يحترج جوايز

 تغيير مجموعه، يك صورت به آنها كردن بندي مرحله و ها پاداش كاهش خود، انتظارات برده باال را دهي پاداش

 معلمان اين. دهند مي حترجي ملموس هاي پاداش بر را ناملموس هاي پاداش معلمان از بسياري. داد خواهد

 با را ها آن بتوانند كرده، كسب را هايي عالمت يا ها ژتون تا كنند مي فراهم آموزانشان دانش براي هايي فرصت
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 خواندن، زمان آزاد، فعاليت زمان: از اند عبارت ها پاداش اين هاي نمونه از برخي. كنند مبادله اي ويژه مزاياي

 مي ها بچه اغلب برانگيختن براي همچنين. مهم افراد عنوان به تصايرشان سبانيدنچ و كامپيوتر با كار براي وقت

 است، كردن گوش آمادة كامالً علي كه شدم متوجه من: « مثل صادقانه كالمي عبارتهاي از مناسب موقع در توان

 عالي كارت ، قسيمت در صدآفرين،: « قبيل از مثبت نوشتاري هاي عبارت يا.» كنم مي تشكر او از خاطر همين به

  .كرد استفاده.» بود

 پيشرفت و موفقيت و زند مي تلفن آموزي دانش والدين به معلم يك كه است وقتي ديگر، هاي نمونه جمله از

 دهند، مي خرج به زيادي تالش پروژه يك در كالس كل كه هنگامي يا. دهد مي توضيح آنان براي را فرزندشان

 مي تحريك كالس در را اجتماعي احساس كه باشد پاداشي تواند مي گيرانه،غافل صورت به پذيرايي يك انجام

 از قدرداني براي يا گردند پيشنهاد كالس به يا باشند ويژه آموز دانش يك با قراردادي تواند مي ها پاداش. كند

 دانش با است ممكن معلمان يا مشاوران. شوند گرفته كار به مدرسه كل در همگاني موفقيت و دستاورد يك

 راه تكاليف، تكميل عدم كردن، دعوا: قبيل از را ها آن نامناسب رفتارهاي تا بگذارند انفرادي قرارهايي آموزان

 را ها آن عالقة هدف، تنظيم در آموزان دانش دادن مشاركت. سازند خاموش گريزي، مدرسه يا كالس، در رفتن

 به تواند مي مدرسه آموزان دانش كل مقابل در آموزان دانش تشويق. دهد مي افزايش هدف آن به رسيدن در

. باشد آموز دانش يك توسط كتاب عنوان 1000 خواندن مرز به رسيدن مثل بزرگ هدف يك به رسيدن خاطر

. گردد تبديل آموزان دانش همة براي ويژه رويدادي به تواند مي جشن يك با همراه آموزي دانش چنين تشويق

 در كه كنند ايجاد رقابتي غير و عالقه مورد محيطي معلمان كه است الزم ها بچه در دروني انگيزش القاي براي

 كه مشاركتي يادگيري. نمايد شدن واقع پذيرش مورد و احترام ارزشمندي، احساس آموزي دانش هر آن

 كالس يك آموزان دانش در دروني انگيزش افزايش براي راه يك سنجد، مي خودش با را آموز دانش هر پيشرفت

  .نگردد وابسته ها پاداش از استفاده به تا است
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 تكليف انجام براي حسي انگار سهل و عالقه بي آموزان دانش در توانستم : چگونه 2تجربه شماره 

   .برانگيزيم

بي انگيزگي بعضي از دانش آموزان  درس كار و فناوري يكي از مشكالت تدريس بنده در دروس عملي و كارگاهي

  د كه بنده به روش زير اين مشكل را در آنها بر طرف ساختم :در انجام كارها بو

 انجام خوبي به درس كالس در را خود تكاليف آموزان دانش از برخي اينكه از والدين، و معلمان از زيادي عدة    

 زيآمو دانش اگر زيرا است، بجا نگراني اين هستند نگراني و تشويش دچار امر اين از مندبوده، گله دهند، نمي

 خود هاي همكالسي از نتيجه در و گيرد فرا خوبي به را درسي مطالب تواند نمي ندهد، انجام را خويش تكاليف

 آنها نبودن فعال آموزان، دانش افت تحصيلي علل از يكي كه دهد مي نشان شده انجام تحقيقات. افتد مي عقب

 دانش توان مي آنها بستن كار به با كه اييرهنموده. « است موردنظر تكاليف ندادن انجام يا و درس كالس در

 دقت با را آموزان دانش قبيل اين - 1.» برانگيخت درس تكاليف انجام براي را عالقه بي و انگار سهل آموزان

 به اشتغال تكاليف، نوشتن كار شروع جهت در فعالت و كوشش كمترين خاطر به را آنان و باشيد داشته زيرنظر

 در كه گويند مي نيز رفتار دهي شكل را روش اين. كنيد تشويق و ترغيب شده داده كاليفت تكميل يا و آن انجام

 كتابخانه، به كود رفتن مثالً. گيرد مي قرار مورد باشد، تكليف انجام نهايي پاسخ به نزديك كه پاسخي هر آن

 انجام جهت در كه هستند رفتارهايي يا و پاسخها جزو همه...  و كاغذ و مداد برداشتن مطالعه، ميز پشت نشستن

 مدار دادن با ار كار اين توانيد مي شما. گيرند قرار تقويت و تشويق مورد بايست مي و گيرند مي صورت تكليف

 تحسين قبيل از اجتماعي، تشويقهاي انجام يا و آموز دانش به جايزه عنوان به...  و خودنويس بازي، اسباب رنگي،

 آموز، دانش به آميز محبت توجه با حتي يا وي درس وضعيت از كردن جو و سپر او، به زدن لبخند آموز، دانش

 تفكيكي صورت به را عالقه بي آموز دانش رفتارهاي -2. سازد عمل است تكاليف انجام مشغول وي كه زماني

 گوشزد او به را امر اين. است داده انجام درستي به را تكليفي آموز دانش كه زماني يعني. دهيد قرار تقويت مورد
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 - ب -2.نمايد نشان خاطر وي به را موضوع اين هم باز است ناتمام يا و نامرتب تكاليفش كه هنگامي و كنيد

 ها دستورالعمل اين دهد قرار آموزان دانش ديد معرض در را آنها و بنويسيد را كالسي هاي دستورالعمل و قواعد

  :باشد زير شكل به است ممكن

 پرهيز كند، مي ايجاد اختالل تكاليف انجام در آنچه از و باشيد درسي تكاليف انجام مشغول كالس در) الف

  .نماييد

  .نباشيد ديگران مطالعة مّخل تا كنيد كار آهستگي و آرامي به) ب

  .كنيد اجتناب كارديگران در كردن دخالت و كالس در زدن قدم از و بنشينيد خود جاي در) ج

  .كنيد تمام را آنها و دهيد انجام قتد با را كالس در شده داده تكاليف) د

  .دهيد انجام دقت به است، شده خواسته شما از آنچه طبق بر را شده تعيين درسي تكاليف) ه

 به و نماييد تشويق است، داده انجام خود تكاليف از قسمتي تكميل براي كه تالشي خاطر به آموزان دانش - 3

 .دهد افزايش كند، دريافت را الزم تقويت تا دهد نجاما بايد آموز دانش كه را تكاليفي مقدار تدريج

  

  تمركزروي نقاط قوت دانش اموزان : 3تجربه 

 رفتار انتخاب يسو به را او ميكن كز تمر آموزامون دانش اشتباهات يرو كه نيا يجا ههميشه سعي ميكيردم ب

كردم كه آنها را تقويت كنم .مثال هميشه نقاط مثبت دانش آموزان را ميديدم و سعي مي . ميكن ييراهنما مطلوب

  در تدريس دروس خياطي هميشه سعي ميكردم به دانش اموزان انگيزه يادگيري و انجام كار درست  را بديم .
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  : انواع روش هاي تدريس بنده  در درس كار و فناوري 4تجربه 

  . بنده به عنوان دبير كار و فناوري از روش هاي زير جهت تدريس استفاده مي كردم

  : پودماني تدريس روش

 به مربوط هاي فعاليت و كرده تدريس ها پودمان ساير از مجزا صورت به را هرپودمان ، پودماني تدريس درروش

  مي دادم . انجام را آن

 نمره 4 شامل نمره اين ،مي كردم منظور نمره يك پودمان هر براي پودماني ارزشيابي در : پودماني ارزشيابي

 و پاياني ي نمره عنوان به را ها پودمان ميانگين هرنوبت پايان در.  است عملي نمره 16 و ابكت مفاهيم تشريح

  مي كردم . محسوب مستمر

 سواالت بصورت است بهتر كه.  است كتاب هاي پودمان تعاريف و مفاهيم از ارزشيابي بصورت :مفاهيم تشريح

  بنويسيد؟ را پودمان از اي خالصه:  مانند.  گيرد صورت مفهومي و واگرا

 از عملي نمره كه تفاوت اين با. كنيد عمل راهنمايي سوم كالس مانند نيز عملي ارزشيابي براي : عملي ي نمره

 از استفاده ي نحوه ،خالقيت، گروه در همكاري:  مانند نكاتي عملي ارزشيابي در.  شود مي محاسبه نمره 16

 كه.  دارد وجود زمينه اين در هايي فرم البته. دهيد قرار نظر مد را... و زمانبندي ، فناوري پوشه ، كار پوشه ابزار،

 توانند مي همكاران لذا.  است گير وقت و سخت آنها در شده مشخص بندي بارم و بوده پيشنهادي بصورت

   .نمايند منظور نمره كتاب ابتداي در موجود و شده ذكر نكات گرفتن نظر در با اجمالي بصورت
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 مي قرار آموزان دانش استفاده مورد گروهي يا فردي بصورت كه پالستيكي يا مقوايي است يا پوشه :كار پوشه

  .كنند مي نگهداري آن در  را خود مكتوب هاي فعاليت آموزان دانش.  گيرد

 و مطالب و سازند مي خود كامپيوتر ي صفحه روي بر آموزان دانش كه  مجازي است اي پوشه:  فناوري پوشه

 نداشته كامپيوتر كه صورتي در.  كنند مي نگهداري آن در فايل صورت به كند مي مشخص بيرد كه را جداولي

 USB روي بر را پوشه اين) بستگان منزل يا نت كافي(باشد پذير امكان برايشان كامپيوتر به دسترسي ولي باشند

  .نگهدارند

 نوبت يك براي گروهي بصورت اي پروژه آموزان دانش براي تدريس، روش اين در : اي پروژه تدريس روش

 پودمان دوم نوبت ودر شود مي ساخته اول نوبت در كه وسايل چوبي جعبه مثال. ردمك مي تعيين دونوبت يا

  .شود مي تزئين ويا روكش پوشاك

 هر هاي فعاليت كه تفاوت اين با شود مي انجام پودماني تدريس روش بصورت پودماني هاي فعاليت روش اين در

 ايم كرده مشخص گروه هر براي كه پروژه انجام راستاي در)  عملي هاي فعاليت و فكري بارش ، لجدو( پودمان

 نياز مورد هاي طرح و اطالعات راستاي در گيرد مي انجام كه جستجو ، جستجو پودمان در مثال.  گيرد مي انجام

  .گيرد انجام گروه هر پروژه

 چه كه كنند مي مشخص و كنند مي پر را پودمان پايان كار گزارش برگه پودمان هر از پس آموزان دانش 

  .اند داده انجام پودمان آن در پروژه ي زمينه در هايي فعاليت

 مي همكاران. شود مي ارزيابي شده ذكر كتاب ابتداي در كه نكاتي اساس بر پروژه ي نمره : پروژه ارزشيابي

 به باتوجه البته. كنند استفاده كشوري پايگاه از ساليار فرم نمونه يا كالسي دفتر پيشنهادي هاي فرم از توانند
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 منظور گروهي بصورت پروژه ي نمره. (كنند ايجاد تغييراتي آن بارم و هاي آيتم در توانند مي خود كالس شرايط

  ) شود مي

 يانيپا نمره عنوان به پروژه ي نمره و مستمر نمره عنوان به ها پودمان نمرات ميانگين اي پروژه ارزشيابي در

  .شود مي محسوب

  

  

  

  تبيين تجربيات  :

  برنامه هاي بنده به عنوان دبير كار و فناوري :

  بنده به عنوان دبير كار و فناوري برنامه هاي زير را جهت تدريس درس كار و فناوري اجرا مي كردم .

  تربيتي و ناسيروانش علوم و معصوم چهارده و مجيد قرآن و خدا نظر از علم نفس و مدرسه روح به توجه-1

  دقيقه 5 حدود در جلسه هر در كالس در تربيتي مسائل-2

  كالس و مدرسه كارگاه در مقررات و نظم حفظ-3

  كارگاه و پله راه مدرسه حيات در همدردي حسن و خشونت از جلوگيري-4
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  كارگاه و كالسها سالن مدرسه حياط محيط نظافت حفظ به تشويق-5

 و حرفه كتاب مطالب كردن كاربردي و مطالب فهم براي انگيزه ايجاد و ها شتهنو متن و كتاب تدريس به توجه-6

  فن

  ماشيني انسان اطراف دنياي و مشاغل پيرامون بحث-7

  فن و حرفه كارگاه و كالس كاري چارت و وظايف تقسيم و كالس بندي گروه-8

  مختلف مشاغل در رنگها فرهنگ و كار لباس داشتن لزوم و تالش و كار روحيه ايجاد-9

 – اجتماعي – آموزشي – علمي مذهبي مسائل قالب در كتاب 200 معرفي و تحقيق و مطالعه روحيه ايجاد-10

  الكترونيكي درس و آموزشي هاي سايت و مهندسي و فني – ادبي – تاريخي

 در تمشكال رفع در سعي و مدرسه مسئولين به آنان انتقال و آموزان دانش پيشنهادات و انتقادات به توجه-11

  آباد نجف مفتح دكتر شهيد مدرسه پيشنهادات جامع نظام طرح قالب

 تفكرات و قلب درون خواندن نيروي و شغلي و تحصيلي پيشرفت براي آموزان دانش نيروهاي از استفاده-12

  آموزان دانش پرانگيزه و سالم

 بازديدهاي ايجاد و مشاغل هفته و نماز و صبحگاه مراسم در حضور براي مجرب دبيران و استادان از استفاده-13

  آموزشي و علمي

 – دانشگاه و حوزه اي مشاوره و آموزشي هاي سايت و اداره و مدرسه مشاوره هسته با مستقيم ارتباط-14

  شهر سطح مساجد – فرهنگيان بسيج – شيميايي و سنتي طب پزشكان – شهر سطح هاي مشاوره و دبيرستان
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 و كالس بستر در آموزان دانش بهينه استفاده و راهنمائي براي شهر سطح يبروشورها و جزوات از استفاده-15

 حرف و  مشاغل با همسو) مفتح شهيد راهنمايي مدرسه آموزشي هاي بسته( طرح قالب در اطالعات تبادل

  جامعه

  الكترونيك آموزشهاي استعدادهاي از استفاده-16

 محترم معاونت و مديريت با مستقيم همكاري – مانمعل شوراي قالب در دبيران ساير با اطالعات تبادل-17

 آموزان دانش اجتماعي – تربيتي – آموزشي مشكالت رفع جهت در انتقادات و نظرات كردن همسو و آموزشگاه

  آموزشگاه محيط و

  فن و حرفه كتاب بندي بودجه به توجه و ماهانه و ساالنه درس طرح از استفاده-18

 و گروهي بصورت پاسخ و پرسش و (PowerPoint) صورت به مختلف هاي يارزشياب و امتحانات گرفتن-19

 و حرفه درسي كتابهاي اشكاالت رفع و دوستانه بصورت كالس در نظر تبادل و بحث و آموزي دانش كنفرانسهاي

  فن

 هجوهر و كار حسن و كارپروري انگيزه ايجاد و فن و حرفه كتاب نفس به توجه و كارگاه در عملي ارزشيابي-20

  حالل رنج دست كردن پيدا و فعاليت همان كه مرد

 مناسب كار لباس از برخورداري و جمع حواسي داشتن و كارگاهي مخصوصا امور تمام در خدا به كردن توجه-21

 و فعاليت و كار امر در بيشتر حوصله و داشتن براي آموزان دانش ترغيب و تشويق و حوادث از جلوگيري براي

  كتاب هاي نقشه طبق عملي عاليتف بودن دست در دقت

  مدرسه وسايل نگهداري و تعمير در آموزان دانش فعال نيروهاي از استفاده-22
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 برطرف براي آنها كردن راهنمايي و پايين و باال هوشي سطح در آموزان دانش هاي خانواده با ارتباط داشتن-23

 و هنرستاني هاي رشته به ورود جهت در هاآن كردن راهنمايي و آموزان دانش آموزشي و تربيتي مشكالت شدن

  شهر سطح اي حرفه و فني مراكز و دبيرستاني

 – خواني تصوير – محوري كتاب – محوري آموز دانش – سخنراني روشهاي با كتاب جزء به جزء تدريس-24

  00000000 و نقش ايفاي - دروس كنفرانس

 – ديواري روزنامه – بروشور – جزوات بصورت آموزشي علمي جزوات تكثير و چاپ وقت كمبود خاطر به-25

  مسابقه و جدول

 نظرات از استفاده و اي منطقه و جهاني ديد بصورت زيست محيط حفظ قالب در آموزشي هاي فيلم نمايش-26

  خارجي و داخلي نظران صاحب كالن

 شهر مسئولين به آن انتقال و آموزان دانش و همكاران و مدرسه پيشنهادات به توجه و شهر مشكالت رفع-27

  نامه يا تلفني يا حضوري بصورت

  فاميل و اجتماع – مدرسه سطح در مطالعه انقالب و دوستي نوع حس و تالش و كار روحيه دادن-28

 اطالعات تبادل و استاني مراكز و فرهنگيان خدمت ضمن هاي دوره و آموزشي گروههاي جلسات در حضور-29

  وركش و استان آموزشي نيروهاي ساير با

 ساير تحقيق و مطالعه فرهنگ از استفاده و پژوهنده محصل و پژوهنده علم و پژوهشي كالسهاي داشتن لزوم-30

  كشورها

  همكاران جمع در گذشت و سخاوت روحيه داشتن و فرهنگيان و آموزان دانش اي امورتغذيه به توجه-31
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 آموزان دانش دادن سوق و كننده خسته يتدريسها و تكراري و اي كليشه حالت از تدريس در تغيير و عبور-32

 گرفتن و كردن زندگي حال وضعيت در و كارآمد و باز ذهني داشتن و هوشمندانه و خالق تفكرات سوي به

 – ديدن خوب( صحيح يادگيري و گرا مثبت ذهني داشتن و روشن اي آينده به بودن اميدوار و گذشته از عبرت

  )كردن تمرين خوب – شنيدن خوب

 شما دست( جمله و صلوات ذكر و مدرسه مسئولين و همكاران و آموزان دانش لحظه به لحظه و آني يقتشو-33

 مهر زدن و ديگر جمالت و اهللا به آمنت – اهللا ماشاء– اهللا باركه و) كشيد مي زحمت چقدر شما – نكند درد

  امور اين انجام به انهمكار ديگر تشويق و مختلف مناسبتهاي به آموزان دانش تشويق كارتهاي در مرتب

 استان – شهر سطح نمايشگاههاي از بازديد و شهر سطح مشاغل با فن و حرفه درسي واحدهاي دادن ارتباط-34

  آموزان دانش و مدرسه محيط به ها يافته انتقال و فروشيها كتاب – مختلف هاي گلخانه و كشور و

 و عالمان سرگذشت كردن تعريف و تالش و ارك فرهنگ و حالل رزق كردن پيدا براي اي روحيه به توجه-35

  آموزان دانش استفاده براي مذهبي و ايراني و محلي بومي مخترعان و انديشمندان

  

 در كردن كار جهت آنها به دادن اجازه و كالسها در همكاران ديگر از شده ترد آموزان دانش از دلجوئي-36

  شهر و مدرسه سطح در آنها ويرانگر و مخرب انرژي گرفتن و كارگاه

 بعنوان امروز و اند بوده بنده شاگرد ديروز كه شهر سطح در مختلف مقاطع آموزان دانش نظرات از استفاده-37

 و سرگذشت و خاطرات بازگويي جهت كارگاه و مدرسه به آنها دعوت و باشند مي شهري مسئول و كار استاد

  آنها موفقيت علت
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 توسط گوئي خاطره يا آموزشي بروشورهاي بصورت آموزان دانش اولياء و كاران استاد تجربيات از استفاده-38

  هستند كار استاد آنها پدران كه آموزان دانش

  تالش و كار مورد در فن و حرفه درس و علم با ارتباط در قرآني معاني و احاديث از استفاده-39

 و معلم خود كردن عمل نهما كه عملي ذكر و سازنده عمل با فهمي كج و نظمي بي با جدي برخورد-40

  آموزان دانش توسط مالحظه
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  بيان اقدامات خاص تدريس درس كار و فناوري

 روش تدريس بنده در درس كار و فناوري -1

با توجه به امكانات، يكي از سه موضوع زير را انتخاب و تدريس واحد را شروع  بنده به عنوان دبير كار و فناوري 

  مي كردم .

 )ا گردش علمي(استفاده از روش هاي مشاركتي و فعال در فرايند تدريسبازديد ي -1

 نمايش يك قطعه فيلم -2

 )دعوت از متخصصان(اين متخصصان حتي مي توانند از والدين فراگيران باشند -3

 كار و فناوري مراحل يك بازديد يا گردش - 2

علمي بود كه در زير به بيان آن مي پردازم  يكي از روش هاي بنده در تدريس كار و فناوري استفاده از بازديد

مراحل يك بازديد يا گردش علمي(قبل، ضمن، بعد) آمادگي براي يك گردش علمي مانند آماده شدن براي بهره .

 :گيري از ساير رسانه هاي آموزشي است ولي چند مورد خاص وجود دارد كه حتما بايد به آنها دقت كرد

 ... ا هدف بازديد،هماهنگي با اوليا، گرفتن مجوز، تداركات وقبل از بازديد: تعيين موضوع ي

 ... ضمن بازديد:گروهبندي شاگردان، بيان انتظارات، رعايت نكات ايمني، نظم و

  ... بعد از بازديد: ارائه گزارش (شفاهي يا كتبي)، بحث در مورد گردش و
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  بيان نكات ويژه و كليدي تدريس كار و فناوري :

  فناورياهداف درس كار و 

كار و ريزي درس آموزش  تربيت شهرونداني كارآمد و توانا در حل مسائل فردي و جمعي از اهداف برنامه

هاي دور دارد. حاصل  است اين برنامه ضمن تأكيد بر رفع نيازهاي كنوني دانش آموزان چشم به افق فناوري

شوند  انش آموزان وارد بازار كار و فعاليت مياجراي اين برنامه نه تنها در زمان حال بلكه طي سالهاي آينده كه د

  يابد. نمود و تجلي مي

  نحوه طراحي تدريس كار و فناوري از نظر بنده :

  فعاليت محور بوده و بيشتر فعاليتهاي آن جنبه كارگاهي داشته باشد.         .1                 

  انش آموزان شود.حركتي د  – موجب پرورش مهارتهاي حسي         .2                 

  زمينه هاي خالقيت و فناوري را در دانش آموزان فراهم سازد.         .3                 

مهارتهاي اوليه را جهت رفع نيازهاي مختلف فردي و اجتماعي دانش آموزان در آنها          .4                 

  آورد. بوجود مي

تلف تحصيلي و شغلي آشنا سازد بطوريكه بتوانند رشتة مورد عالقة هاي مخ دانش آموزان را با رشته     .5        

  خود را انتخاب كنند و آيندة شغل خود را ترسيم نمايند.

  موجبات نگرش مثبت را در دانش آموزان نسبت به كار و تالش فراهم سازد.         .6                 

  راحي و تدوين شده است.بر اساس روشاي نوين آموزش ط         .7                 

  همگام با علوم و فنون جديد است.         .8                 
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  كند . دانش آموز محور بوده و از روشهاي جديد و فعال تدريس پيروي مي         .9                 

  چه اهدافي در تدريس درس كار و فناوري در دوره متوسطه اول مد نظر است :

  ايجاد هماهنگي ميان مغز با دست، چشم و ساير اعضاي بدن از طريق انجام كارهاي عملي         .1                 

  دست ورزي و كار با مواد مختلف و قابل دسترس در محيط زندگي         .2                 

  تقويت روحيه انجام كار گروهي دانش آموزان         .3                 

  ايجاد زمينه براي شكوفايي استعدادهاي علمي، عملي و پرورش خالقيت در دانش آموزان          .4                 

آشنايي با فرآيند طراحي، ساخت و توليد و ارزيابي و بكارگيري آن در طراحي و ساخت          .5                 

  كارهاي ساده

  ايجاد تفكر سيستمي و درك فني         .6                 

  ايجاد انديشه و تدبر دانش آموزان جهت ارائة راه حل براي مشكالت احتمالي         .7                  

  وارد كردن دانش آموزن به عرصه عمل جت كسب تجربه         .8                 

  مهارت در انجام پژوهشهاي ساده         .9                 

  حركتي -ي رشد توانمنديهاي حس       .10              
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  مهارت در طراحي و توليد بعضي از وسايل مورد نياز       .11              

  تحقيق و تفكر و جستجو در محيط پيرامون و گسترش دامنه اطالعات توسط فراگيران       .12              

  مهارت در بكارگيري بعضي از ابزارهاي كارگاهي       .13              

  هاي مختلف تحصيلي و شغلي و شرايط ورود به آنها شناخت رشته        .14              

  مهارت در رفع بسياري از نيازهاي زندگي مانند پوشاك، غذا، بهداشت       .15              

  چه كارهايي براي رسيدن به اهداف تدريس كار و فناوري انجام مي دادم :

  يتهاي گروهي تشويق شوند.دانش آموزان به فعال         .1                 

  هر واحد درسي با توجه به محتواي آن در فضاي مناسب تدريس شود.         .2                 

خارج از كالس ( حياط ، كارگاه و ... ) به امر آموزش   –در فضاي مناسب و تا حد امكان         .3                 

  پرداخته شود.

  ليتهاي كتاب به صورت عملي اجرا شود.فعا         .4                 

  دانش آموزان به تفكر و تدبر وادار شوند.         .5                 

  ها و فعاليتهاي تحقيقي هر واحد به صورت گروهي انجام شود. طرح         .6                 
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  طرح سئواالت در سطوح باالي يادگيري         .7                 

  اي خودداري از پرسش و پاسخ كليشه         .8                  

  تشويق دانش آموزان خالق و مبتكر         .9                 

  برپايي نمايشگاه از كارهاي تحقيقي و فعاليتهاي عملي دانش آموزان به مناسبتهاي مختلف       .10              

توسط هر دانش آموز يا گروه كاري با توجه به انتخابي  ويك كار تحقيقي   انتخاب يك فعاليت عملي    .11       

  بودن فعاليتهاي عملي و كارهاي تحقيقي كتب حرفه و فن ( اول و دوم و سوم )

انجام مصاحبه توسط هر دانش آموز يا گروه كاري دربارة يكي از موضوعات درسي در طول سال و ارائة     .12       

  گزارش به كالس

  دعوت از صاحبان مشاغل به كالس درس در صورت عدم امكان انجام مصاحبه        .13              

    

  دسته بنده اهداف حيطه ها در تدريس درس كار و فناوري كه مد نظر بنده بوده

  الف )حيطه شناختي:

  آشنايي نسبي با فن آوري و نحوه استفاده از محصوالت فن آوري در جامعه         .1                 

  آگاهي نسبي از انواع مشاغل موجود در محيط زندگي و جامعه         .2                  
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  آشنايي نسبي با روندها و فرآيندها طراحي، ساخت و توليد         .3                 

  آشنايي نسبي با بهداشت ، تغذيه و مسائل ايمني         .4                 

  هاي تحصيلي در دوره متوسطه ها و رشته سبي با شاخهآشنايي ن         .5                 

  آشنايي نسبي با داد و ستد برخي از فعاليتهاي بازرگاني         .6                 

  حيطه مهارتي -ب)

  درك فن آوري و نحوه استفاده از محصوالت فن آوري در جامعه         .1                 

  در انجام برخي از تعميرات ساده و روش نگهداري وسايل شخصي،وسايل منزل توانايي         .2                 

  دست ورزي با انواع ابزارهاي ساده دستي يا دستي برقي         .3                 

  مهارت در انجام پژوهش هاي ساده و استفاده از روش حل مسئله         .4                 

دي و اجتماعي مفيد مانند برقراري ارتباط مثبت و سازنده با ديگران وانجام هاي فر كسب شايستگي     .5        

  كار گروهي كه شرط الزم براي فعاليتهاي فردي، در زندگي آتي است.

  هاي مناسب شغلي كسب مهارت نسبي در انجام فعاليت        .6                

  :  2بيات نكات ويژه و كليدي شماره 

    هفتم پايه فناوري و ركا كتاب بررسي و نقد

 ياددهي فرايند دردر اين مطلب به نقدهايي كه به كتاب كار و فناوري هفتم از نظر بنده وارد است مي پردازم .  

 و معلم راهنمايي با آموزشي تجارب و ها فعاليت و است برخوردار اي ويژه اهميت از درسي كتب يادگيري ـ
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 هاي كتاب محتواي بهبود و بازسازي اين بنابر شود مي ماندهيساز درسي كتاب حول آموزان دانش مشاركت

 توجه با درسي كتب محتواي وبررسي نقد با كه زيرا باشد مي آموزشي نظام هر در ناپذير اجتناب امري درسي

 اي گونه به درسي كتب محتوا رود مي انتظار درسي ي برنامه مجريان عنوان به معلمان نظرات از واستفاده

 باشد خوردار بر الزم علمي هاي ويژگي از و متناسب آموزان دانش هاي نياز با كه شود سازماندهي و انتخاب

 اصول اين با همكاران آشنايي و مختلف ابعاد در درسي كتب بررسي و نقد اصول تدوين ، امر اين تحقق جهت

  .رسد مي بنظر ضروري

  :گيرد مي صورت زير ضوابط و اصول طبق بر هفتم پايه فناوري و كار كتاب بررسي و نقد

  )ارزشيابي و روشها ، محتوا ، اهداف( درسي برنامه عناصر        •

  نگارشي و ظاهري ساختار        •

  آموزشي تأثيرگذاري و فني ساختار        •

  درسي كتاب مطالب تنظيم نحوه        •

 بر پديده يا موضوع يك) نادرستي و درستي( منفي و مثبت هاي جنبه مورد در قضاوت و بررسي: نقد تعريف

  . گويند نقد را شده پذيرفته معيارهاي و مستدل داليل اساس

 تربيتي و آموزشي اهداف به رسيدن براي و درسي برنامه اساس بر كه مطالبي مجموعه به: درسي كتاب تعريف

  . گويند درسي كتاب رود مي بشمار معلم آموزشي وسيله مهمترين و شود مي تأليف خاصي شكل به
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 جهت يادگيري هاي ازفرصت اي مجموعه كردن آماده جهت است طرحي درسي برنامه: درسي برنامه تعريف

  .تعليم تحت افراد

  . باشد مي ارزشيابي و روش ، محتوا ، اهداف:  شامل درسي برنامه: درسي برنامه عناصر

  درسي برنامه عناصر نظر از كتاب بررسي و نقد 

   اهداف و درسي كتاب -1

 يكديگر با اهداف هماهنگي. موجود امكانات با اهداف تناسب. كتاب بخشهاي يا فصول ابتداي در كلي اهداف بيان

 جديد هاي بايافته اهداف تناسب. آموز دانش نيازهاي و ها توانايي با اهداف تناسب. اهداف يافتن تحقق امكان.

  هارتيم و عاطفي ، شناختي حيطه سه در مناسب اهداف انتخاب. علمي

  اهداف با محتوا هماهنگي محتوا و درسي كتاب-2

 با محتوا تناسب. جامعه هاي موقعيت و مسائل با محتوا تناسب. آموز دانش نيازهاي و ها توانايي با محتوا تناسب

  (....و كل به جز مشكل،از به آسان از(محتوا تنظيم در توالي رعايت. شده گرفته نظر در زمان
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 روشهاي با محتوا تناسب. پايه همان درسي كتب بين افقي ارتباط. كتاب همان درسهاي عمودي ارتباط رعايت

 هاي روش با درسي كتاب محتواي تناسب.  درس  كالس واقعي موقعيت در  داشتن اجرا قابليت. فعال تدريس

 هاي افتهي با محتوا بودن متناسب. كتاب مختلف هاي قسمت پيوند طريق از كتاب كل انسجام. موجود ارزيابي

 در منطقي تفكر پرورش با محتوا تناسب. آموزان دانش در خالقيت روحيه پرورش با محتوا تناسب. علمي جديد

 شناختي توان با محتوا بودن متناسب.  آموزان دانش در انتقادي تفكر پرورش با محتوا تناسب. آموزان دانش

  آموزان دانش) ذهني(

  روشها و درسي كتاب-3 

 تفكر تقويت روشهاي بكارگيري در كتاب بودن مناسب. آموزان دانش هاي توانايي و تجارب با روش بودن مناسب

.  يادگيري در مشاركتي و گروهي فعاليتهاي نظر از كتاب محتواي بودن مناسب. انتقادي و خالق تفكر ژه بوي

 ، نمائيد استدالل ، دكني فكر قبيل از مناسب فعاليتهاي داشتن. تدريس فعال روشهاي اساس بر محتوا تنظيم

  . مطالب بيشتر درك جهت متن در مرتبط مثالهاي و مصاديق از استفاده. كنيد گفتگو
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٣٧ 

 

  ارزشيابي و درسي كتاب ـ4

 با كتاب در ارزشيابي هاي شيوه و ابزار تناسب. موجود ارزشيابي هاي شيوه و ابزار ، نوع با كتاب محتواي تناسب

 در ارزشيابي نوع و ها شيوه تناسب.  موجود امكانات با كتاب در يابيارزش هاي شيوه تناسب. يادگيري اصول

  . كتاب آموزشي اهداف با ارزشيابي هاي شيوه تناسب.  آموز دانش توانايي و خصوصيات با كتاب

  :كتاب ظاهري شكل بررسي و نقد *

 روي طرح و آن رنگ ، لدج نوع بودن متناسب. آموزان دانش تحصيلي پايه با كتاب اندازه و ابعاد بودن متناسب

 از كتاب اشكال و تصاوير بودن برخوردار. خطوط بين فاصله بودن متناسب. كتاب كاغذ نوع بودن مناسب.  جلد

  .مناسب خط از برخورداري. كتاب جمالت بودن روان و سليس. كتاب نوشتاري زبان بودن علمي. مناسب كيفيت

  ها پاراگراف بين فاصله رعايت

  كلمات امالي بودن صحيح

   ..و كاما،نقطه:مانند نگارشي قواعد رعايت

  آموزان دانش لغات خزانه با كلمات بودن متناسب
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٣٨ 

 

  پاورقي در ضروري توضيحات آوردن

  كتاب اشكال و خطوط نبودن كننده خسته

  :آموزشي تأثيرگذاري و ژي تكنولو لحاظ از درسي كتاب بررسي و نقد *

 مكاني تناسب. ضروري توضيحات با تصاوير بودن همراه. محتوا با متناسب وجداول ها نمودار ، تصاوير از استفاده

 موثر. وجداول ها نقشه منابع و عناوين بودن مشخص. موضوع با متناسب تصاوير آميزي رنگ. صفحه در تصاوير

 و رواني ، سني ويژگي با تصاوير تناسب...و تصاوير بودن دار هدف. يادگيري در جداول و نمودارها ، تصاوير بودن

  . جامعه فرهنگي هاي زمينه با تصاوير تناسب. آموزان دانش شناختي

  :ساختاري نظر از كتاب بررسي و نقد *

  )كلي اهداف داشتن, موضوعات و عناوين فهرست داشتن, مقدمه داشتن( مقدماتي قسمت

 پيش محتواي, ياصل متن بودن مناسب, اهداف و كوتاه جمالت ، تصاوير, فصول مقدمه داشتن( مياني قسمت

 ، گيري نتيجه, پاياني بخش بودن مناسب, ها نقشه ، جداول ، تصاوير ، پرسشها ، ها فعاليت و تكاليف شده بيني

  )تكميلي هاي فعاليت ، پرسشها ، خودآزمايي ، كلي مرور

   نامه واژه داشتن, مĤخذ و منابع داشتن, ضمائم: پاياني قسمت
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٣٩ 

 

  .است بينايي حس قطري از انسان در يادگيري اعظم قسمت

 مي تاكيد شنوايي حس% 13 بركاربري معلمان هنوز حال اين با است، المسه– چشابي – بويابي حواس مجموع 

 و متوسطه مدارس در% 90 و ابتدايي مدارس در فراگيران وقت از% 60 تقريبا دهد مي نشان تحقيقات. كنند

 هاي چارت و تصاوير از استفاده با علوم كتاب در آب ي چرخه آموزش در. شود مي دادن گوش صرف ها دانشگاه

 مفاهيمي مورد در مخصوصا نمود تر عيني و كاربردي را وآموزش انگيزه ايجاد آموز دانش در توان مي آموزشي

  .نيستند دسترس در كه

 

  

  

  : 3بيان نكته ويژه و كليدي 

  شيوه مشاركت والدين در يادگيري دانش آموزان در درس كار و فناوري

اسفانه اولياء خيلي كم به آموزشگاه مراجعه مي نمايند. اغلب در پايان نوبت اول آن هم در صورتي كه نمره مت

 !مستمر كم باشد و بيشتر براي شكايت و اعتراض
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٤٠ 

 

گاه دانش آموز از نظر فرهنگي و اخالقي داراي مشكل مي باشد، در بررسي وضعيت وي متوجه مي شويم كه 

رگتري چون اعتياد، فقر مالي، بي سرپرستي و .... مي باشد كه براي حل اين گونه خانواده داراي مشكالت بز

 .مشكالت نيز راه حل قابل قبولي پيدا نمي شود

بعضي از اولياء نيز براي دروس ارزش گذاري نموده و دروس رياضي، علوم و زبان را در درجه هاي اول اهميت و 

جه هاي پايين قرار مي دهند و با وجود انجام ندادن كار عملي توسط ، هنر و ادبيات را در دركار و فناوريكتاب 

 .فرزند خود، نمره كم را براي ايشان نمي پذيرند

گاهي اوقات نيز به مقابله با دبير پرداخته و به آزمودن ميزان اطالعات و مهارتهاي دبير از طريق دانش آموز مي 

 !پردازند؟

 :پيشنهادات 

 : الف) در مورد اولياء

 :در جهت كار و فناوريشكيل جلسه اي با حضور اولياء در پايه هاي مختلف به طور جداگانه با حضور دبير ت

 .ـ آشنايي دبير با والدين

 ـ بيان اهميت و لزوم انجام كار عملي و هدف از انجام آن

 كار و فناوريـ بيان چگونگي ارزشيابي درس 
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 .امكانات خريد مواد وابزار را ندارند ـ شناسايي خانواده هايي كه توان مالي الزم يا

 آشنايي با ديدگاههاي اولياء در جهت انجام هرچه بهتر كارعملي

 ـ تاكيد بر همكاري آنان در زمينه ساخت، تكميل و ارزيابي وسيله با دانش آموز

 .ـ درصورت درخواست اولياء ارائه ليست وسايل مورد نياز كه در آموزشگاه موجود نمي باشد

وجه به زمينه شغلي اولياء استفاده از مغازه نجاري، جوشكاري..... ايشان به عنوان كارگاه در يك جلسه البته ـ با ت

 با هماهنگي قبلي

 :ب) درمورد دانش آموزان

 ـ تشريح هدف از انجام كار عملي و تشكيل گروهها

 يق تشويقهايـ افزايش قدرت اعتماد به نفس واين حس كه ما مي توانيم، دردانش آموزان ازطر

 به جا مانند: ارائه كارت امتياز

 .ـ تعيين روز و زمان انجام كار عملي در هفته توسط دبير

 ـ ارزشيابي منظم وسايل ساخته شده توسط دبير و فراهم كردن زمينه رفع اشكال و افزايش نمره

 ـ انجام كار عملي فقط در كالس يا كارگاه در جهت هدايت و كمك به دانش آموزان



  

اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين 

تومان (هفت هزار تومان ) به سايت علمي و  7000تحقيق تجربيات با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irهشي اسمان مراجعه كنيد .پژو

٤٢ 

 

 ايجاد حس رقابت سالم بين اعضاي گروههاـ 

 ـ پيش بيني تهيه بعضي از مواد و ابزار براي گروههاي ضعيف

ـ تهيه گزارش كار عملي براي تقسيم كار و مواد وابزار توسط سرگروههاي موفق و ارائه آن به دبير قبل از انجام 

 .كار عملي

 .ي واقعي افرادي كه در گروه خوب فعاليت نمي كنندـ زيرنظر گرفتن تمام اعضاي گروهها توسط دبير و ارزياب

  .ـ تعويض سرگروههاي ناتوان و تقويت گروههاي ضعيف از طريق جابه جايي افراد

  مشكالت تدريس بنده به نوان دبير كار و فناوري : عدم توجه به اين درس

، انجام فعاليتهاي عملي از سالها پيش كه كتاب شناخته حرفه و فن در مدارس راهنمايي كشور تدريس مي شد

كتاب بيشتر در حاشيه قرار داشت و هر دبيري با توجه به امكانات موجود، زمان و سليقه خود به اين فعاليتها 

توجه مي كرد. از طرفي مطالب تئوري كتاب اساس و پايه نمره حرفه و فن بود و در بسياري از موارد اصالً به كار 

ن بار از نظر مطالب دچار حذف و اضافه و حتي براي پسران و دختران عملي توجهي نمي شد. كتابها چندي

مشترك شدند، اما نتيجه الزم بدست نيامد، تا اينكه پس از بررسي هاي فراوان، دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب 

اخت درسي تصميم گرفت با الگو گرفتن از كشورهاي توسعه يافته كتابهاي قديمي را تعويض و نام كتاب از شن

تغيير و در ضمن كتابها براي پسران و دختران مجدداً به صورت مشترك تأليف  كار و فناوريحرفه و فن به 

كتاب حاضر با تكيه بر كار عملي قصد تغيير در روش آموزش « شوند. در ابتداي كتابها تأكيد گرديده است كه 

ي را تنها براي تكميل و راهنمايي بخش عملي و توجه بيشتر به فعاليتهاي عملي دارد و بخش نظر كار و فناوري 
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اين تحقيق با توجه به موارد باال قصد دارد علل عدم توجه به فعاليتهاي عملي در مدارس » ارائه كرده است

راهنمايي دخترانه و پسرانه و تأثير كتابهاي جديد التاليف براي محقق شدن اين مهم را با توجه به نظرات دبيران 

بررسي و نتايج بدست آمده را در اختيار مسئوالن محترم و همكاران گرامي قرار دهد. تا چه در  كار و فناوري 

نظر افتد. بيان مسئله يا مشكل : براي تغيير در روش تدريس هر درس، به مقدماتي نياز است و چون در درس 

ير نام كتاب، مشترك نمودن حرفه و فن مسئله از گچ و تخته سياه به مراتب گسترده تر است، بنابراين صرف تغي

واحدهاي مختلف كتاب براي دختران و پسران، اضافه كردن كارهاي عملي، گسترش بعضي واحدها به هر سه 

پايه تحصيلي و در نهايت استفاده ناقص از تجارب كشورهاي پيشرفته، بدون توجه به نكات زير كار قابل قبولي 

ن، والدين و مسئوالن، تنها پاك كردن صورت مسئله است و از نبوده و ضمن باال بردن سطح توقع دانش آموزا

  ............!در همچنان روي همان پاشنه مي چرخد« نظر دبيران حرفه و فن به اصطالح 

  انواع مشكالت تدريس كار و فناوري :

  كوچك بودن فضاي كارگاهها -1

ما اكثر مدارس بويژه مدارس دخترانه مهمترين نكته براي انجام فعاليتهاي عملي كتاب فضاي مناسب است، ا

داراي فضاي مناسب كارگاهي نيستند و كارگاههاي موجود نيز داراي وسعت مورد نظر براي كار نبوده و از نظر 

تأمين روشنايي و نور، تهويه هوا، گرمايش و سرمايش و ... ايرادات بسياري دارند. در بعضي از مدارس همكاران 

ه، نمازخانه يا فضاي بسيار كوچك كارگاه مدرسه استفاده نمايند كه آنها را با بايد از فضاي حياط مدرس

دشواريهاي زيادي روبرو مي كند و در پاره اي موارد اين گونه كارگاهها در عمل به انبار مدارس تبديل گرديده 

  اند .
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  امكانات محدود كارگاهي -2

ارگاهايشان با كمبود تجهيزات و وسايل بويژه ميز كار، در زماني كه بهترين مدارس دولتي و غير انتفاعي در ك

گيره، ابزار، مواد اوليه و ... روبرو هستند، چگونه مي توان از دبيران انتظار داشت كارهاي عملي كتاب را به نحو 

با تغيير كتاب بسياري از ابزارها را حتي براي نشان دادن به  بعضي مدارسدرست آموزش بدهند. متأسفانه در 

  چه ها در اختيار ندارند.ب

  % دبيران نبود امكانات را در انجام نشدن فعاليتهاي عملي مؤثر ميدانند.100بهرحال 

    

  تعداد زياد دانش آموزان - 3

نفر دانش آموز را به  35الي  30به تنهايي  كار و فناوريبراي دبيران اين سؤال مطرح است كه چگونه دبير 

ساعت كار عملي در طول سال  45الي  40و در زماني محدود (نزديك به  كارگاه ببرد و در يك فضاي كوچك

تحصيلي ) به همه آنها روش انجام فعاليتهاي مختلف فني و حرفه اي مانند برق، الكترونيك، آشپزي، فلز، كار با 

ناشي از چوب، پوشاك و ... را بياموزد و جدا از فشارهاي جسمي و روحي ناشي از تعداد زياد بچه ها و خطرات 

حوادث پيش بيني نشده در محيط كار، از آنها انتظار داشت كه فعاليتها در كمال نظم، بدون سر و صدا و بدون 

حادثه انجام بگيرد؟! نگارنده اين مطالب زماني هنرآموز هنرستان بوده و ديده است كه در يك كارگاه هنرستان با 

با تجربه، انباردار، تعداد اندك دانش آموزان و فضاي  وجود دو تكنسين، مهندس، سرپرست كارگاه، استادكار

  مناسب كارگاهي باز مشكالتي وجود داشته است.

پرسش نامه، زياد بودن تعداد دانش آموزان را يكي از داليل مهم عدم رغبت براي  2اكثر دبيران در جواب سؤال 

  حضور در كارگاه دانسته اند.
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  زمان كم براي انجام فعاليتهاي عملي - 4

فعاليتها در مدرسه و زير نظر دبير انجام و «دوستان عزيز در مقدمه كتابهاي جديد التاليف تأكيد نموده اند كه 

اما با توجه به متن كتاب به نظر مي رسد كه حجم مطالب تئوري كتاب، » ارزشيابي توسط دبير انجام بگيرد

اين درس زياد، و انجام دادن اين فعاليتها و كارهاي عملي، تحقيقات و ... بدون مالحظه ساعت تدريس هفتگي 

ارزشيابي آنها توسط دبيران مشكل و در پاره اي موارد غيرممكن است، از طرفي دانش آموزان انتظار دارند كه 

تمام فعاليتهاي عملي كتاب اجرا و آموزش داده شود، در صورتي كه با اين زمان محدود، تعطيالت رسمي و 

.. عمالً حتي با وجود فضا و ابزار مناسب، امكان تدريس مطالب تئوري و انجام بعضي غيررسمي، امتحانات و .

  كارهاي عملي وجود ندارد.

% از دبيران عدم انجام فعاليتهاي عملي را با حجم كتابها در ارتباط مي دانند 46پرسش نامه،  4با توجه به سؤال 

  مي كنند. % ارتباط اين دو مورد را تا حدودي ارزيابي48(زياد) و 

    

  دنباله دار بودن واحدهاي كتابهاي جديد التاليف -5

دليل اين امر بر نگارنده اين تحقيق مشخص نيست و با وجود استقبال دبيران از اين امر، بنا به داليل زير بهتر 

به  بود هر واحد در يكي از پايه ها به طور كامل ارائه مي گرديد يعني با يك مقدمه خوب شروع و در نهايت

% دبيران 71پرسش نامه  16موضوع اصلي ، معرفي ابزارها و نقشه هاي كار عملي مي رسيد. با توجه به سؤال 

  % مخالف دنباله دار بودن واحدهاي مختلف كتابها هستند.29موافق كتابهاي فعلي و 

  داليل مخالفت با دنباله دار بودن واحدهاي مختلف مانند برق، چوب و ...

  ها در هر سال تحصيلي بيشتر مي شد. الف) تنوع كتاب
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  ب) رشته هاي بيشتري به دانش آموزان معرفي مي گرديد.

براي معرفي رشته هاي بيشتر و در نتيحه افزايش حجم كتاب جلوگيري  هشتمج) از فشردگي مطالب در پايه 

  مي شد.

دهند مانند كليد يك پل يا  د) برخي از دبيران كارهاي عملي كالسهاي باالتر را در سال پايين تر انجام مي

  بالعكس.

هـ) بعضي از دانش آموزان واحدهاي سال قبل را فراموش مي كنند و دبير براي انجام كار عملي جديد مجبور به 

  تكرار مطالب سال قبل مي شود كه براي بعضي از بچه ها خسته كننده و زحمت دبير را نيز بيشتر مي كند.

كارگاهي و فضاي مناسب براي انجام كارهاي عملي براي يك واحد خاص (مثالً  و) مهمترين دليل اينكه امكانات

چوب يا برق) در هر سه سال وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد به خاطر تعداد زياد دانش آموزان و استفاده 

  فاده نخواهند بود.بيش از حد، اين وسايل و ابزار دچار استهالك شده و در سالهاي بعد بسياري از آنها قابل است

ط) تدريس بعضي از واحدها مانند كار با برق و كارهاي عملي آن به دليل خطرات ناشي از برق گرفتگي و 

كنجكاوي بچه ها در كالس و منزل براي سال اول راهنمايي مناسب به نظر نمي رسد و بهتر است چون سالهاي 

   قبل فقط در سال سوم تدريس شود.
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  ارائه الگو حاصل تجربيات بنده در تدريس كار و فناوري :

  تدريس امر در گيران فرا  دادن مشاركت

 فقط آموزان ودانش گوينده معلم كه نباشد وطوري دهد مشاركت تدريس در را آموزان دانش بتواند بايد معلم

 توان مي.... و وپاسخ پرسش با ادد مشاركت تدريس در واشتياق ميل با را آموزان دانش بايد بلكه  باشند شنونده

   داد مشاركت تدريس امر در را آموزان دانش
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  : گيران فرا با ارتباط ايجاد

 آموز دانش  آموز دانش با معلم عاطفي رابطه برقراري نمايد برقرار خوبي عاطفي رابطه آموزان دانش با بايد معلم

 خوبي عاطفي ي رابطه معلم با كه آموزي دانش  كند مي معلم مطيع را آموز ودانش كند مي نزديكتر معلم به را

  برد مي لذت كالس واز كند مي ونشاط امنيت  احساس نمايد برقرار

  ونشاط نفس اعتمادبه بودن دارا

 در را كالس از رج خا هاي وتنش ها ناراحتي نبايد هرگز  باشد رو وخنده بشاش تدريس حين در بايد معلم

 يك تدريس امر در معلم بودن ومسرور وشادي نمايد پرهيز كالس در پرخاشگري زا  بايد معلم  دهد  بروز كالس

  باشد جوش  و جنب پر بايد معلم  است  ضروري امر

  عمومي اطالعات داشتن

  

  ابتدايي آموزان دانش درس به مربوط ي محاوره سواالت به بتواند كه طوري به باشد مطالعه داراي بايد معلم

 بايد معلم قشر است چوپان بلكه نيست معلم دهد جواب ابتدايي بچه يك سوال به واندنت كه معللمي دهد پاسخ

 معلم هستند  وكنجكاو علم ي تشنه كه هستند روبرو هايي ذهن با آنها چون  باشد داشته را مطالعات بيشترين

 روي حكاكي لمث آموزان دانش يادگيري سنين ن درآ زيرا بدهد اشتباهي جواب آموزان دانش به هرگز نبايد

    بماند باقي او ذهن در آموز دانش عمر آخر تا است ممكن اشتباه يادگيري است سنگ
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  دروس سازماندهي

 كه نمايد تنظيم هم با طوري را دروس ومطالب ساعات بايد كند ماندهي ساز را دروس وساعات دروس بايد معلم

  بگيرد قرار معلم كار راس در بايد وساالنه نهروزا درس طرح ي تهيه كند درك احسن نحو به را درس آموز دانش

 به دادن پايان براي را ديگر ونصف كرده تدريس كند بسيار  ماه شش در را كتاب نصف معلم كه نباشد طوري

    نمايد تدريس بسرعت كتاب

  تكليف تعيين

 تكاليف  بگيرد ياد دباي را چيزي چه كه بداند آموز دانش كه  نمايد تعيين تكليفي آموز دانش براي بايد معلم

 را آموز دانش بايد تكاليف ببرند كار به واقعي موقعيتهاي در را هايش آموخته  موز آ دانش كه باشد طوري بايد

   بيارد بار گر وجستجو كاو كنج

  دهد انتقال كالس از خارج وبه نكند منحصر كالس در را يادگيري  مناسب تكليف باتعيين بايد معلم

 تجربيات : كارگاه خانگيارائه الگو حاصل 

درابتداي سال تحصيلي ضمن هماهنگي با مديران محترم و حضور در اولين جسله ي عمومي انجمن اولياء و 

و توانايي هايي كه در نظر است دانش آموزان كسب نمايند   كار و فناوري  مربيان ، مطالبي در مورد اهداف درس

كه با هدايت دبير و همكاري و مساعدت اولياء به وجود   رگاه خانگيفرآيند تشكيل كا  با اوليا در ميان بگذارند و

مي آيد و انجام كارهاي مختلف در آن كارگاه به صورت مستمر و تكميل آن كارگاه در دراز مدت و جلب نظر 

د درهمه ي ابعاد را تبيين نماي مدرسه به خانه و از خانه به زندگي  از  حرفه و فن  اولياء براي لزوم گسترش درس
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رس حرفه و فن و مقايسه ي نتايج آن با روش هاي سنتي كه معموال براي اولياء د در فعال تدريس چگونگي –

  تازگي دارد مي تواند موضوع ادامه ي صحبت هاي شما همكار عزيز باشد .

 ، مراحل كار را  كارگاه خانگي  در اولين جلسات درس در ابتداي سال تحصيلي از دستورالعمل فرآيند تشكيل

يادداشت نمايند و به ترتيب در خانه به  كار و فناوريبراي دانش آموزان بيان كنيد ، تا در بخش سوم دفتر 

مرحله ي اجرا در آورند و سپس در دفتر خود اجراي مراحل را به صورت گزارش انجام كار بنويسند . براي اطالع 

يد. اصوال چه خوب است همكاران عزيز هيچ مراجعه فرماي "كارگاه خانگي"بيشتر به فهرست گروه تحت عنوان 

كار فكري يا عملي را بدون ثبت گزارش كتبي فرآيند انجام ، هر چند به صورت خالصه نپذيرند و همين گزارش 

  باشد .  خود باوري هاي كتبي در دفترچه ي حرفه و فن دانش آموزان مبنايي براي امتياز و

اه هاي خانگي، با هماهنگي اولياء به اتفاق دانش آموزان ديگراز كارگ در اواسط سال تحصيلي براي پيگيري كار

بعضي كارگاه هاي خانگي بازديد به عمل آمده و نتيجه ي بازديد در نشريات به صورت مطلب و عكس و در 

كار و فناوري او در گروه يا   سخنراني ها به صورت تشويق و يا حداقل عكسي از دانش آموز در كناركارگاه خانگي

  ره و در معرض ديد ديگران قرار گيرد .ذخي

چه خوب است كه همكاران خوب حرفه و فن هرگز دست خالي به كالس نروند و براي برنامه تدريس هر روز 

  خود از اشياء وسايل متفاوتي در جهت تحريك افكار فرگيران در راستاي موضوع درس بهره گيرند .

حرفه و فنپس از ورزش بايد شيرين ترين و خاطره انگيز   زشبايد به ياد داشته باشيم كه بدون شك درس آمو

ها و برخوردهايمان تجديد   روش  ترين درس در اذهان اكثريت دانش آموزان باشد ، در غير اين صورت بايد در

  نظر كنيم .
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  تجاربحاصل از و پيشنهادات  نتايج 

  امكانات گرمايشي و سرمايشي مناسب.ايجاد فضاي مناسب كارگاهي براي انجام فعاليتهاي عملي با  - 1

  . كار و فناوري تجهيز كارگاهها و خريد ابزار و وسايل الزم بويژه گيره، اره ، سوهان و ... با نظر دبيران  - 2

  توجيه والدين و كمك گرفتن از آنها در تجهيز و يا ايجاد فضاي مناسب كارگاهي در مدارس. - 3

  تجهيز كارگاهها و رفع كمبودها به كمك تكنولوژي آموزشي.اختصاص بودجه مناسب ساالنه براي  - 4

  نرمال شدن تعداد دانش آموزان كالسها بويژه براي آموزش و انجام كارهاي عملي. - 5

توجيه دبيران حرفه و فن براي انجام كارهاي كم هزينه و ساده بدون توجه به فضا و امكانات كارگاهي  - 6

  مدارس.

ان از طريق اختصاص حق فني، لباس كار، درصد تشويقي، گروه، افزايش سختي كار ايجاد انگيزه براي دبير - 7

  و...

  تذكر الزم به دبيراني كه با وجود امكانات و فضاي مناسب اصالً به آموزش كارهاي عملي توجهي ندارند. - 8

ي مطلوبي دارند براي استفاده از افراد با تجربه و فني به عنوان متصدي كارگاه در مدارسي كه امكانات و فضا - 9

  كمك به دبيران حرفه و فن.

كارگاهي براي افزايش اطالعات علمي و عملي دبيران و اختصاص جايزه مناسب  - برگزاري مسابقات علمي -10

  به برگزيدگان.
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افزايش زمان درس حرفه و فن از سه ساعت به چهار ساعت يا كاهش مطالب بعضي از واحدهاي طوالني  -11

  كتاب سال سوم براي توجه بيشتر به انجام فعاليتهاي عملي. كتابها بويژه

تدريس واحدهاي دنباله دار به صورت پيوسته در يك پايه تحصيلي براي جلوگيري از استهالك ابزار و  -12

  وسايل موجود كارگاهها.

اعات حذف بعضي از فعاليتهاي عملي كه اجراي آن توسط دانش آموزان (با توجه به سن بچه ها و س -13

  آموزش) قابل اجرا نيست.

نمره (تئوري) تا زماني كه  10نمره (عملي و تحقيق) و  10نمره (عملي و تحقيق) به  12كاهش بارم  -14

  امكانات مناسب براي مدارس فراهم نشده است.

  كارهاي عملي مربوط به كار با برق به دليل خطرات آن فقط در پايه سوم راهنمايي آموزش داده شود. -15

تشكيل كالسهاي ضمن خدمت براي افزايش مهارتهاي عملي دبيران در رشته هاي مختلف فني وحرفه اي  -16

  با استفاده از اساتيد متخصص و مجرب هنرستانها يا آموزشكده هاي فني و حرفه اي.

نقص تأليف كتاب معلم ويژه دبيران حرفه و فن براي افزايش اطالعات علمي دبيران براي برطرف كردن  -17

  كتابهاي جديدالتاليف .

احياء نقش مسئوالن و مديران در ايجاد انگيزه براي دبيران جهت انجام فعاليتهاي عملي با تشويق و  -18

  تجهيزكارگاهها.

همكاري گروههاي آموزشي براي ارسال جزوات و مطالب كمك آموزشي براي اطالعات علمي و عملي  -19

  دبيران و دانش آموزان.

ساليانه دو برنامه بازديد براي دبيران حرفه و فن جهت حضور در مراكز صنعتي، نمايشگاهها و ... از گذاشتن  -20

  طرف گروههاي آموزشي.
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همكاري مديران مدارس و مسئوالن براي بازديد دبيران و دانش آموزان از كارخانجات، نمايشگاهها و ... در  -21

  وجود در جامعه .طول سال تحصيلي براي آشنايي بيشتر با مشاغل م

ارسال فيلمهاي مناسب آموزشي درباره واحدهاي مختلف كتابهاي حرفه و فن جهت افزايش اطالعات  -22

  عمومي دانش آموزان و دبيران از طرف تكنولوژي آموزشي و ...

 در انتها موفقيت تمامي زحمت كشان عرصه آموزش و پرورش كشور بويژه فرهنگيان شريف و بزرگوار استان يزد

را از خداوند بزرگ خواهان و خواستارم و اميدوارم اين تحقيق گامي هر چند كوچك براي توجه بيشتر به 

  فعاليتهاي عملي در مدارس و مشكالت مربوط به آن برداشته باشد.

  

  

  منابع :
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