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 چكيده

 را مي شناسم سال است که در مدرسه ای تدريس مي کنم که توانايي ها و استعدادها و ابتكار دانش آموزان  7

اما در همان ابتدای ساال متوجاه باي    . و مطمئن هستم که بيشتر آن ها در درس خواندن کوتاهي نمي ورزند

کاه   الب دارند . با توجه باه ايان  طعالقه گي و بي حوصلگي دانش آموزان شده و اين که فقط سعي در حفظ م

از نظر کاربرد فنااوری هاای   اری از خانه های آنان يمي باشد و بسکارمندان اکثر دانش آموزان کالس فرزندان 

و محيط محدود و بساته و عاادی از انگيایه ی مدرساه موجباات آن را       جديد نسبت به مدرسه پيشرفته ترند

فراهم آورده بود که دانش آموزن خانه را به مدرسه ترجيح دهند . اين تغيير در روند يادگيری مرا بر آن داشت 

تا به همكاری معاون پرورشي مدرسه سعي در رفع و يا کاهش اين مشكل بار آماده و از بررساي هاای الزم و     

و پاسخ و مطالعاتي که در اين زمينه داشتيم فرمول زير را الگو قرار داده و در راساتای آن و باا برناماه     شپرس

 پرداختيم .  ريیی های مناسب و تشكيل کارگاه کاروانديشه به پرورش تفكر دانش آموزان 

 خالقيت    شادابي و نشاط  يبايي درونز     پرورش خصايص انساني

ت وجود انسان جی عقالنيت و تفكر او نيست بعد از ارائه ی راهكاار هاا و تكنياا هاای الزم     از آن جا که ماهي

 به مهارت فكر کردن دست يافته و توانايي روبرو شدن با مسائل جديد جامعه را کسب نمودند .  دانش آموزان
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 مقدمه 

و همه ی مولفه های نظاام ، تحقياق   کشورمان است پرورش تفكر يكي از اهداف اساسي نظام  تعليم و تربيت 

بايد در سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهند . در بين مولفه هاا برناماه هاای برناماه     اين هدف بسيار مهم را 

د ماي  درسي جايگاه ويژه ای دارند و در تغيير نگرش ، شناخت و مهارت دانش آموز نقاش ماوثری ايفاا   ريیی 

و عالي ترين ابیار  ايد با عملكرد مغی سازگاری داشته باشد . عقل بیرگتريننمايند . و در واقع برنامه ی درسي ب

انسان و موهبتي الهي است که محصوالتي از جنس انديشه و تفكر و خالقيت دارد و از آن جا که گاران تارين   

پارورش  فراصنعتي فردا تفكر و خالقيت خواهد بود بايد اين مهم ) برنامه ريیی درسي در جهت کاال در جوامع 

وجه قرار گيرد تا فراگيران  را به موقعيت مطلاب برسااند باه طاور     نيروی تفكر( در نظام تعليم و تربيت مورد ت

فرد و عقل و تقويت مهارت هاای ههناي تاکياد بيشاتری     کلي در بين برنامه های درسي آن هايي که پرورش 

ه گياری از تاوان فكاری و قادرت تجیياه      بيش تری مي باشند يقيناً دانش آموز بادون بهار   دارند ، مورد اقبال

طالعاات را کساب نماياد    کند و مهارت های مورد نياز در عصر انفجار اوتحليل مسائل ، نمي تواند توليد دانش 

تشكيل مي دهد و حل مشكالت زندگي ، اجتمااعي ، و پيشارفت در زميناه     يادگيری راو ادراک تفكر پايه ی 

معنوی در سايه ی تفكر و تعقل صورت مي گيرد . به گفته حضرت علي های علمي ، ادبي ، هنری و اخالقي و 

 تنها از طريق عقل مي توان بر زمانه پيروز شد .

اکثر معلمان محتوای آموزشي را که وسيله ای برای رسيدن به تفكر است هدف قرار داده و تمام هم و غم خود 

مات از سوی معلم و حفظ کاردن  طالعات و معلوو تدريس را انتقال احفظ و تكرار مطالب مي کنند  را معروف

اين نيست ما با توجه به مسائل فوق سعي کرديم باا  يت اين نيست ياز سوی شاگرد مي دانند . اما واقعمفاهيم 

توجه به شرايط کنوني و گستردگي اطالعات ، انتظار حفظ اطالعات از جانب دانش آموزان را امر قابال قباولي   
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اطالعات به سمت آموزش روش های فكر کردن به سوی يادگيری روش های يادگيری ل ندانيم و به جای انتقا

 حرکت کنيم و بر توانايي خالقيت و نوآوری آن ها بيا فیايم و از اين طريق گويي آن را دوباره خلق کنيم .

 

 اهداف :

انديشيدن از طريق يادگيری مهارت های تفكر ، درست انديشيدن ، به چه درکل هدف اصلي و نهايي ما تقويت 

  علمي و عملي مي شود .راههای متنوع که موجب عادت دادن دانش آموزان به فعاليت های 

 پرورش تفكر :رائه راهكارهای مناسب برای ا

 . طرح برنامه ای مدون از طری مشورت معلم ، معاون پرورشي و دانش آموزان 

 . ايجاد اتاق کار و انديشه متناسب با اهداف دروس مختلف 

  صميمانه .تقويت روحيه ی کار اجتماعي و فردی و تبديل رقابت ها به رفاقت های 

  بازديدهای علمي در جهت بكارگيری انرژی دانش آموزان در يادگيری معنادار .برگیاری 

 . ايجاد فرصت هايي برای رشد تواني ها و هدايت خود در مسائل علمي و امور زندگي 

 تأکيد بر موقيت های مسئله دار . پرورش روحيه ی تحقيق و پژوهش و 

  و ابیار داشته باشد .رسيدن دانش آموز به اين باور که برای انجام هر کاری بايد هدف ، برنامه و فكر 

 . پرورش عالقه و استعداد های دانش آموزان و ايجاد فضای با نشاط آموزشي 

  ف هاای عااری از دقات و    اجتناب از تعريا  –انتقادهای موجه پرورش حس خود ارزشمندی ، پذيرش

 بهره بردن از غقايد و ايده های ديگران .
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 بيان مسئله :

، عدم توانايي انجاام تحقياق و درک مفتايم انتیاعاي و     مشكل اساسي عدم تأمل دانش آموزن در امور مختلف 

خواساته هاای   محيط دانش آموزان امروز و ديروز و در نتيجه تفاوت در طرز تلقي ، گرايش هاا و  تفاوت ميان 

ر و فنون تدريس موث ایدور از آموزش و انتظار اتش از يادگيری است و مسئله ی مورد نظر استفاده از رويكرده

دن راهكارهای مناسب در زمينه ی پرورش تفكر از طريق يا برنامه ريیی سازگار با عملكارد مغای و   و پيدا کر

 يشرفت تحصيلي بود .تأثير آن در ايجاد انگيیه غالقه به مدرسه و افیايش پ

 آماده سازی شرايط :

 . صحبت با مدير و معاون مدرسه و استفاده از تجربه ی آنان 

  شفاهي با دانش آموزانمصاحبه 

 . نظر سنجي از دانش آموزان 

 . بهره گيری از کتاب و نشريات 

 . بهره گيری از امكانات سنعي و بصری 

 يكساله باا شارايط موجاود     ازگاری برنامه ريییهمچنين به علت امكان تغيير شرايط موجود و عدم س

هفته يكبار جلسه ای برای برنامه ريیی در خصوص اتاق کاار و انديشاه باا     2عقل حكم مي نمود هر 

 و معاون پرورشي برگیار گردد .دانش آموزان 
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 بيان وضعيت مطلوب :

نش آموزان به دانش آفرينان ، رسيدن به رشد و تفكر خالق و رشد عواط و احساسات دانش آموزان و تبديل دا

فراهم آوردن فضاای بحاو و منااظره در کاالس و آمااده ساازی حاداقل امكاناات الزم رفااهي در مدرساه و           

در محايط شااد و پار تاالش و کااهش      سازماندهي فعاليت های متنوع ورزشي ، هنری ، آموزشي و فرهنگاي  

 باشد . اضطراب و بي عالقگي دانش آموزان وضعيت مطلوب مورد نظر مي

 بيان وضعيت موجود :

اين مدرسه ماي باشام . از هماان اويال ساال متوجاه تفااوت         ................سال است که آموزگار پايه ی  7مدت 

انتظارات دانش آموزان نسبت به سال های گذشه و بي عالقگي آنان برای آمدن به مدرسه شادم باا توجاه باه     

ای دياده نشاد .طباق    يت دانش آماوزان ، پيشارفت قابال توجاه     تالش هايي که در اين زمينه داشتم در وضع

که دانش آموزان محتوای برنامه ی درساي را متناساب باا     متوجه شدم ، سواالتي که از دانش اموزان پرسيدم

مواجه نيساتند بلكاه باه علات غيار      مشكل يادگيری ه با نيازهای خود نمي پندارند . دانش آموزان به هيچ وج

کاه  های مدرسه يادگيری بيیار شده اند. لذا طي مشورتي که با معاون پرورشي آموزشگاه  برنامهمنعطف بودن 

شد که هر دو هفته ياا باار داناش    دستي در پژوهش دارد در خواست همكاری نمودم بنا براين تصميم برآن 

در ايان  هفته خود برناماه ريایی نمااييم و     2نشستي با همفكری هم برای ن ، من و معاون پرورشي طي اآموز

و از آنجائيكه معلمان در موقعيت منحصر به فردی قرار داريم که مي برنامه ريیی به عاليق اکثريت توجه شود .

آوريام و باه جاای     تولنيم چنان تطابق و سازگاری شايسته ای را در مدرسه ها و کالس های درس باه وجاود  

ه های درسي و ورزشاي آموزشامان را باه    به اين مغی ها جديد به کما خود دانش آموزان برنامخوردن  تأسف

نحوی تغيير دهيم تا خدمات ما برای دانش آموزان معنا دار باشد و اين مغیها ی در حال تغييار باه آراماش و    

 پرورش الزم برساند .

 : 1شواهد گردآوری 

 نتايج ومشاهدات ازوضعيت موجود عبارتنداز : 
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 ليت های ياد گيری .اعدم تفكر منطقي در فع 

 . فقر تفكر ناشي از آموزش سنتي است 

 . عدم عالقه به مطالعه و کتب خواني 

 . رغبت نداشن به رائه ی گیارش و عدم انگيیه ی الزم برای يادگيری 

 . رد انتقاد های موجه 

 . ناسازگاری محيط فيیيكي و برنامه ی درسي با تفكر انتادی 

 ی ه محيط مدرسه .ترجيح دادن منیل ئ عدم عالقه مند 

 .... جود رقبای زياد جون بازی های ويديويي ، کامپيتوری ، و 

 . وجود استدالل های نادرست ، مبهم و ساختگي 

 ضرورت انجام طرح : 

بي ميلي به درس و مدرسه ، عدم تفكر منطقي ، نارضايتي و نگراني از برنامه ی درسي رفتاار شاكل آور و باي    

مناسب برای حال   يتا راه حلان ، کشيدن خميازه های مكرر ما را بر آن داشت حوصله ی برخي از دانش آموز

تالشمان را کرديم تا به موفقيت تحصيلي خالقيت که از دو معادلاه  بنابراين تمام  مشكالت ارائه داده شوداين 

 . ی زير حاصل مي شوند دست يابيم

مدرساه (محايط + داناش     +معلم + )خاناه   محتوای آموزشي ووسايل ومنابع يادگيری + برنامه های درسي + 

 آموز=  موفقيت تحصيلي 

 خالقيت    شادابي و نشاط   زيبای درون   پرورش خصايص انساني

 

 آنچه الزم است تغيير يابد : 

مغی داناش آماوزان   غير فعال بودن فراگيرا ، عدم انگيیه ی کافي آنان ، هم خواني نداشن برنامه های درسي با 

حصر بودن تدريس به کالس درس ما را بر آن داشت تاا باا اساتفاده از ر هام شكساتن قالاب هاای        امروز . من
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سنتي و واگذاری امر ياددهي توسط يادگيرندگان و استفاده از اتاق کار و انديشه و برنانه ريیی توسط تدريسي 

هام هار مفهاوم باه     خود دانش آموزان و به کارگيری فنون تدريس موثر و مشخص کردن ويیگي های بارز و م

بايد نقش فراگير را ايفا کند پويای فرايند تعليم و تربيت بيفیاييم . ) در دنيای امروز هم معلم و هم دانش آموز 

در يااد دهاي ،   و تنها با يادگيری در محيط بسته ی مدرسه اکتفا نكنند و در اين حالت نقش ارزنده ی مكعلم 

 نيازمند هم سويي با روکردهای جديد است ( يادگيری و نقش معلم کرد او در فعاليت ها

 

 

 

 توافق درمورد راه حل های اجرايي :

تهيه يا برنامه مدون طي جلساه ی نشساتي باا خاود داناش      طبق بررسي های مختلف دراين مدت گام اول 

اجرای راه  آموزان به همراه معلم و معاون پرورشي بود اولياء و همكاران و دانش آموزان و کليه ی افراد درگير با

 موافقت داشتند و همكاری صميمانه را مبذول فرمودند .حل های انتخابي 

 تدوين برنامه ی اجرايي : 

برای اجرای راه حل های به توافق رسيده با افراد درگير با طرح ، برنامه ای را تدوين نماوديم کاه جادول زيار       

 نمونه ای از آن مي باشد .

 زمان تعيين شده هراهكارهاي پيش بيني شد نام درس

بخوانيم 

 وبنويسيم

 وساير دروس

انتخاب از طرح سئواالت که تنها يا جواب دارند 

 –دادن وقت کافي به دانش آماوزان بارای تفكار    

 داساتان نويساي   –خاطه نويسي –اعتماد آفريني 

 -موضع انشاء :چه کسي چه روز مهم است  –

 در هنگام  تدريس درس  جديد 
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 علوم

اساتفاده از روش هاای   ، نمايشاي ،  بازی با پاازل  

مناظره ، بر پايي جشنواره غذای سالم با هماه ی  

بعدی نبودن پخاش  مدرسه ، مدل سازی ، ... تا 

 کارتون جمي نوترون .

 هفته ای يا بار 2و  ساعات علوم

 در اتاق کار و انديشه . 

 رياضي
مستالم ها و تعريف کردن برای خاود  ساده کردن 

 و ديگران
 ضيساعات ريا

 جغرافي
طاارح بقچااه ی سااوغات کشااورها و شااهرها و    

 بازديد از کارخانه –دانستني های مهم آنان 

ساعات علم و زمان بازديد تعيين 

 شده از طرف مدرسه

 هنر

اختصاص يا روز باه سااتن کاردساتي از مجلاه     

سااخت اناواع جعباه     –نمايش فيلم  –های رشد 

کاار باا کاغاذ هاای      –کاله تیئيني  –های هديه 

سااخت تاابلو    –مسبقه زيبا پارش کان    –مجاله 

 های کاغذی 

 ساعات هنر

هديه هاي 

 آسماني

ياان داساتان    –انواع بااز ديادها    –بیرگ نقاشي 

های حكمت آموز و ثبت نكته ی اخالقي در دفتر 

 اخالق و ...

در زمان ايام مذهبي با توجه به 

 تقويم

 مرون شده به پيوست .نيی برنامه ريیی در خصوص برنامه های فوق برنامه بازديد های علمي 

 

 اجرای اقدام بهينه : 

شايد بتوان گفت قبل عملكرد معلم در مورد يادگيری خالق ، شيوه های تدريس ، مناسب اوست . تادريس     

ياد گيرناده در  هدف دار و اداره ی فرايند يادگيری است که با اجتماع سه عنصر يا دهنده ، ياد دهي ، هدايت 
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به جريان مي افتد بي عالقه گي و عدم تسلط در درک مطالب يادگيری باعو شاد تغيياری در   فضای آموشي 

ايجاد نماييم لذا طبق برنامه ای که از قبل تهيه کرده بوديم شروع به نظر سنجي از دانش آموزان برنامه درسي 

هفته يكبار با حضور معااون   2هر اولياء طي جلساتي  بعد از تكميل فرم ارزيابي از دانش آموزان توسطنموديم 

از آزمايشگاه مدرسه برنامه ای را تهيه مي نموديم از آن جا که امكان بهره گيری و خود دانش آموزان پرورشي 

به اين صورت فعاليت های نجانيم کارو انديشه را در اين برنامه بگ کرديم استفاده از اتاقوجود نداشت لذا سعي 

هنری مختلف ، زنا   مانند مدل سازی و رسم نقشه ، انجام فعاليت های ز به انجام آزمايش و وقت کافي را نيا

مي شد که به پيوست در اسناد موجود مي باشد . با بكاارگيری  رشد ، ساخت کاردستي و ... در اين اتاق انجام 

 انرژی دانش آموزان در انجام فعاليت ين روش دانش آموزان را با موقعيت های تازه روبرو کرديم و با بكارگيریا

توانستم لحظات نشاط آوری ياد دهي و يادگيری ضمن آنكه يادگيری و تفكر انتقادی را در آنان به وجود آورده 

 فراهم نماييم برخي از آموزش ها ارائه شده به شرح هيل مي باشند .را نيی برای دانش آموزان 

 خصوصي ( –ضوعات مختلف  ) عمومي گفتگو درباره  ارزش های زدگي با مو -1

 –کاله های تیئيني ، کار باا کاغاذ هاای مچالاه رنگاي       –کاغذی ، انواع جعبه های هديه ساخت تابلوهای  -2

 ساخت مجسمه های مقوايي در ساعت هنر .

شاي  نقاشي با عنوان زيبا ترش کن ) هر کدام از دانش آموزان با اضافه کردن يا تصوير به نقاکار تكميلي  -3

 ی ناقص آن را تكميل و زيبا تر مي نمايند (اوليه 

هسته فندوق بازی و ساخت فسيل با خمير ) تنديس ساختمان دروني زمين و آشنايي با هسته ی داخلي ،  -4

 ، گوشته و پوسته با مدل سازی (ی خارجي 

 بيان داستان های حكمت آمو از هر گروه و ثبت نكته اخالقي در دفر اخالق . -5

و ، موزه ، کتابخانه و دامپروری دانشاگاه کشااورزی   يادگيری در سفر و گردش علمي ) بازديد از آزمايشگاه  -6

، منابع طبيعي رامين ، بازديد از حوضچه ها ی پرورش ماهي ، بازدياد از کارخاناه ی آبليماو ساازی شوشاتر      

 بازديد از کانون پرورش فكری مالثاني (
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ماره ی موبايال و  شا محدود کاردم باا دادن   بيت را نبايد به ساعت درس کالس اعتماد آفريني ) تعليم و تر -7

با ا ارتباط برقارار کنناد و مشاكالت و    آموزان اجازه داده شد که به راحتي در صورت نياز منیل خود به دانش 

 و تربيت شان را برطرف کنند ( نيازهای تعليم

اهميت داده شود چارا کاه همفكاری بهتارين شايوه       تا بعدی نبودن ) به ابتكار و خالقيت دانش آموزان  -8

 تعليم و تربيت است و در ضمن بيان ارتباط مسائل درسي واقعيات زندگي .

مانند اگر روی ناامرئي  طرح سئواالت بحو بر انگيی و اجتناب از سئواالت که تنها يا جواب معين دارند )  -9

 با رن  نشان دهيد و ... ( روزی را که خيلي شاد هستيد –شويد چه اتفاقي مي افتد 

خالق در اين ساعت ) اگر در زمان موضوعات انشائي ساعت انشاء به عنوان کليد خوب انديشيدن و دادن  -10

تجرباه و حادثاه   نامه ای به حضرت علي بنويسيد ، نامه ای به امام رضا بنويسيد ، بهترين  –حضرت علي بودم 

در زمينه ی هرکس ياا روز را مهام   کسي چه روزی مهم است ی مهم زندگي خود را بنويسيد ، موضوع چه 

 و ... ، بهترين هديه ی معلم به شما چيست ؟ دانسته بود يكي روز معلم يكي روز پرستار 

 د ) ساخت کاردستي از روی جالت رشد دانش آموز (زن  رش -11

 –ن بهترين مطلب ، خااطره  به خانه و نوشتدفتر معلم ) تهيه ی يا دفتر و بردن آن توسط دانش آموز  -12

 حادثه . و ... نگهداری آن دفتر در نید معلم ( –داستان 

تهيه گیارش های گروهي با موضوعات دلخواه ولي به روز و ارائه ی آن به نوبت در ساعات اضافه ی ساير  -13

 دروس .

 گذاشتن . في نمايشو به معرنمايشگاه از کارها و دست ساخته های کالس خود و ساير کالس برگیاری  -14

تربيت متخصصين بي تعهد به دنبال داشته باشد ، بناابراين ساعي در   تحكم و قانونمندی  زياد مي تواند  -15

نموديم تا از اين دانش آماوزان افارادی دلساوز ، خاالق و متعهاد      ايجاد محيطي با نشاط ، امن و کنترل شده 

 بسازيم .

 ه ی سكوت .اختصاص محلي در مدرسه به عنوان منطق -16
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 ساده گويي و حوصله در تدريس . -17

 روزنامه ديواری نويسي . -18

 ساده ساختن مسئله ها و پخش کارتون جمي نوترون . -19

مساوی در اختيار کارت های کلمات ستاره دار درس به تعداد  –بازی واژه ها ) نصب درخت بر روی ديوار  -20

جلويشان ني واژه ها درس را به طور درهم و پشت و رو ، روی ميی هر گروه قرار مي دهيم . بعد کارت های مع

قرار مي دهيم . دانش آموزان با هم فكری و هم ياری ميان کارت ها به دنبال معني واژه ها مي گردناد . پاس   

 هر يا از دو کارت مربوط به هم را روی شاخه ی درخت مي آويیند .(

مشااهده ی اعماال و حرکاات در     –هده ی اشياء با چشم ههان  بحری ) مشاراه هايي برای تقويت تفكر  -21

 مشكل قياس و شبيه سازی (تعريف  –ههن خود ، شنيدن ، بوييدن ، چشيدن ، و لمس کردن ههني 

داساتان ، ياا فصال کتااب و ...      –انجام اقداماتي برای تفكر انتقادی ) خالصه های کوتاه از ياا فايلم    -22

شروع هر جلسه ی درس با يا مسأله يا مجادله خاطره نويسي داستان نويسي  برای تعمق ،استفاده از سكوت 

 آزاد (کلمه انتخابي و يا با موضوع  10با 

 چيدمان کالس به صورتي باشد که موجب واکنشي متقابل شو ) دايره ای ، چهار گوش نيم دايره و ... ( -23

رون دانش آموزان و تشويق داناش آماوزان در   آموزش صفات زيبا و زشت و بررسي اثر گذاری آن ها بر د -24

 ازای رفتار خوب آموزشي يا اخالقي .

 بر پايي سفره هفت سين و جشنواره ی غذای سالم با حضور تمام دانش آموزان مدرسه . -25

 گرد آوری داده ها درباره ی تأثير اقدام بهينه :

مه الزم در خصوص بازديد های علمي به جمع متنوع پرورش و تفكر خالق و تدوين برنابعد از انجام روش های 

 .آوری داده ها درباره ی  نتايج  بدست آمده پرداخته شد 

  دانش آموزان قبل و بعد از اجرای طرح .ديدگاه مشاهده ی تغيير رفتار دانش آموزان و مقايسه ی 

  شفاهي با خود دانش آموزان .مصاحبه 
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 اء از فرزندان خود (نظر سنجي کتبي از اوليلء ) فرم ارزيابي اولي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحليل شواهد و تأثير اقدام بهينه :

موجود بررسي کرده و نتايج زير  ثير اقدامات خود را در کاهش مسأله ی از طريق روش های مذکور در باال ، تأ

 بدست آمد :

. تقويت حس کنجكاوی  .1

افیايش عالقه مندی به  داش آموزان عاليق فصلي و آينده . .2

سائل از طريق برنامه ريیی مشترک معلم و شاگرد .حل م .3

پردازش اطالعات گوناگون بدست آمده توسط دانش آموزان . .4
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دست يابي به تعامل پويای علمي و عاطفي . .5

دست يابي به روش های مختلف درک و فهم مطالب . .6

تقويت يادگيری مهارت های تفكر انتقادی . .7

تمايی قائل شدن بين حقايق و عقايد . .8

. يجاد اعتماد به نفس عیت نفس باال ، پختگي اجتماعي ، پايداریا .9

پشتكار در پيشرفت کار و تحصيل . .10

تقويت قوه ی استدالل ، مهارت های اجتماعي ، روحيه ی همياری . .11

يادگيری در حد تسلط و تقويت روحيه ی انتقادی . .12

پرورش حس خود ارزشمندی ، پذيرش انتقادی موجه . .13

عالقي دانش آموزان مورد توجه قرار گرفتن . کاهش اضطراب و بي .14

 کسب مهارت های زندگي . .15

 گردهم آيي ناظران طرح و نظر خواهي از آنان :

اتاق کاار و  جلسه ای با حضور همكاران و مدير ومعاون تشكيل گرديد که ايشان موافقت خود را با اجرای طرح 

اعالم نمودند و رسايدن  خصوص بازديد های علمي  فنون تدريس موثر و برنامه ريیی درانديشه و به کارگيری 

 اهداف مورد نظر ،از طريق اجرای طرح  را آرزو نمودند . تفكر خالق و به کيفيت آموزشي و

 

 ارزيابي طرح توسط ناظران ، همكاران :

اناش  در جهت حصول و اطمينان از موفقيت اين طرح از تمامي افراد ناظر )مدير ، معاون ، اولياا، همكااران ، د  

  آموزان ( نظر خواهي نموده و همگي آنان موثر بودن طرح را تايياد نمودناد و بااز خاورد طارح در پيشارفت      

 تحصيلي را مشاهده کردند .
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زمان تعيين 

 شده
 راه کارهای پيشنهاد شده

تاريخ انجام 

 فعاليت
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هفته ی دوم 

 مهر
 مهر 15 نامه ای به حضرت علي بنويسيد

هفته ی سوم 

 مهر

رفتن هدايايي براب دانش آموزان به مناسبت روز گ

 جهاني کودک
 مهر 16
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هفته ی چهارم 

 مهر

برگیاری جلسه ی آموزش خانواده و برگیاری 

 جشنواره ی غذای سالم

مهر روز  24

پيوند اولياء و 

مربيان و روز 

 جهاني غذا

 هفته سوم آبان 
شرکت در راهپيمايي روز دانش آموز با حضور و 

 م و مربيهمراهي معل
 آبان 13
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هفته ی چهارم 

 آبان

تهيه ی هديه ای از قلا خود دانش آموزان به 

  –مناسبت روز دختران و والدت حضرت معصومه 

 بازديد از کتابخانه ی دانشگاه رامين .

 آبان  21

 

 آبان 24

هفته ی اول 

 آهر ماه
 آهر 1 مسابقه ی انشانويسي به مناسبت والدت امام رضا

هفته ی سوم 

 هرآ

  بازديد از دامپروری دانشگاه
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چهارم  هفته ی

 آهر

انجام تحقيقات در اتاق کارو انديشه و آماده نمودن 

پژوهش های دانش آموزی به مناسبت هفته ی 

 پژوهش 

پر پايي نمايشگاه از تحقيقات دانش آموزان و تهيه 

 ی تراکت های مختلف 

 بازديد از موزه دانشگاه 

 آهز 29

 

 آهر 30

سوم هفته ی 

 دی

 دی 20 ساخت فسيل و فندوق بازی در اتاق کارو انديشه

هفته ی اول 

 بهمن

ساخت صورتا های نمايش نمادين و آماده نمودن 

 آن ها برای اجرای نمايش دهه فجر 

 بهمن 11

دوم  هفته ی

 بهمن

بازديد از کارخانه ی آبليموسازی شوشتر با 

هماهنگي آقای نيری رئيس شرکت کارتن و بسته 

 ی ) آشنای خانوادگي خانم زماني (بند

 بهمن 8

هفته ی چهارم 

 بهمن

 بهمن  22شرکت در راهپيمايي 

 اجرای مسابقات ورزشي

 بهمن 22

 بهمن 25
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هفته ی سوم 

 اسفند 

کاشت نهال در باغچه ی مدرسه .اجرای نقاشي 

تكميلي و مسابقه ی نقاشي روی ديوار مدرسه به 

 مناسبت روز درختكاری 

 اسفند 16

 اسفند 16

 

هفته ی  

 چهارم اسغند

 بازديد از آزمايشگاه دانشگاه ا

رائه ی گیارش خالصه نويسي در کارگاه کارو 

 انديشه

 بر پايي سفره ی هفت سين

 اسفند 22

 اسفند 23

 اسفند 25

سوم  هفته ی

 فروردين

نقاشي با موضوع بهداشت جهاني و زن  رشد در 

 اتاق کارو انديشه

 ایبر پای جشن فناوری هسته 

 فروردين 18

 فروردين 20

چهارم هفته ی 

 فروردين

 بازديد از حوضچه های پرورش ماهي 

پرداختن به موضوع چه کسي چه روز معلم است در 

 اتاق کار و انديشه

 فروردين 22

 فروردين 29

هفته ی اول 

 ارديبهشت

ساله ی دانش  1برپايي جشن تقدير از عملكرد 

لي واهدا لوح آموزان و بر پايي جشن فارغ التحصي

 يادبود به دانش آموزان

 ارديبهشت 11
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