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 چکیده

یالارفعاصالالحدرجهتآنرابایددرنقشدرمدارسبرنامهوفوقمکملیهافعالیتوضرورتاهمیت

راگسترشیادگیریمرزهایبرنامهوفوقمکملهایفعالیت.دانستتربیتینظامهایونارسایینواقص

یالادگیری،زنالدگیهایمهارتونیزتوسعهوجامعهدرخانوادهیادگیریچونرویکردهاییبالحاظداده

کنکالاشبالهمحقال یال عنالوانرابهآموزاندانشهافعالیتاین.استاردادهتاثیرقرراتحتوآموزش

آنالانتفکروتعقاللتقویالتوموجالبنمالودهجبالرانراموجالودهایوکاستیدادهسوقمفاهیموکشف

دانالشبالهازمعلمالاناطالعالاتویکسالویهصرفازانتقالشوندآموزشمیطورموجبهمین.گرددمی

مدرسالهرابالهوشالادابیگشالتهرهنمونوتحقیقیعلمیفضاییرابهوزانآمودانششدهخارجآموزان

وفوقمکملهایفعالیت.ایجادنمایندشاگردومعلمبینوصمیمانهدوستانهاینیزرابطهوآورندارمغان

جسمیصدروسالمتسعه،دیگرانآرایتحمل،زیستیهم،نفساعتمادبهروحیهپرورشبهبرنامه

.انجامدیآموزمدانشوروانی

دانشآموزانمهیچرغبتیمدیرمدرسه،متوجهشدمکهبهعنوان1395–1396درسالتحصیلی

درصورتتشکیلکالسهایفوق.آنهابهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامهازخودنشاننمیدادند

تمایاللبالهبالازیبرنامهبههربهانهممکنازآنفرارکردهویاحاضربهشالرکتنمالیشالدندوفقالط

داشتند.اینموضوعرابامربیپرورشیمدرسهوهمچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمودمکاله

آنهانیزبهاینبیعالقگیدانشآموزاناظهارنمودنددرنتیجهاینسوالدرذهالنممطالرحشالدکاله

وفوقبرنامالهراحاللچگونهمیتوانماینبیعالقگیدانشآموزانمبهشرکتدرفعالیتهایمکمل

بندهبعدازجمعآوریاطالعاتومشورتباهمکارانراهکارهالاییهمچالونانتخالابمناسالبنمایم؟

زمانفوقبرنامهها،استفادهازروشهایمتنوعتدریستوسطمعلمالان،پیگیالریوالالدینتوانسالتم

نم.دانشاموزانرابهفعالیتهاوکالسهایفوقبرنامهومکملعالقمندک

مدرسه،فعالیتهایمکملوفوقبرنامه،راهکارهاوپیشنهاداتنکات کلیدی :
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 مقدمه

قالرارتوجالهمالوردمدتهاسالتایرانتربیتیادبیاتدرکهاستمفاهیمیازیکیبرنامهفوقفعالیتهای

وخلاللوضالعفهاجبرانبرایآموزشینظامکهاستروشیوراهکاربرنامهفوقواقعدر.استگرفته

جنبالهازامالا.اسالتکالردهدنبالوندانشهرتربیتدرخودنقشووظایفتوسعهودرسیبرنامهفرج

هاینامهدانشبیشتراز.استنبودهتوجهموردموضوعیکشورازخارجدرچهومادرکشورچهنظری

برنامالهفالوقالیتهایفععنوانبامدخلیهفتاددههدرموردی تنهاتربیتوتعلیمموضوعبامرتبط

 out of school)مدرسهازخارجفعالیتهایمانندمفهوماینبهنزدی مفاهیمیگرچهاستداشته

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

activities)فراغتاوقاتگذراندنبرایآموزشو(Education for leisure time)بالیشوکم

موجالبوپرورشآموزشبهنسبتدیدگاههااخیرتغییرسالهایدرظاهراً.استگرفتهقرارتوجهمورد

.استبودهتوجهیبیاین

ایدوجانبهفرایندیادگیریویاددهییعنیاستشدهتلقیفرایندی یادگیریامروزهکهدانیممی

طالرفهالردوکالهنحالویبالهاستدرساهدافواهیممفبراساسیادگیریویاددهیآندرکهاست

ومسالئلهحالل،اکتشالاف،یالادگیریازهدفودارندمشارکتفعالیتایندرمتعلمومعلم،فرآیند

کهاستایاندیشمندانهفعالیتیادگیریدیگر،عبارتبه.باشدمیفعلیوجویجستبرایخواندن

ایالنبهوبردکاربهحاضروضعیتارزیابیوادراکبرایارپیشینتجاربسازدمیقادررایادگیرنده

فعالیتبرایریزیبرنامهیالزمه.کندتدوینجدیدیدانش،بخشیدهشکلآیندهعملکردبهترتیب

کالهاسالتفعالالیتییالادگیریهالایروشانتخالابمدارس،درآنهااجرایوبرنامهفوقومکملهای

باشد.داشتهلدنبابهراآموزاندانشمشارکت

توانمییادگیریفعالفرایندطیدرومحوریمدرسهبرمبتنیرویکردبهتوجهباآموزشینظامدر

برنامالهفالوقومکملهایفعالیتطراحیباوپرداختآموزاندانشمهارتینیازهایبندیاولویتبه
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باله...(،گروهیبحث،قراییاست،مغزیبارش)یادگیریفعالهایشیوهازاستفادهباومناسبی

.یافتدستنظرموردآموزشیاهداف

تنیالدهدرهالمآمالوزانوعملکالرددانشبرنامه،دانش،احساسوفوقمکملهایفعالیتبهتوجهدرسایه

نیزبالهاعتقادوبالاوردرونی،درسیهایفعالیتبهعالقمندیضمنکهداشتخواهیمفراگیرانیوشده

.هندکرداندپیداخواخواندهآنچه

راپالرورشونوجوانالانبایدکودکانآنها.دارندعهدهرابهوسختیمهموظیفهوپرورشآموزشهاینظام

ازکتالابمنظالوریچنالینکهشونددرحالیمتغیرعصرخودهماهنگوشرایطمقتضیاتبادهندتابتوانند

یشالترمیراببرنامالهوفالوقمکماللهالایفعالیتازگیریبهرهامرضرورتاینآیدوبرنمیدرسیهای

.نمایاند

 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

سالسالابقهخالدمتمالیباشالم.درطالولخالدمت29ودارای..............مدرسهمدیر.............اینجانب

متوجهاینقضیهشدهامکهوجودفعالیتهایفوقبرنامهتاثیرچشمگیریدرپیشالرفتتحصالیلیو

اینامرکالمرنالگشالدهو،آموزانداردامامتاسفانهبدلیلکمتوجهیبعضیازمسئوالًتربیتیدانش

حتیتاثیرخودراازدستدادهاستاینامردردبستانیکهبندهنیزمدیرآنمیباشمبهچشممالی

دانشآموزانمهیچرغبتیبهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامالهازخالودنشالاننمالیخوردبطوریکه

دنددرصورتتشکیلکالسهایفوقبرنامهبههربهانهممکالنازآنفالرارکالردهویالاحاضالربالهدا

شرکتنمیشدندوفقطتمایلبهبازیداشتند.اینموضوعرابامربیپرورشیمدرسهوهمچنیندر

رنتیجهکهآنهانیزبهاینبیعالقگیدانشآموزاناظهارنمودنددجلسهشورایمعلمانمطرحنمودم

اینسوالدرذهنممطرحشدکهچگونهمیتوانماینبیعالقگیدانشآموزانمبهشرکتدرفعالیت

هایمکملوفوقبرنامهراحلنمایم؟
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 گزارش :اهداف 

 اصلی :هدف 

موزانبهفعالیتهایفوقبرنامهآکردندانشعالقمند

 جزئی :اهداف 

برنامهموردنیازدانشآموزانکالسهایفوقبررسی

عللبیعالقگیدانشآموزانبهفعالیتهایمکملوفوقبرنامهبررسی

کردنوبکارگیریروشهاییجهتعالقمندکردندانشآموزانبهفعالیتهایفوقبرنامهپیدا

 با وضع مطلوب :مقایسه 

مقایسهباوضعمطلوب،دانشآموزاندرفعالیتهایفوقبرنامهباعالقهشرکتکنند.در

 آوری مطالبجمع 

موزانمشالاهدهشالدونیازیکهدروضعیتتحصیلیدانشآامسالنیزطب سالهایگذشتهبراساس

براساسمشورتیکهبامعلمانوهمچنیناولیادانشآموزانداشتماقدامبهبرگزاریکالسهایفوق

ولالینمودمابتداییبرایکالسهایچهارم،پنجموششمبرنامهوبویژهریاضیازهمانابتدایسال

ازهمانابتدایبرگزاریکالسها،متوجهحضورکمرنگدانشآموزانوعدمتمایلآنهابرایشرکت

دراینبرنامهشدم.کهمیتواندبهدالیلزیرباشد:

(.روشومحتوا،مکانی،زمانینظراز)انعطافپذیرنبودهافعالیت-1

تنظیمنشدهبود.آموزاندانشفردیتفاوتهایوهانیازبهتوجهباهافعالیت-2

.کنندتأکیدمستقیمآموزشبرفعالیتها-3
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اجباریبود.آموزاندانششرکت-4

.نداشتجوشجنبوتحرک،شادابیونشاطهایجنبههافعالیت-5

فعالیتهافقطمحدودبهکتبدرسیسختیمانندریاضیبود.-6

نشانمالیبراسادفترحضوروغیابمعلمحدسزدهمیشدآمارشرکتکنندگانبراساسدالیلیکه

درکالسریاضیشرکتمالینماینالددرصدآنان38یعنینفرشان23دانشآموزفقط61دادکهاز

گانچیزیحدودی سومبودونشانهعدمتمایلورغبتآنهاهاینبراساستعدادکلشرکتکنندک

ایفوقبرنامهبود.بهحضوردرکالسه

درنتیجهبهدنبالیافتندلیلاینکمتوجهیوبیعالقگیشروعبهجمعآوریاطالعاتبهطرقزیر

نمودم:

 پرس و جو از خود دانش آموزان-1

بابرقراریارتباطصمیمیباچندتنازدانشآموزانیکهبسیارکمدرکالسهاحاضالرمالیشالدندو

داشتمهمگیاظهارمیداشتندکهکالسهاجذابیتندارند،زمالانبرگالزاریگفتوگوییکهباآنها

کالسبسیاربداستودرستموقعیبرگزارمیشودکهماگرسنههستیموازمدرسالهخسالتهشالده

ایمونیازبهاستراحتداریم،فقطبرایریاضیکالسگذاشتیدوچرابالرایسالایرکتالابهالاوحتالی

اشتهاید.تربیتبدنیکالسینگذ

 گفتگو با معلمان  -2

درگفتگوییکهباهمکارانبرگزارکنندهکالسهاداشتمآنهااذعاننمودندکهزمانبرگزاریکالالس

هابسیاربداستبطوریکهخستگیناشیازتدریسروزانهوبدنبالآنشرکتدراینکالسهاتمالام

ریسدیگرحوصلهایبرایادامهتدریسندارند.انرژیآنهاراازبینمیبردوبعدازی ساعتتد
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 تماس با اولیا دانش آموزان-3

درتماسیکهبااولیادانشآموزانداشتماکثریتقریببهاتفاقبیاننمودندکهزمانبرگزاریکالس

هامناسبنیستوهمچنینطب گفتهفرزندشانکالسجذابیتکافیرانداردواگرمیشوددرخالل

ازنگورزشیاسایرفعالیتهایپرنشاطنیزگنجاندهشود.کالسه

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

ایالنکهکردممطالعهزمینهایندرکهمجالتیومقاالتکتابها،ودادمانجامکهمطالعاتیبهتوجهبا

اینبابندهازقبلکهبودندکسانیکهشدممتوجههموبودپژوهشمانجامدربندهیاریگرهممقاالت

مطالعاتمقاالترابهصورتخالصهدرزیرآوردهام:.بودندشدهمواجههمشکل

برنامالهاینکهبدونگیرندمیانجالاممدرسالهحمایتوبانظرکههاییفعالیت:برنامهفوق درسالیدر

.باشدمنظورشده

تجربیعلومفارسینظیردرسیموضوعی دروستوایمحمبنایبرکهاستفعالیتی:مکملفعالیت

.شودمیطراحی.....ودینیتعلیمات

زمینالهدردرسالیموضالوعچندیاموضوعی یمایهدرونبراساسکهاستفعالیتیمکملفعالیت

درسالی،هالایبرنامالهبالهبخشالیعم راستایدرهافعالیتاین.شودمیطراحیوپرورشیآموزشی

یالادگیریبیشالترتعمی وموجببودهدرسییبرنامهطولدرمکملهایفعالیت.گرددمیطراحی

.شوندمی

منظوررشدوشالالکوفاییبالالهکالالهاسالالتیافتالالهوسالالازمانغیررسالالمیفعالالالیتیبرنامالالهفالالوقفعالیالالت

بالهکالهاسالتدیگر،فعالالیتیعبالارتیباله.پالذیردمالیانجالامآموزاندانشپذیریاستعدادهاومشارکت

مالرتبطحالالآزادودرعالیندرفضالایمنظورتجربالهبالهدریادگیرنالدهوایجادچالالشانگیزهمنظورحفظ

کالهدانسالتاعمالالیکلیالهتالوانرامالیبرنامالهفالوقهایفعالیت.شودمیطراحیدرسیباموضوعات
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وجزوموادامتحالالانینشالالدهبینالالیپالالیشخصوصالالیبالالهسالالاعاتآنبالالرایروزانالالهدرسالالیدربرنامالاله

وپالالرورششناسالالاییآنوهالالدفبالالودههااختیالالاریالیالالتفعدرایالالنآمالالوزاندانالالشنخواهدبودوشالالرکت

.باشدمیهمراههابااشتیاقفعالیتگونهدراینومعموالشرکتاستآموزاندانشنهفتهاستعدادهای

:شودمیتقسیمزیردستهدوبههافعالیتاین

تحقال ایراسالتدرکهشودمیاطالالقراهبردهاییوفعالیتهاکلیهبه:متصلمکملهایفعالیت-1

وتمرینزندگیمسائلبهنظریدانشانتقالبرایالزمفرصتهایوایجاددرسیمواداهدافجانبههمه

.گرددمیواجراطراحیمعلممحوریتبامهارتها

هاینیازبهسخگوییپاهدفباکهگرددمیاطالقهاییفعالیتکلیهبه:منفصلمکملفعالیت-2

مالیانجالامفراگیرانداوطلبانهشرکتباخاصهایاستعدادپرورشویشناسایوایمنطقهومحلی

.استنشدهبینیپبشآنبرایخاصیساعاتمدارسهفتگیبرنامهدروپذیرد

 برنامه فوق و مکمل های فعالیت تهیه اهداف

روزمرهوواقعیزندگیدرآنکاربردوگیرییادمفاهیموتعمی سازیدرونی-1

جهانیوایمنطقهومحلیاهدافبرتاکیدبادرسیبرنامهیسازغنی-2

یادگیریودهییادفرایندکردنآمدروزوسازیبه-3

آنانخاصهایاستعدادپرورشوآموزاندانشفردیهایتفاوتبهتوجهجهتسازیبستر-4

زندگیهایمهارتتوسعهمنظوربهزمینهوایجاد-5

 ها برنامه این یهته بر حاکم رویکردهای

محوریمدرسهزداییتمرکز-1
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پرورشوآموزشتنیدگیدرهموتلفی -2

معلمریزیبرنامهنقشتقویت-3

زندگیمهارتهایتوسعه-4

  برنامه فوق های فعالیت مهم کارکردهای

بالهودکنالمالیبررسالیرامسالائلواگالراتفکراندیشیآزادباگرفته،رابهرهحداکثرفرد:خالقیت-1

.یابدمیدستنوهایحلراه

وعالقالهبالاباشالدداشالتهعهدهبرراخاصیتکلیفکهاینبدونفرد:شناختیهایمهارتتوسعه-2

.بودخواهدخوشایندومطلوبویتالشمسلماًشخصیانگیزه

هالایفعالیتبرورزشیفعالیتوحرکتیوحسیهایمهارتتأثیر:حرکتیوحسیمهارتتقویت-3

قبیاللایالنکهدارندعقیدهتربیتوتعلیمروانشناسانازبسیاریکهاستایگونهبهعاطفیوذهنی

بالاافالرادآشالناییچالونشالود،دادهقالرارآموزشالیهایبرنامهجزءاولدرجهدربایستمیهافعالیت

وروانالینشالاطموجالببلکالهذهنالی،هالایفعالیتتقویتموجبتنهانهحرکتیوحسیهایفعالیت

.شدخواهدروانیبهداشتبالطبعونفسبهاعتمادتقویتسرزندگی،

پرخاشالگری،نظیالررفتالاریاخالتالالتازبسالیاریاصالالحبالرای:شخصالیتتعالالیورفتاراصالح-4

.استشدهشناختهاضطرابرویی،کمافسردگی،

روانبهداشت-5

رفتارهالایخالالقتفکالرواندیشالهبالراییالتموقعترینمطلوبوترینمناسب:اجتماعیرفتارهای-6

.استاجتماعیوفردیمطلوب
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 مدارس در برنامه فوق های فعالیت ساختن مؤثر چگونگی

شالرکتبالاتنهالاخالودبالهخودهاارزشایناما.دارندمهمیتربیتیهایارزشبرنامهفوقهایفعالیت

:کهاینبهاحتیاجبلکهشوندنمیحلآنهادرآموزاندانش

.باشندداشتهآنهادربارهروشنیطرحوفکربرنامهفوقهایفعالیتاجراییمسئوالنومعلمان-1

آنهالاهرگزوشوندمنظورکلی صورتبهپرورشوآموزشنظامباارتباطدربرنامهفوقفعالیت-2

.نکنندتلقینظامازمجزارا

.بگیرندنظردرراآموزشویادگیریاصولمههبرنامهفوقتربیتیهایفعالیتریزیبرنامهدر-3

وآموزشازراخودنقشتدریجبهبایدنیزهافعالیتگونهایندرکهنمایدتوجهنکتهاینبهمعلم-4

.گرددآموزاندانشعمومیراهنمایوکندتبدیلیادگیریاوضاعمدیریت

رفتالاریحتمالاًبایالداهالدافایالن.کنندیینتعراهدفبایدبرنامهفوقفعالیتنوعانتخابازبیش-5

.کلینهباشند

ارزشالیابیجالدیصورتبهمدرسهرسمیهایفعالیتهمانندرابرنامهفوقفعالیتبایدمدرسههر-6

.بسنجدراخودموقعیتووضعپیوستهوکند

تعریالفدقیقالاًبالدیاتغییالربرنامهفوقتربیتیهایفعالیتکم بهخواهدمیکهرفتاریبایدمعلم-7

.نماید

.ایسلیقهنهذوقیوباشندمداومبایدبرنامهفوقهایفعالیت-8

بالاارتبالاطدربایالدکنالددنبالالراخاصالیهالدفکدامهراستممکنچندهربرنامهفوقفعالیت-9

.باشدجامعهوفردنیازهایپاسخگویکهبدهندتشکیلراسیستمییکدیگر
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 العاتاط تفسیر و تحلیل تجزیه،

باتوجهبهمصاحبهایکهبادانشآموزانومعلمانوهمچنینتماستلفنیکهبااولیادانشامالوزان

غایبداشتممتوجهشدمکهمهمتریندالیلعدمحضوردانشآموزاندرکالالسهالایفالوقبرناماله

مواردذیلاست:

السدرسوبرگزاریکالسهایفوقبرنامهبالفاصلهخستگیناشیازحضورمستمروروزانهدرک-1

بعدازکالسهایدرس

گرسنگیبدلیلهمزمانیکالسهابازماننهارخوردنبچهها-2

خستهکنندهبودنکالسها-3

جذابنبودنکالسها-4

عدمبرگزاریکالسهایورزشوهنریدرخاللکالسهایاصلیفوقبرنامه-5

 موقت صورت به جدید راه انتخاب

 بعدازظهرتغییرپیداکرد.15به13زمانکالسهااز -1

 دانشآموزانبعدازخوردننهارواستراحتدرکالسهاحاضرشوند. -2

 روشتدریستغییرپیداکرد. -3

 بعدازهرکالسریاضیی کالسهنریاتربیتبدنیگنجاندهشد. -4

 هشد.کالسهایدینیوقرانینیزبهکلبرنامهاضاف -5
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 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

پسازتغییرساعتکالسهاوتماسبااولیاآنهاواطالعرسانیدانشآموزانراتشوی بهحضالور-1

درکالسهانمودم.

معلمانعزیزمباتوجهبهتوصیههاییکهکردهبودمروشهایتدریسخودراعوضنمودند.-2

حینتدریسلحظاتیرابهاستراحتوتفریحدانشآمالوزاناختصالاصازهمکارانخواستمکهدر-3

دهند.

ازاولیادانشآموزانخواستمکهدرمنزلپیگیروضعیتشرکتفرزندانشاندرکالسهاباشند.-4

 بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (زیابی ار

ننالدگانازپسازاجرایمرحلهاولراهحلیعنیتغییرساعتحضوردانشآموزانتعدادشرکتک-1

نفرافزایشیافتودرهرجلسهبراینتعدادافزودهمیشدبطوریکهتاپایاناسفندمالاه45نفربه23

نفررسید.56اینتعدادبه92

دانشآموزانموقعحضوردرکالسپرانرژیبودندومعلمانآنهانیزاظهارمیداشتندکهبسالیار-2

ترابهراحتیفهمیدهوحلمینمایند.فعالترازگذشتهشدهاندوتمرینا

همکارانعزیزمقبلازهرجلسهدربارهموضوعیکهمیخواستندبحثکنندابتداعاًمطالعهنموده-3

روشتدریسآنرابهشیوهاینوفراگرفتهودرکالسحاضرمیشالدنددرنتیجالهکالسالهاوروش

تدریستکراریحذفشد.

قرانوزنگدیگریبهنامتربیتبدنیبعدازهرکالسریاضیبصورتی دربرگزاریزنگیبهنام-4

میانباعثشدکهدانشآموزانیکهتمایلبهشرکتدرایالنکالالسهالاداشالتندابتالداعاًدرکالالس

ریاضیحاضرشدهودرادامهبادوستانخوددرفعالیتهایپرنشاطقرانوریاضیحاضرشوند.
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 ضعف :نقاط 

امکاناتوهمکارینکردنبرخیازوالدینکمبود

 گیرینتیجه 

(وفتحعلالیلواسالانی1382نتایجاینپژوهشرابانتایجپژوهشمحققانبهنامیچونیوسفادیالب)

پیالدادسترسالییکسانینتایجبهمقایسهنمودمکه(1382(ومنوچهرفضلخانیوهمکاران)1383)

انشآموزانومشاهداتشخصیخودمنیزحالاکیوهمچنینطب گفتههایهمکارانواولیادکردم

ازحضورپرشوردانشآموزاندرکالسهایفوقبرنامالهوهمچنالینپیشالرفتتحصالیلیچشالمگیر

آنهاست.

 : بخشی اعتبار

آمالوزمدانشرویبرخوبیتاثیرواستگرفتهانجامخوبیبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبرای

دردانشآموزانمداشتمودربارهتاثیراتکالسهایفوقبرنامهخانوادهابکهجلساتیدراستداشته

زندگیروزمرهووعضیتدرسیورفتاروآدابآنهادرمنزلداشتماذعاننمودندکهپیشالرفتبسالیار

چشمگیریدرفرزندانشانمشاهدهمینمایند.

هبرگزاریآنبالررویدانالشآمالوزانآموزگاراننیزتاثیراینکالسهاوتاثیرتغییرشیوهمچنیناز

پرسوجونمودمکهآنهانیزبیاننمودندبسیارتغییرنمودهانالدوبسالیاربالاهوشتالروآمالادهتالرو

پرنشاطترسرکالسحاضرمیشوند.
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 پیشنهادات

هالایهدیالهوبنویسالیموبخوانیمدرسدرآنچهماننددرسیهایبرنامهدرجدیدگرهایتقویت-1

.بهسایرکتابهایدرسینیزافزودهشوداستدادهرخآسمان

.برنامهفوقوبرنامهتلفی راستایدرابتداییمدارساجراییهاینامهآئینتغییر-2

کلیالهدهالیسالازماندرمعلمالاندادنمحوریتطری ازمدرسهدرمعلمتربیتینقشتعریفباز-3

.آموزاندانشتربیتیتجربیات

روزمالرهزندگیبافعالیتهااینارتباطهمچنینوشودویژهتوجهبرنامهفوقومکملفعالیتهایهبال4

.گیردقرارنظرموردآموزاندانش

زدنتخمالین»"بالوزان"اعتقادبهکهزیرافعالیتی بعنوانمختلفمسائلزدنتخمینبرتاکیدال5

.«داردمینگهسرحالوقبراقراذهنعضلهوگرددمینذهچالشوسرزندگیموجب

آنهالاراکالاروریاضیدانازیکیجلسههردروکالسدرشوروانگیزهایجادجهتمعلماستبهترال6

.نمایدبازگوآموزاندانشبرایسادهطوربه

کالالسبالهوکننالدبررسالیوتحقیال آنهاکارودانانریاضیدربارهشودخواستهآموزاندانشازال7

.شدخواهدریاضیدرسبهآنهابیشترعالقهموجبامراینکهدهندگزارش

آنهالافرهنگالیمحالیطوآموزاندانشهایخواستهوهاتواناییبهتوجهبارامکملفعالیتهایمعلمال8

.نمایدطراحی

کالهرا...وفالارابی،کاشالانی،خیالام،خالوارزمیهمچالونراکشالوربالزر نریاضالیداکاروزندگیال6

ریاضالیدرسبالهآمالوزاندانشعالقهواحساساتانگیختنبرجهتباشندمیماسرزمینفخرموجب

.دهدقراربازگوییوموردتوجه



 

14 



 : برنامه فوق و مکمل های فعالیت پیشنهادی موارد

مدرسهدرقرآنکانونتشکیل

نقاشیوکاریکاتور

نویسیخاطرهونویسیداستان

دستیصنایعوموسیقی

سرودوتئاترونمایش

بدنیتربیتهایرشتهوهاورزشانواع

عکسآلبومتهیه

ویسینگزارشومصاحبه

مذهبیوتاریخیهایصحنهازسازیماکت

خبرنامهودیواریروزنامه،مقالهتهیه
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 منابع و مأخذ

یدورهبرایزندگیهایمهارتدرسییبرنامه،مناسبالگویطراحی(:1382)یوسف،ادیب–

.مدرستربیتدانشگاهدکتریینامهپایان،عمومیتربیتوتعلیم

وفرهنگالیامورمعاونت،(نشدهچاپیجزوه)زندگیهایمهارت(:1383)فتحعلی،لواسانی–

.کشوربهزیستیسازمانپیشگیری

هالایمهارتکسبدرسازمانیدرونعواملنقششناساییوبررسی(:1381)مجتبی،نیافرزام–

.پژوهشیحطر،گلستاناستانمتوسطهیدورهآموزاندانشزندگی

فالوقومکماللهالایفعالیالتتالدوینوتهیهراهنمای(:1382)همکارانومنوچهر،خانیفضلی–

.تربیتمنادیفرهنگییمؤسسه،برنامه

.سمتانتشارات،تهران،تربیتیشناسروان(:1379)پروین،کدیور–

دانالشزنالدگیهایمهارتسطحبودنینپایدرمؤثرعواملبررسی(:1381)کرمانیمیرجوادی–

.پژوهشیطرح،شرقیآذربایجاناستانابتداییآموزان

هالایمهارتآموزشیبرنامه(:مترجم()1379)پروانه،خانیمحمدوربابه،آبادیقاسمنوری–

.کشوربهزیستیسازمانپیشگیریوفرهنگیمعاونتانتشارات،زندگی

معاونالتانتشالارات،آموزشیبرنامهباآشنایی،زندگیهایمهارت(:1383)نهریحا،پورنی –

 .کشوربهزیستیسازمانپیگیریوفرهنگیامور


