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 مقدمه

 جهان مختلف ملل با که دلیل این به فرهنگ، دیدگاه از هم و تاریخ دیدگاه از هم ، وورزش بدنی تربیت

 کدام که فهمید توان می گذشته ادوار در تحقیق با و تاریخ ازدیگاه است توجه شایان و جالب دارد سروکار

 تحول وسیر است یافته راه دیگر کشورهای به چگونه و است گرفته شکل سرزمین کدامین در ورزش

 به سپس و ژاپن و چین به ابتدا است باستانی ورزش که فهمید توان می مثال است، بوده چگونه آن وتعالی

 انریکا و اروپا به طریق همان از و تبت به آنجا از و یافته راه دارد قرار برمه مرز در که هند ایالت از یکی

 جنبش و حرکت به بستگی انسان زندگی که واقعیت این درک و بودن تر قوی انگیزه .است شده کشانده

 ساز زمینه شد خواهد او وجود سالمت تامین سبب حرکات از ای مجموعه که اصل این به توجه و اودارد

 با وورزش بدنی تربیت شود می گفته که است اساس این بر و گردید ورزش و بدنی تربیت به بیشتر توجه

 تولد بدو در انسان حرکت اولین)  شمود می گفته همچنانکه است امیخته در حتی و بوده توام بشر حیات

 گرایش برای نخستین های انگیزه:گفت توان می نگرش این با (است انسان سالمت تامین در گام نخستین

 :است بوده زیر های هدف بر مبتنی ورزش و بدنی تربیت به

 جسمانی استعداد وتوسعه تکامل-1

  زیستن بهتر برای نیرومند های گروه ایجاد-2

  جویی برتری احسن ارضای برای جسم تقویت-3

 ایجادسرگرمی-4

 حرفه های شایستگی توسعه و تجربیات تعمیق ، ها اموخته گذاشتن تجربه به فرصت ، کارورزی ازطرفی

 اغاز اموزشگاه ،سازمانی،اموزشی،تربیتی،عاطفی فیزیکی مسائل مشاهده از فرایند این .کند می فراهم را ای

 گرفتن قرار و العمر مدام یادگیری های مهارت کسب جهت درس وکالس مدره سطح در پژوهی درس به و
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 ساز زمینه مدرسه و درس کالس سطح در  اموزشی های مسئله مطالعه شود می ختم ای حرفه چرخه در

 .است اول دست تجربیات وکسب معتبر ای حرفه مستقل عمل

 کسب را نظری های یافته با ان وانطباق واقعی های موقعیت تحلیل توانایی دانشجویان یک درکارورزی

 .داد خواهند توسعه را خود ای حرفه های ظرفیت و کرده

 که است شده پرداخته مطالبی ارائه به گزارش این در .است مدارس در یک کارورزی گزارش ، گزارش این

 .است آمده دست به ساره دبستان در بنده حضور از

 

 کدگذاری

 

                         معلم و معلم 1-آ

 

 

 

 

 آ-تعامل

                 مدیر و معلم 2-آ

              آموز دانش و معلم 3-آ

             آموز دانش و معاون 4-آ

                کارورز و معلم 5-آ

          آموز دانش و آموز دانش 6-آ

            کارورز و آموز دانش 7-آ

               کارورز و معاون 8-آ

                 معلم و معاون 9-آ

               کارورز مدیرو 10-آ

        معلمان سایر و کارورز 11-آ

           آموز دانش و مدیر 12-آ

 ب-سازمانی آمادگی                غیاب و حضور 1-ب

              تاخیری برگه گرفتن 2-ب

 ع-بدنی آمادگی                  کردن گرم 1-ع

                  کردن سرد 2-ع
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 د-ورزشی های آسیب و ایمنی نکات                  معلم تذکر 1-د

                دیدن آسیب 2-د

              پزشکی معافیت 3-د

 ی-انضباط و نظم      آموزان دانش منظم قرارگیری 1-ی

            لباس و کفش کنترل 2-ی 

      آموزان دانش سروصدا کنترل 3-ی

               وسایل نظم 4-ی

                  کالمی تنبیه 1-ف

                 بدنی تنبیه 2-ف ف-کالس کنترل

           فعالیت به بچها واداشتن 3-ف

          فعالیت انجام از شدن مانع 4-ف

             نمره کردن کم 5-ف

 گ-وظایف تقسیم       معلم با آموزان دانش مشارکت 1-گ

 چ-کارورز آمد و رفت        مدرسه به رسیدن چگونگی 1-چ

 دانشگا سمت به مدرسه از خروج چگونگی 2-چ

 آموز دانش از معلم گرفتن کمک-ز-         لباس و کفش نماینده 1-ز

           وسایل نماینده 2-ز کارها در

             کالس نماینده 3-ز

 آموزان دانش انتخاب چگونگی -ک-             گیری رای 1-ک

           شانسی انتخاب 2-ک آنان مشارکت برای معلم توسط

 ل_معلم با کارورز مشارکت       معلم با کارورز همکاری 1-ل

            کارورز یا معلم نظارت-م       بچها ورزشی کار چگونگی 1-م

 ن_کارورز دادن آموزش نحوه                 شفاهی 1-ن

                   عملی 2-ن

    آموزان دانش به دادن تمرین 3-ن

 ت_معلم دادن آموزش نحوه                   درسی 1-ت
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     اخالقی نکات و درسی غیر 2-ت

      آموزان دانش به دادن تمرین 3-ت

 فعالیت برای انگیزه دادن و تشویق                کالمی 1-پ

              دادن نمره 2-پ پ_بهتر

              دادن جایزه 3-پ

 حین آموزان دانش مشارکت                شفاهی 1-ص

                عملی 2-ص ص_تدریس

 ر_معلم گرفتن تست و امتحان      پذیری انعطاف تست 1-ر

             زنی طناب 2-ر

          ونشست دراز 3-ر

            زدن غلت 4-ر

              شناسوئدی 5-ر

 خ-        توصیف                  معلم 1-خ

                 معاون 2-خ

                 مدیر 3-خ

               ساختمان 4-خ

  ط- آموز دانش به توجه          عالیق براساس 1-ط

     خاص مشکالت براساس 2-ط

 س-    هوا و آب شرایط                   سرد 1-س

                  برفی 2-س

                 بارانی 3-س

                 ابری 4-س

 

 

                               فیزیکی گزارش
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 این . است شده واقع که در ................................ .میشود برگزار ……… هنرستان در  ما کارورزی

 سمت در و مسکونی منزل یک آن مقابل. وجوددارد مغازه و سوپرمارکت چند شرق سمت از هنرستان

                                                                        است شده واقع ای مدرسه غرب

 ………بر بالغ آن مساحت و دولتی مدرسه نوع .برمیگردد …………سال به هنرستان این قدمت

 به بزرگ ورودی درب یک فقط مدرسه حیاط . باشد می .………… آن بنای زیر و مربع

 مشخصات شامل رنگ آبی تابلوی یک آن باالی که دارد سفید حاشیه با آبی رنگ به و……………ابعاد

   .است شده نقاشی دیوارها روی بر و  ..………………… ناحیه کل ،اداره پرورش و آموزش وزارت

 

                                                                                                      حیاط ویژگی

 وبه آسفالت کامال مدرسه حیاط  کف .میشود دیده کامال بهداشتی حیاط،سرویس درب بودن باز صورت در

 قسمتهای بعضی در .است شده ترسیم آموزان دانش بندی صف جهت هایی خط روغنی زرد رنگ وسیله

 نمای .است بسته نقش روغنی رنگ با ، هندسی اشکال ازجمله آموزشی مطالب و بزرگان از سخنانی دیوار

 سطح وجودداردو متر3*7 ابعاد به سکویی مدرسه ساختمان ورودی دری جلوی. میباشد ،آجری ساختمان

                                           .است باالتر حیاط سطح از پله دو اندازه به آن

 

   : بهداشتی های سرویس

 ساختمان نمای.دارد  قرار مربع متر 30 مساحت به بهداشتی ،سرویسهای حیاط غربی جنوب در

 با نیز آن داخلی دیوارهای.دارد وجود بهداشتی سرویس 10 تعداد .است آجری بهداشتی سرویسهای

                 .است شده پوشیده سرامیک آن کف و  20*20 ابعاد به و کمرنگ آبی رنگ به هایی کاشی

 

  :آبخوری

 شده واقع آبخوری نیز مترمربع40 حدود مساحت به مجزا ساختمانی در ، بهداشتی سرویسهای درکنار

                              است آموزان دانش قد با متناسب ان ارتفاع که آبخوری شیر 8 دارای استکه
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   :همکف طبقه

 اتاق ، دبیران ،اتاق اجرایی معاونت ،اتاق دفتری امور جهت رایانه اتاق ف معاونت اتاق ، طبقه این در

 پیشنهادات و انتقادات صندوق .دارد وجود درس کالس 5 و  نمازخانه ، آموزان دانش بسیج اتاق بهداشت،

  است گرفته قرار  سالن وسط در تقریبا ها پله راه .  است شده نصب دیوار روی مدیر، دفتر جلوی

  .دارد اموزان دانش به اختصاص که دارد وجود جایزه کمد  یک  طبقه این در همچنین

 

   : اول طبقه

 . دارد قرار طبقه این در ورزش اتاق و کتابخانه ازکالسها، غیر به .دارند قرار طبقه این در کالسها اکثر

 

 

     : مدیریت دفتر

 مترمربع 3 حدود ان سقف ارتفاع. مترمربع 30 حدود به اتاقی .قراردارد همکف طبقه در مدیر دفتر

  آن های لوله که شوفاژ عدد دو .میباشد کرم رنگ به ای پرده داری که بزرگ تقریبا پنجره یک .میباشد

 سرامیک اتاق کف پوشش .میباشد خاکستری به متمایل سفید دیوارها پوشش .دارد قرار دیوارها پایین در

 1 فاصله به  عددمهتابی 4 دارای سقف و میباشد  کرم رنگ به آن چهارچوب و سفید اتاق درب .است

                                                                                      اند شده نصب ازیکدیگر متر

 میز تعدادی دار، چرخ صندلی عدد دو ، مبله چرم صندلی عدد 2 : مدیریت دفتر در موجود واقالم وسایل

 تابلوی یک ، فلزی کمد یک . است گرفته قرار آن جلوی که ها صندلی تعداد با متناسب ای شیشه

 و  است داده اتاق به خاص و معنوی جلوه که  انقالب معظم رهبر و (ره) امام تصویر از ،تابلویی اعالنات

      ت.اس گرفته قرار مدیر صندلی جلوی میزی
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   :معاونت دفتر

 ان سقف ارتفاع و معلمان اتاق روبروی ای شیشه آن درب که.دارد قرار همکف طبقه در نیز دفتر این

 .دارند فاصله زمین از متر یم حدودا که کرم های پرده با پنجره دو دارای اتاق این .میباشد متر 3 حدود

 سایر برای دیگر صندلی تعدادی و معاون برای چرخدار صندلی یک :معاونت دفتر دو موجود واقالم وسایل

 سانتی  50*100 ابعاد به اعالنات تابلوی یک تکثیر، دستگاه عدد یک لباس، آویز ، معاونت اتاق کارکنان

 به متمایل سفید دیوارها رنگ و موزاییک اتاق کف . است  شده نصب وردی درب کنار آیینه یک و متر

   .است شوفاز عدد دو داداری همچنین است خاکستری

 

     : آبدارخانه

 در معلمان اتاق کنار . میباشد مترمربع9 حدود آن مساحت .است شده واقع همکف طبقه در نیز آبدارخانه

  سرامیک اتاق این کف . میباشد خاکستری به متمایل سفید رنگ به دیوارها. است گرفته قرار چپ سمت

 دیگر ضروری لوازم تمام و سینک و ظرفشویی ،شیر ،کابینت ر سماو عدد یک . میباشد وشو شست قابل و

    .است سفید رنگ به و فلزی آبدارخانه درب  دارد وجود

 

      :معلمان بهداشتی سرویس

 آن کف . میباشد مترمربع 5 حدود آن مساحت . است گرفته قرار ها پله راه درکنار و همکف طبقه در

 انباری عنوان به واحد یک از و دستشویی واحد دو داداری و میباشد کمرنگ آبی آن دیوارهای و سرامیک

 قرار آنها کنار که دستشویی مایع و گرفته قرار آن باالی که آیینه یک با روشویی عدد یک .میشود استفاده

     دارد وجود تهویه عنوان به کوچک پنجره یک همچنین و دارد

 

       : کتابخانه

 دو دارای که مترمربع 12 حدود مساحت به اتاقی .است گرفته قرار اول طبقه سالن انتهای در کتابخانه

 و خاکستری به متمایل سفید دیوارها پوشش .است شده ،تعبیه پنجره زیردیوار در که است شوفاژ عدد
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 کتابها نگهداری جهت قفسه عدد دو و مهتابی عدد دو دارای اتاق .  میدهد تشکیل  سرامیک اتاق کف

 . است 400 آن در موجود کتابهای تعداد و میباشد

 

   :ورزش اتاق

 رنگ و مربع متر 20 حدود اتاقی.است گرفته قرار اول طبقه سالن انتهای در کتابخانه کنار در نیز اتاق این

 و  سرامیک اتاق کف پوشش . میدهد تشکیل را پوشش سنگ یا مترپالک 1 ارتفاع به و است کرم دیوارها

 نگهداری جهت فلزی قفسه یک و پنگ پینگ میز عدد 1 ، صندلی و میز عدد یک مهتابی عدد 4 دارای

                                                          میباشد ورزشی ووسایل اقالم

         

 

   : دبیران اتاق

 میباشد متر 3 آن سقف ارتفاع مترمربع 40 مساحت به حدودا اتاقی .دارد قرار همکف طبقه دبیراندر اتاق

 . دارند فاصله زمین کف از متر یک حدود که رنگ کرمی های پرده با بزرگ نسبتا پنجره دو دارای .

 کف پوشش است رفته کار به کرم رنگ به قرنیز سانتیمتر10 اندازه به آنها وپایین دسفی دیوارها پوشش

 فاصله با مهتابی عدد 3 دارای سقف همچنین و میباشد سفید رنگ به ان درب . است سرامیک اتاق

 حدود آویز یک ، مدرسه دبیران مخصوص فایل 30 حدود.اند شده نصب یکدیگر از متری 30/1 حدودا

    .دارد قرار ها صندلی مقابل در که میز عدد 3 و دبیران استراحت جهت صندلی عدد 15

 

   : نمازخانه

 4 دارای متر 3 ارتفاع با 5*5 ابعاد به اتاقی است گرفته قرار ابدارخانه درکنار و همکف طبقه در نمازخانه

 سفید رنگ به روغن رنگ دیوارها پوشش است مهتابی 4 دارای اتاق این وجوددارد کرم های پرده با پنجره

 کف .است رفته کار به کرم رنگ به متری سانتی10 قرنیز ها دیوار پایین باشد می خاکستری به متمایل 

    .است شده پوشیده فرش عدد چهار با خانه نماز
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   :درس های کالس

 40 نیز ها دیوار ضخامت است متر3 نیز سقف باشد،رتفاع می متر 4/7*5 ها کالس از کدام هر ابعاد

 به پرده دارای ها پنجره این داد وجود ها کالس در متر  3*2 ابعاد به پنجره دو .باشد می متر سانتی

 که شوفاژ عدد2 دارای کالس هر.است متر1 زمین کف از ها کالس این ارتفاع.باشد می ای ه قهو رنگ

 به متمایل سفید رنگ به روغن رنگ ها دیوار پوشش.دارد قرار ها دیوار پایین در شوفاژ های لوله

 ارتفاع به.است رفته کار به کرم رنگ به متری سانتی 10 قرنیز نیز ها دیوار پایین.باشد می خاکستری

 و باشد می کرم رنگ به ها کالس از کدام هر درب .دهد می تشکیل را ها دیوار پوشش سنگ نیز متر1

 نصب یکدیگر از متری1 فاصله با که مهتابی عدد4 دارای سقف .است زرد رنگ به نیز چوب چهار رنگ

 می ای قهوه رنگ به چوبی که هایی نیکمت.باشد می نفره دو نیمکت15 دارای حدودا کالس هر اند شده

 شده پیده تایی5 ردیف سه در ها نیمکت. دارد وجود معلم برای صندلی و میز کالس،یک هر در باشد

    نیز ها کالس تخته است،اندازه نفر 25 تقرریبی طور ،به کالس هر در آموزان دانش تعداد.اند

 سانتی 70 حدود کالس کف از ها تخته ارتفاع.است مات ای تیره رنگ به سیمانی و متر20/1*20/3

 .دارد وجود زباله سطل ویک اعالنات تابلوی یک کالس هر در.است متری سانتی20 سکوی دارای که متر

 

 

 

    :حیاط

 است شده متصل سرایداری ساختمان جنوبی قسمت در که 2*2 ابعاد به بوفه یک دارای مدرسه حیاط

  اداره که است شده طراحی روغن رنگ با طبیعی مناظر  آن دیوارهای روی ،بر است پنجره یک دارای

 18*9 ابعاد به والیبال زمین و بسکتبال :  ورزشی زمین سه دارای محوطه . است سرایدار ی عهده بر آن

        .هستند شده کشی خط که بدمینون زمین و شرق سمت در
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                             عاطفی گزارش

 صمیمی باهم اندرکاران دست و آن عوامل تمام و است برقرار آن در ای صمیمانه جو  عالمه هنرستان

 با من و . میشد دیده عوامل تمامی رفتار در صمیمیت  شدم مدرسه وارد که اول روز همان از و هستند

 مدرسه در معلم عنوان به که بود باری اولین چون ، بود جالب برایم و  کردم راحتی احساس جو این دیدن

 حضور آموزان دانش عنوان به  مدرسه در قبال درحالیکه میکردم نگاه معلم دید از و یافتم می حضور

      .داشتیم

      : معلمین و مدیر روابط

 صمیمانه رابطه همیشه ایشان و هستند  شناس وظیفه و  تجربه جدی،با فردی ضیایی خانم مدرسه مدیر

 و معامان اتاق از مدیر اتاق .میکرد چندان دو را معلمان روحیه ایشان، جدیت . داشتند معلمین با ای

 نداشت ارتباط معلمین با مستقیما و بود معاونین  اتاق در بیشتر مدرسه این مدیر که بود جدا معاونین

 اکثر آنها های بحث .بود دوستانه بسیار پذیرایی هنگام مدرسه خدمه جمله از کارکنان سایر با مدیر رابطه

 ایشان که بودم شاهد من چندبار و میکردند بود،شرکت روزمره خاطرات و داری مدرسه محور حول اوقات

 هستند پرورش و آموزش مقررات و نظم تابع ایشان همچنین  .گفتند می معاونان برای خود تجربیات از

 صورتی در و میشوند قائل اهمیت بسیار کالس و مدرسه در خود کاکنان و معلمان موقع به حضور به ایشان

 مورد این در و میکنند لحاظ غیاب و حضور دفتر در را ایشان کندغیبت غیبت کسی کارکنان از که

 مدیر به معلمین که ام بوده آن شاهد موارد ای پاره در و نیستند راضی میرسد نظر به مدرسه کارکنان

 شما از و میگیرد صورت تاخیر اوقات گاهی داردو را خود خاص مشکالت هم معلمی زندگی که میگفتند

                                                               کنید لحاظ را ها غیبت این نداریم انتظار

      :معاونین و مدیر روابط

 برخورد شاهد مدرسه در من حضور مدت در .دارد وجود متقابل احترام همراه به صمیمانه ای رابطه

 مثال .کردند می تالش آموزشی اهداف پیشرفت جهت در یکدیگر همکاری با که بودم باهم آنها ی صمیمانه

 و  عاطفی حتی یا و کاری مختلف مسائل درمورد و میرفت معاونین اتاق  خودبه بیکاری ساعت در

  میکرد صحبت معاونین با مدرسه مشکالت
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   :کارکنان سایر و مدیر رابطه

 محترمانه تذکر و کرده یاداوری را آنها وظایف گاهی و بود اداری قوانین چهارچوب در و محترمانه ای رابطه

     .میداد انها به

 

    :آموزان دانش و مدیر رابطه

 آموز دانش با مستقیما مشکل بروز هنگام ولی بود مشغول مدرسه اجرایی درکارهای مدیر که هرچند

  .میکرد برخورد مستقیما آنها با باشد نظم بی یا باشد زیاد ان غیبت که آموزی دانش مثال .داشتند ارتباط

                                                                                                

 

    :اولیا و کارکنان رابطه

 زمینها دیگر و مردمی های کمک طریق از مدرسه اجرایی درکارهای اولیا بودو محترمانه و صمیمانه رابطه

 مدرسه در اولیا حضور مشاهده مورد چندین فقط مدرسه در ما حضور روزهای در همچنین  .داشتند نقش

   .است آموزان دانش نمرات کاهش از والدین ساختن آگاه یا و اجازه کسب سبب به بیشتر ها آن که بودم

                                                                                         

 

   : معلمان و معاونین رابطه

 به میرسد نظر به پررنگ آموزان دانش و  معاونین بین رابطه این داشت وجود آنها میان صمیمانه رابطه

                                                             معلمان و (پرورشی معاون) نوروزی خانم خصوص

   : باهم معلمان رابطه

 هیچ به نیز من و بود برقرار صمیمانه جو معامان اتاق در و بود مدیر،صمیمی همانند باهم معلمان رابطه

 واقع در میرفتیم مدرسه دفتر به معلمان باسایر ما که تفریح های زنگ در  .نمیکردم بیگانه احساس وجه

 و بودند گرم باهم کارکنان استراحت دقیقه 15 مدت این ،در بودیم آنها بین تعامالت سری یک شاهد
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 همه سایرین میکرد صحبت موضوع یک مورد در معلمان از یکی که صورتی در و خندیدند می و میگفتند

 که روابطی دیگر جمله از میکردند بازگو داشتند مرتبطی مطلب اگر بحث آن مورد در و میکردند گوش

 معلم روز یک:مثال طور به میکردند کمک همدیگر با مشکالت و کارها در که بود این بود آنها میان

 مدیر جمله از معلمها سایر بروند خانه به میخواستند آخر ساعت در بودو شده پنچر ماشینش من راهنمای

     .برسانند منزلشان به خود ماشین با را ایشان که خواستند

 

       : شاگردان متقابل رابطه

 بیشتر و بودم شاهد شاگردان بین نزاعی و درگیری گاهی بلوغ سنین اوایل در انها داشتن قرار علت به

 گاهی بازی زمین در  آموزان دانش.نبودم خاصی شاهددرگیری مدت این در بودو صمیمانه آنها بین روابط

 مثال طور به .میکردند بحث جزیی مسائل روی بر یکدیگر با اوقات گاهی و داشتند باهم خوبی رابطه اوقات

 هم روی بر فوتبال زمین در مثال آموزان دانش که بود این میخورد چشم به زیاد که مواردی از یکی :

 در مثال یا میکنی روی تک چرا یا نکردی گل را توپ این چرا یا نمیدهی پاس چرا که میکشیدند فریاد

   ....... و میکنی دریافت مدلی این چرا میزنن فریاد والیبال زمین

      داد قرار بررسی مورد زاویه سه از میتوان را آموز دانش و معلم روابط  :آموز دانش و معلم رابطه

                     میباشد الزم انعطاف فاقد و بسیارجدی رابطه :آموزشی(الف

                           شد مشاهده نظر این از محدودی بسیار رابطه:تربیتی(ب

   است برقرار آموزان دانش و معلمان بین صمیمی بسیار رابطه:عاطفی(ج

 و میکنند درک روانی و عاطفی لحاظ به را آموزان دانش ایشان هستند مهربان معلمی من راهنمای معلم

 شدن تر روشن برای کنند اشنا امر موقعیت با را آنها که میکنند  سعی آموزان دانش نیازهای به باتوجه

 آیا که گفتند او به آمد کالس به دیر که آموزان دانش از یکی روز یک: میکنیم توجه مثالی به موضوع

 روی رفت و بله گفت گرفت اش گریه که حالی در آموز دانش ؟ ای گرفته مدیر از را کالس در حضور برگه

 به زدو صدا را آموز دانش آن دوباره معلم  خانم دقیقه پنج از پس گذاشت میز روی را سرش و نشست میز

 مدیر که گفت گریه با آموز دانش آن و است آمده وجود به مشکلی چه پرسیدند او از و بردند کالس گوشه

 خیلی که درحالی بروی مدرسه این از باید ومیگوید میدهد گیر پوشیدنم مقنعه ی نحوه به همیشه مدرسه
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 خانم نمیدهد تذکری هیچ آنها به اما است بیرون موهایشان و میپوشند مقنعه من مثل آموزان دانش از

 در و بگیریم رانادیده آن نباید که مقرراتی و قوانین سری یک ای اداره و سازمانی هر که گفتند او به معلم

   .کنیم سازگار ان با را خودمان باید خاطر همین به و میشویم مجازات دچار کنیم تخطی ان از که صورتی

 

  :کارورز با کارکنان ی رابطه

 روزهایی اوایل در .میکنند لحاظ ما قبال در را احترام رفتارونهایت بهترین که بگویم باید واقعا مورد این در

 معاون دو هر میکشیدم خجالت کمی معلمان میان در دفترو در حضور هنوزاز و رفتیم می کارورزی به که

 استراحت برای بودیم نمازخانه داخل در که روز یک است یادم و کردند راهی مدرسه دفتر به مارا مدرسه

 معلمین سایر مانند هم شما که کردند صحبت من با و امدند من نزد به مدرسه مدیر بودیم نرفته دفتر وبه

 ساتیر از نباید نکنیم حفظ را خود شان و جایگاه خودمان معلمین ما اگر و میشوید محسوب ما همکار

 بقیه همراه به همیشه من بعد به موقع ان از و باشیم داشته را خود حقوق رعایت انتظار جامعه و مردم

 .میرفتم استراحت مدرسه دفتر به همکاران

 کالس در که موقع هر و بودند صمیمی من با همیشه مدرسه این آموزان دانش :آموز دانش و کارورز رابطه

 از بود مشکل آنها برای یا داشتند مشکل درسی در خیزندوهرگاه برمی احترام نشانه به میکنم پیدا حضور

 دهم توضیح برایشان را مطلب تا میکردند تقاضا من

                                                           کارورزی روز اول وجلسه آزاد مشاهده

                                                              کارورزی شروع از قبل

 نشان را 22 ساعت ها عقربه و25/7/1395مورخ یکشنبه.بود رسیده فرا کارورزی شروع زمان بالخره

 هفت در مدرسه روز اولین حس شبیه عجیبی حس داشت تفاوت دیگر های دوشنبه با دوشنبه این.میداد

 تجربه این اما . اضطراب کمی و شوق حس شبیه حسی . کردم تجربه دوباره سال 15 از بعد را سالگی

 شاید امر همین و معلمی خطیر و زیبا مسئولیت .میشد آغاز جدید  مسئولیت یک با مدرسه در حضورم

 فردا ما همانند که همکارانی چشمان در شوق و شور حس همین.میکردم احساس که است استرسی دلیل

 کردن هزآماده. بودم کرده اجرا کامال را فردا برای برای الزم تمهیدات. بود مشهود کامال داشتند کارورزی

 هماهنگ اتاقیم هم به دوباره اطمینان برای.ها لباس کردن اتو تا نکات یادداشت ید برای دفتر یک و کیف
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 به داشتم را رسیدم دیر استرس هم باز اما باشم او منتظر نگهبانی درب کنار در7:30 شد قرار و کردیم

 برای را خود و شوم بیدار تر زود کمی صبح بتوانم تا بخوابم تر زود را شب گرفتم تصمیم منظور همین

 نماز به اتاقیم هم همراه به و شدم بیدار خواب از که بود صبح اذان هنگام .کنم آماده کارورزی به رفتن

 نیم تقریبا و داد می نشان را 5:30 حدود ساعت.شدم اتاق وارد جماعت نماز اقامه از پس .رفتیم خانه

 کردم تن به را بودم کرده آماده قبل شب که هایی لباس و. بود مانده دانشگاه در صبحانه صرف تا ساعت

 صرف بعد.رفتم دانشگاه سلف سمت به ظاهری وضعیت کرد آراسته و صورت و دست شستن از پس

 .شدیم رهسپار دانشگاه خروجی درب سمت به اتاقیم هم همراه به و برداشتم را خود کیف سریع صبحانه

                                                                           

                                                                   کارورزی راه مسیر

 قصد نیز دانشگاه دانشجویان از عظیمی سیل ماندیم تاکسی منتظر و   (1-س)بود ابری هوا هنگام این در

 و شویم مواجه تاکسی کمبود با شد سبب امر همین.داشتند را خود مدرسه در کدام هر کارورزی به رفتن

 مقصد به و رسید راه از تاکسی ساعت نیم تقریبا گذشت از پس.کنیم سپری تاکسی رسیدن تا را دقاعقی

     (1-چ).رسیدیم مقصد به دقیقه30 گذشت از پس کردیم حرکت خود

                         

                                                                             مدرسه به ورود ضمن

 با حیاطی.شدم مدرسه حیاط وارد. میداد نشان را8:30 ساعت . کردم توقف کمی مدرسه درب جلو در

 چشم به اول نگاه در که ورزشی های زمین شامل همچنین و پندآموز جمالت به مزین و رنگی دیوارهای

 برخورد مناسب و گرم بسیار بارفتاری و متشخص خانمی به ابتدا در و شدم ساختمان وارد. (4-خ)میخورد

 به خود معرفی از پس  (2_خ)(است هنرستان اجرایی معاون .............خانم ایشان شدم متوجه بعدا که)کردم

 ضمن.  (3-خ)داشتند رنگ قهویی مانتویی و150حدودا قدی که رفتم ................ مدیریت دفنر به ایشان

 سمت به آن خواندن از پس .دادم نشان ایشان به را کارورزی کارت ، گرم وواکنش پرسی احوال و سالم

 شما میشه)گفتند من به آن برررسی از پس و رفتند بود شده نصب دیوار روی که هنرستان درسی برنامه

 و(10-آ) (نداریم کارورز یا معلم به نیازی و است شلوغ مدرسه ها دوشنبه چون بیارین تشریف ها شنبه

 حضور شما مدرسه در میتوانیم که داریم کارورزی ها دوشنبه فقط ما مدیر خانم)گفتم ایشان پاسخ در من

          .(10-آ)(باشم داشته
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 زد لبخندی من دیدن با.شد اتاق وارد داشت مدیر میز کنار میزی که  ناظم زمان همین در

 حیاط به ناظم همراه به سپس .(8-آ) است بدنی تربیت من رشته که بود فهمیده مدیر از وقتی بخصوص

 بعدا که کردم مشاهده اند زده حلقه او دور به بچها که رنگ ای سورمه مانتویی و 175قد با خانمی رفتم

 کردم پرسی احوال ایشان با داشتم برلب که لبخندی با است من راهنمای معلم همان ایشان شدم متوجه

 من همکار ایشان) :گفتند و  (1-ب) کرد معرفی آنها به را من بچها غیاب و حضور از بعد معلم. (5-آ)

 حین این در.(5-آ)شد سفت پاهایم جا ایشان حرف با من (شوند شما معلم آینده سال است قرار و هستند

 به بچها بپردازیم بحث ادامه به تا برویم کالس به گفتندکه بچها به معلم  (1-س)شد سردتر کمی هوا 

 اینان): گفتند ایشان رفتیم دوم طبقه به بچها سر پشت ومعلم من و  (3-آ)شدند راهی کالس سمت

 وکنار آورد صندلی برایم انان از یکی شدیم کالس وارد. (5-آ)(نفرن 26 که هستن دوخت سوم بچهای

 کردند اشاره امتحان های تست و فاکتورها به ابتدا دادمعلم قرار بود کالس سکوی باالی که معلم صندلی

 داشته سوالی اگر یا دهند توضیح بقیه دارندبه مهارت که ای رشته در تا خواست آنان از سپس. (1-ت)

 نمیدانم. (1-خ) میدادند جواب بچها سواالت تک تک به صبوری با معلم  (3-آ). بپرسند میتوانند باشند

 مسئول یا نماینده یک بچها اختیار به سپس.ایشان وجودی صفت یا بود من حضور دلیل به صبوری این

 (1-ت) دادند راشرح بدنی تربیت درس کالس مقررات و قوانین معلم هنگام این در. کردند انتخاب ورزش

 ورزشی فعالیت انجام اجازه کفش و شلوار داشتن بدون ،که ورزشی کفش و شلوار داشتن -1نظیر که :

 نظمی بی هرگونه-2 (1-ف)میشود کسر نمره نیم انان داشتن عدم ازای به وهرجلسه (1-ف) ندارند

 آنان خود اختیار به هرجلسه - 3 (1-ف)  میگیرد تعلق منفی نمره فرد به کالس نظم در واختالل

 ورزشی رشته سه که کردند اعالم معلم ادامه در . (2-ک)میباشد نفر 2 عهده به کردن گرم مسئولیت

 براساس که خواستند آموزان دانش از ایشان از پس .برگزارمیشود سال طول در بسکتبال والیبال،بدمینتون،

 ساعت میکردند نظر اظهار ها رشته انتخاب برای شاگردان  (1-ط). کنند انتخاب را رشته یک خود عالیق

 که ای رشته همراه به بچها اسامی) :گفتند حین این در آمدمعلم در صدا به تفریح زنگ بودکه9:45

 خارج کالس از معلم همراه به سپس  (3-آ)( میگیرم تحویل کالس نماینده ار بعد جلسه کردند انتخاب

 برنامه طبق دوم ساعت . بودم کرده توصیف فیزیکی گزارش در را آن قبال که رفتیم دبیران اتاق به و شدیم

 رفتیم حسابداری دهم کالس به معلم همراه  به10:45 سوم ساعت . ندارند کالسی مدرسه این هفتگی

 سپس.  (1-ب)کردند بازگو دوباره را کالس ومقررات قوانین وسپس وغیاب حضور ابتدا قبل ساعت طبق

 طبقه در واقع خانه نماز به را ،آنان آمادگی و جسمانی قوای با آشنایی جهت تستی گرفتن برای معلم

 . (5-ر)(4-ر)(2-ر)  میشد زدن وغلت سوئدی شنا و زنی طناب شامل آنان تستهای که بردند بود همکف
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 مریم بجز بودند اماده بچها همه. (1-ی)شدند تقسیم تستها انجام جهت صف ردیف سه به آموزان دانش

 نزد هم به را کالس نظم و  (3-آ)برود بچها ردیف در خواست او از معلم بود نشسته نمازخانه گوشه در که

 مریم رفتن راه طریقه از معلم  (3-آ) دهم انجام گفتین که را تستهایی نمیتوانم من خانوم : گفت مریم

 کالس در برو : گفت او به معلم است مادرزادی او مشکل و دارد رفتن راه در اختالل که شد متوجه

 اجازه معلم از بود شده 11:30 ساعت که (3-آ) شدند تستها دادن مشغول آموزان دانش بقیه.  بنشین

 .شدم خارج مدرسه از کارورزیم روز اولین اتمام از پس و کردند قبول ایشان بروم دانشگاه به که گرفتم

       (2-چ)

                             

 

   :وشواهدومستندات ادعا

 دهد انجام را شده تعیین فاکتورهای یا تستها نمیتوانست و رفتن راه در اختالل کمی که آموزی دانش

 بدنی تربیت درس ارزشیابی نامه شیوه طبق .برود کالس به و ندهد انجام را تستها که خواست او از معلم

 پزشک توسط شده تایید موثر بیماری یا معلولیت علت به آموزی دانش چنانچه که است آمده1 صفحه

 عملی بخش آزمونهای برخی انجام به قادر و باشد نداشته را های فعالیت از برخی انجام توانایی معتمد

 توجه با( ساخته معلم و استاندارد آزمون) دیگر عملی آزمونهای از بااستفاده باید بدنی تربیت دبیر. نباشد

  .شود ارزشیابی نگرشی و دانشی حیطه و آموز دانش توانایی به

 

 

      2 جلسه گزارش

 

 را خود وسایل شدم معلمان دفتر وارد (1-چ) رسیدم مدرسه به 7:30ساعت 3/8/95مورخ دوشنبه امروز

 خود معلم با پرسی احوال و سالم از بعد گذاشته معلمین وسایل مخصوص کمد در وکیف چادر: شامل که

 برای داریم انتخابات امروز :گفتند من به معلم حین این در اند بوده ما منتظر بچها. (5-آ) رفتیم حیاط به

 تک تک اسامی من و دادند من به را غیاب و حضور لیست. (5-آ)  دارند زیادی وشوق شور بچها همین
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 برای را انها از نفر دو و و کرد صف به را آنها معلم سپس (1-ب) میزدم را حضوریشان و میخواندم را بچها

 این در کردند شروع را نرمش و ایستادند بچها صف جلو در .  (1-گ) (2-ک) کرد انتخاب بقیه کردن گرم

 میدادند تذکر آنها به معلم که میدادند انجام اشتباه را حرکات بودند ایستاده صف آخر در که افرادی حین

 جدی را معلم حرف وبچها . (1-ف)(1-د).میشود کسر آنها از صدم25 ندادن انجام درست صورت در که

 بودم برداری نکته مشغول و ایستاده معلم کنار من و دادند انجام را حرکات بقیه کنان خنده و نگرفتند

 گروه سه به بچها. (3-آ)بروند خود های تیم به ها گروه از هرکدام:گفت معلم کردن گرم اتمام از بعد.

-ی)کردند شروع را خود تیمی بازی و رفته خود زمینهای شدندسر تقسیم بسکتبال ، والیبال ، بدمینتون

 دست در را  خود گوشی و نشسته بود شده گذاشته دیوار کنار که صندلی روی معلم هنگام این در و. (1

 خانم: گفت و امد طرفم به بدمینتون بچهای از یکی که (1-م) میکردم تماشا را بچها رفتار من و داشت

 گذاشتم کنار را ام دفترچه و دادم او به مثبت جواب لبخند با من و کنید بازی ما با یکم لطفا میشه معلم

 نیز من و  (7-آ)بودند خوشحال خیلی و کردند بازی من با ترتیب به بچها و رفتم بدمینتون زمین به و

 به و رفته دفتر به معلمم همراه به من و آمد در صدا به تفریح زنگ 8:45 ساعت . کردم رضایت احساس

 چرا:گفتم ایشان پاسخ در ومن نکن برقرار رابطه آنها با زیاد و داری بچها با خوبی رابطه شما : گفتند من

                            (5-آ) .نکرد قانع را من ایشان جواب نمیبرندو حساب حرفت از دیگر گفت ؟و

 طول ساعت یک تقریبا بود انتخابات نظم برقراری مسئول من راهنمای معلم و بود انتخابات زنگ 9 ساعت

 بودند انداخته راه ای همهمه دفتر در بودندمعلمان نداده رأی که بودند مانده بچها از نیمی هنوز و کشید

 انجام کاری یک میتوانیم : گفت معاون .است عقب بچها درسهای و شده گرفته زیاد کالساها وقت که

 (9-آ)نمیشود گرفته ها کالس وقت ربع یک از بیشتر کار این وبا برده کالس به را رأی صندوق و دهیم

 راهنمای معلم و شدند کالسهایشان وارد سروصدا با  بچها و شد خورده کالس زنگ و کرده موافقت معلمان

 : گفت و کرد من به رو  رفتیم حیاط به هردویمان و برداشته را وغیاب حضور لیست و امد دفتر به من

 و تشکر او از من و بروید میتوانید شما و است 11:30 االن و دارند دفاعی آمادگی بچها ساعت این

                  (2-چ)(5-آ) .رفتم و کردم خدافظی
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 3 جلسه گزارش

 حیاط به معلمم همراه به من (1-چ)شد مدرسه وارد 7:30 ساعت همیشه مثل  10/8/95 دوشنبه امروز

 جا یک را انها سوت یک با معلم که بودند  انداخته راه به صدا سرو و پراکنده مدرسه حیاط در بچها رفتیم

 اتمام از بعد. (1-ب) (3-ی)(2-ی)(1-ی)کرد جمع شلوار و کفش کردن چک و وغیاب حضور برای

-آ)بدوید نرم رفتن راه دور دو از بعد بروید راه بسکتبال زمین های خط روی: گفت آنها به وغیاب حضور

 (2-ک)کردند گرم به شروع و  (2-ک)کرد راانتخاب بچها از نفر دو و کرد صف به را آنها سپس . (3

 را ها گروه سرگروه معلم کار این اتمام از بعد ، جنبشی حرکات سپس پا تا سر کششی حرکات ابتدا ،کردند

 را شود گرفته تستی گروهاشان اعضای از بود قرار که خود مخصوص دفترچه تا خواست انان از و  زد صدا

 وارد را مستمر نمره سپس .بود گروها سرگروه دست نمره 5 حدود که.  (3-آ)کرد چک را آن ، بیاورند

 سوت با معلم میکردند ا صد سرو و شده جمع ریکجا د بچها از ای عده حین این در کردند کالسی دفتر

 بچها (نمیروید خود بازی سراغ چرا و  شده چه ) پرسد انان از و  (3-ی)کردند جلب را آنان نظر زدن

 باد را بسکتبال های توپ تا زد صدا را بچها از یکی معلم است باد کم بسکتبالمان توپ معلم خانم گفتند

 آخر ساعت نیم . کردند شروع را بازی و رفتند خود زمین سراغ  به ها تیم از کدام هر سپس  (3-آ)کند

 به آن اجرای نحوه که دادند آموزش انان به را ساده سرویس و کرده جمع را والیبال تیم بچهای معلم زنگ

 .نباشد شکسته ها آرنج و کنیم وارد ضربه آن زیر یا توپ سر در نباید و  باز کمی پاها که بود صورت این

 آخر تا من و رفته معلمان دفتر به سپس و(1-و)میکرد نگاه سرویس زدن نحوه در را تیم بچهای تک تک

 بچها از تفریح زنگ آمدن در صدا به با (1-ن) دادم آنان به را اضافه توضیحات و  ام مانده بچها کنار ساعت

 از کردن گالیه به شروع من نشستن محض به و نشسته خود معلم کنار و رفتم دفتر به و کرده خدافظی

 تیز میشود زده دفتر در که حرفایی روی گوششان و هستند پررو خیلی امروزی بچهای میگفتند کردو بچها

 جمع حواست بیشتر باید هستی وارد تازه شما:گفت ادامه در و باشد جمع همیشه حواسمان باید کردندو 

      (5-آ).باشد

 دفتر در معلمم و من بجز رفتند خود های کالس سر معلمان همه و آمد در صدا به کالس زنگ 9 ساعت

 به که را سواالتی من و بودیم همدیگر با کردن صحبت مشغول نداشتندو کالس دوم ساعت چون ماندیم

 با ایشان کالس کنترل نحوه یا قیمتهایشان و ها مربیگری انواع مثال میپرسیدم ایشان ار میرسید ذهنم

 بعد و کردم کمک ایشان به مقاله کردن تایپ در  سپس .  (5-آ)میدادند پاسخ سواالتم تک تک به صبوری



این فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش کارورزی 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

www.asemankafinet.ir 

 

 (5-آ).کردم فراوان تفکر ایشان از من و دادند اموزش من به را داوری حذفی دو جدول تایپف شدن تمام از

 راه بسکتبال زمین دور ابتدا بچها همیشگی روال طبق رفتیم حیاط به راهنمایم معلم و من شد 11 ساعت

 . (1-ع)دادند انجام را جنبشی ان بعد و کششی حرکات سپس .میدویدند تند را آخر دور دو سپس میروند

 سوم دفعه و نزنید حرف که داد تذکر آنها به دوبار معلم که میکردند صحبت حرکات انجام حین در بچها

          (3_آ)  .(بچهااااااا شین خفه) :گفت

 :گفت آنان به کردو جمع جا یک را آنها بروند خود های تیم سر آموزان دانش از هرکدام اینکه از قبل

 نشانگر یا الگو آموز دانش یک یا دختر یک عنوان به شما دارین تشریف ادب بی اینقدر شما چرا بچها

 معلم رفتار از من و میکردند گوش معلمشان حرف به و بودند ساکت بچها همه (2-و)هستید خود خانواده

 ادامه در و میدادند تدکر آنان به را اخالقی نکات تدریس حین در که آمد خوشم خیلی برخوردشان طرز و

 (3-آ)شود دلخور من از کسی سال آخر نمیخوام.میزنم خودتان خاطر به را حرف این من بچها :گفت

 به من. رفت معلمان دفتر به و بست محکم را کالسی دفتر و (1-ب)کرد شروع را غیاب و حضور سپس

 از یکی که (7-آ) بودیم کردن صحبت مشغول زدند حلقه دورم بچها  ماندیم حیاط در آموزان دانش همراه

 تک تک به و بردم پی رشته این به نسبت او عالقه به من و پرسید بدمینتون رشته مورد در آنان

 کالس سر همیشه میشه  خانم : گفت من به و کردم بازی او با ست یک سپس میدادم جواب سواالتش

 هرکدام که بچها بقیه به سپس (7-آ).  هستم ها دوشنبه همیشه من: گفتم ایشان پاسخ در من بیاید ما

 بعدی ساعت کتاب میتواند دارد دوست هرکسی زنگ آخر ساعت ربع بچها :گفتم بودند خود های تیم سر

 از دونفر دونفر و برداشته را جغرافیا کتاب بودندهرکدام حرفم این منتظر بچها انگار . (7-آ)بخواند را خود

 نمازخانه به گفتم بچها به آمد در صدا به نماز زنگ که بود شده 12 میپرسیدندساعت درس یکدیگر

   (2-چ).کردم حرکت دانشگاه سمت به و کردم خدافظی معلمم از و رفتم معلمان دفتر به بروندومن

 

 مستندات شواهدو

 :گفت آنان به کردو جمع جا یک را آنها بروند خود های تیم سر آموزان دانش از هرکدام اینکه از قبل

 نشانگر یا الگو آموز دانش یک یا دختر یک عنوان به شما دارین تشریف ادب بی اینقدر شما چرا بچها

 طرز و معلم رفتار از من و میکردند گوش معلمشان حرف به و بودند ساکت بچها همه هستید خود خانواده

  میدادند تدکر آنان به را اخالقی نکات تدریس حین در که آمد خوشم خیلی برخوردشان
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 برموضوع عالوه درس کالس در :(ره) خمینی امام سخن و تدریس روش و فنون کتاب طبق. :مستندات

 تربیت و آموزش زیرا باشیم، داشته توجه آموزان دانش و خود اخاقی و تربیتی رفتار و مباحث به باید درس

  اخالقی و علمی مطالب درسها در (ره) خمینی امام کند پرواز نمیتواند بال یک با انسان و هستند بال دو

 را مطالبی درسهایشان در بلکه .نبود علمی خشک مباحث تنها ایشان درس و نمیدانستند هم از جدا را

 .باشد مفید اسالم آینده برای که شاگردی میکرد، تربیت را واقعی طلبه که فرمودند

 

 4جلسه گزارش

 

 معلمشان منتظر حیاط در بچها. (1-چ)رسیدم عالمه هنرستان به 7:30 ساعت 17/8/95 دوشنبه روز

 دفتر به ومن (7-آ).آمدند استقبالم به سالم و لبخند با بچها شدم وارد حیاط درب از که من و بودند

 حضور ابتدا همیشگی روال طبق.رفتم حیاط به معلمم همراه به و گذاشته را وسایلم و کیف و رفته مدرسه

 برای اختیاری را نفر دو شدندمعلم صف به بچها. (1-ع)(1-ب)شد انجام بچها کردن گرم سپس و غیاب و

 ان دنبال به سپس کردندو شروع پا سرتا از کششی حرکات ابتدا. (2-ک)کرد انتخاب بقیه کردن گرم

 بقیه و بود رقصیدن درحال صف جلو بود بچها کردن گرم مسئول که مریم .دادند انجام را جنبشی حرکات

 از نمره نیم که داد تذکر شدو آنان متوجه معلم که میکردند همراهی را او وخنده مسخره با آموزان دانش

 شما دست:گفت معلم به و نبود خیالش عین مریم که درحالی  (5-ف)کرد خواهد کم مریم ورزش نمره

 بدمینتون)کرد تقسیم گروه سه به را آنان معلم  (3-آ).داد ادامه را خود کردن گرم سپس نکند درد

 به هرجلسه و سفید بدمینتون و سبز بسکتبال میپوشیدند قرمز کاور باید والیبال که (بسکتبال و ،والیبال

 مشغول نیز ای عده کردند شروع را تمرین و رفته خود زمین به بچها (1-ی).باشند داشته خود همراه

 گروه برای داور عنوان به که خواست من از و آمد من بودنزد والیبال تیم سرگروه که زهرا بودند زدن حرف

 که کردند شروع را خود بازی والیبال بچهای. (7-آ)دادم مثبت پاسخ او به لبخند با من و کنم قضاوت او

 کم تعدادمان وما دارند بیشتری یار حریفمان تیم چرا که شد بلند مقابل گروه سروصدای بازی حین در

 شود مساوی تعدادشان تا کردم حذف بچها از را نفر یک و شدم کار به دست من هنگام این در است

 من از و آمدند من نزد تیم وهردو. رسید پایان به زهرا گروه پیروزی با شدکه شروع بازیشان دوباره سپس

                                                                                                                    (7-آ) .کردند تشکر
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 غیر پندافند جلسه که بیایند نمازخانه به بچها ):گفت آمدو حیاط به مدرسه معاون که بود 8:30ساعت

-آ) رفتند شهر در کارهایشان دنبال به نیز خود بردو نمازخانه به را انان معلم خانم(است شده شروع عامل

 .معلمان دفتر به ومن. (9

 ساعت ها دوشنبه هنرستان این هفتگی برنامه طبق. رفتند کالس به آموزان دانش جلسه اتمام از پس

 ساعت  (8-آ)(9-آ).میشویم کارکنان بقیه یا معاون با همکاری مشغول دفتر در و نداریم کالسی دوم

 دهم کالس به تنهایی گرفتم تصمیم خودم و بود برنگشته هنوز معلم و شد خورده کالس زنگ11

 به رفتن آماده را خود و برداشته را غیاب و حضور لیست بروم (نفر33آموزان دانش تعداد) حسابداری

 به را زنگش بدنی تربیت معلم ساعت این خانم: گفتند و آمدند من نزد زبان دبیر که میکردم کالسشان

 در . (11-آ). کنم قبول بودم مجبور و نداشتم حرفی ومن بگیرم امتحان بچها از میخواهم و است داده من

 با بود شده 11:30 ساعت (8-آ) میکردم کمک بچها انظباطی لیست درتنظیم را معاون و ماندم دفتر

                      (2-چ).آمدم خوابگاه سمت به و کرده خدافظی(مدیر نبود دلیل به) معاون از گرفتن اجازه

          

 

      :مستندات و شواهد 

 در ،(دوم فصل) مدارس در بدنی تربیت کتاب طبق معلم، درس طرح یا برنامه در کردن سرد وجود عدم

 نقطه از میرسد خود اوج به آموزان دانش تنفس و خون گردش دستگاه سرعت و قلب ضربان اصلی مرحله

 اقداماتی باید.است آمده جود به جسمانی برخوردهای یا باخت و برد جهت به تغییراتی احتماال نیز عاطفی

 .شود انجام باید دقیقه 20 مدت به مرحله این و.شوند آمده بعدی کالس برای آموزان دانش تا شود انجام

 

 

        5جلسه گزارش

 شدم معلمان دفتر وارد استرس با (1-چ)رسیدم ........... هنرستان به 7:35 ساعت 24/8/95دوشنبه روز

 از نفر 8 چون بود من منتظر دفتر در معلم ولی باشم رسیده دیر من و باشد سرکالس معلم مبادا که

 : گفت من به معلم داشتند دومیدانی مسابقات (نفر 29 آموزان دانش تعداد) دوخت طراحی سوم بچهای
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 من میشود شروع مسابقاتشان دیگر ساعت یک چون میکنم تمرین نفر 8 این با من و سرکالس برو شما

 حضور انجام از بعد . (5-آ). رفتم دوخت سوم کالس به و برداشتم را غیاب و حضور لیست کردم قبول نیز

 و ساعد و زمین در آن چرخیدن روش و رشته این قوانین ابتدا والیبال به من ی عالقه دلیل به غیاب و

 والیبال ساعد  صحیح اجرای برتکنیک بیشتر تاکیدم و دادم آنان به  مختصر و کلی توضیحات پنجه

 دانش و  پرسیدم را ساعد زدن صحیح ی نحوه مهم نکات آموزان دانش از تعدادی ابتدااز در .  (1-ن).بود

 پا یک.2 باز ها شانه عرض اندازه به پاها.1: (1-ص)کردند اشاره موارد این به موردی صورت به آموزان

 رو سمت به دید .4 (بدن ثقل مرکز آوردن پایین و تعادل حفظ برای )پا رو نشستن .3عقب پا یک و جلو

 زدن از بعد.7 هم کنار موازات به  شست انگشتان .6 هم کنار کشیده و صاف صورت به دستها .5رو به

 به آموزان دانش کردن اشاره حین در .میدهد نشان را حرکت ادامه و میرود توپ دنبال به دست ضربه

 ذهن در را ها آن کنندو گوش نکات به دقت با که کردم درخواست دیگر اموزان دانش از مهم نکات

 بیان حین در . (7-آ)بپرسند داشتند آن درباره سوالی یا نبود فهم قابل ها آن برای که هرجایی و بسپارند

 را خود اشکاالت و کردند توجه بود نکات بیان  حال در که فردی سخنان به دقت با آموزان دانش نکات

 او به ومن چه؟ یعنی ثقل مرکز: گفت و پرسید ثقل مرکز درباره بچها از یکی مثال)پرسیدند می

 هنگام در بهتری تعادل بدن باشد  کم ارتفاع این ،اگر زمین به نسبت باالتنه ارتفاع یعنی ثقل مرکز:گفتم

                                                                                        (7-آ) .(دارد حرکات اجرای

 دید زاویه ، دستها گرفتن قرار ی ،نحوه ایستادن ی نحوه درباره آموزان دانش از تعدادی از مهم بیان از بعد

 را آنها اجرای نحوه و دادند پاسخ سواالت به احسن نحو به نیز آموزان دانش و پرسیدم سواالتی ...... و

  (2-ص)کردندن اجرا عمال

 اشاره آنها به من است قرار که مهمی نکات به دقت با که کردم اعالم آموزان دانش به مرحله این از بعد

 به دقت به نکات بیان حین در نیز آموزان دانش و بسپارند ذهنشان به را مطالب خالصه و کنند توجه کنم

 زیرا نبود موضوع گسترش و بسط به نیازی دیگر نکات خالصه بیان اتمام از بعد .کردند گوش من حرفای

 نکات تمام و داشتند حرکتی-روانی و ذهنی کافی آمادگی تکنیک این اجرای برای کامال آموزان دانش تمام

  (1-ن).بودند آشنا صحیح اجرا نحوه و

 آنها و شدند والیبال زمین وارد سپس و (1-ع)کردند گرم دقیقه 5 مدت به آموزان دانش مراحل این از بعد

 هرگروه اول نفرات و گرفتند قرار همدیگر روی روبه دو به دو ها گروه کردمو تقسیم تایی4 گروه 8 به را

 (3-ن).میکردند جا به جا دوم نفر به را خود جای سپس میکردند اجرا مقابلشان یار با را ساعد ضربه 10
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 آمد در صدا به تفریح زنگ که بودند تمرین انجام حین در بچها کشید طول دقیقه 15 مدت به تمرین این

 از کردن خدافظی با دهند تحویل من به را کلید و ببرند ورزش اتاق به را ها توپ که خواستم آنان از .

 از بعد رفتم (نفر33آموزان دانش تعداد)حسابداری دهم کالس به 11 ساعت .رفتم معلمان دفتر به آنان

 آنان میتوانم طریق این به چیدم دایره نیم صورت به را آنان و (1-ب)بردم حیاط به را آنان غیاب و حضور

 دنبال به سپس کششی حرکات که کردم گرم را آنان ابتدا  (1-ی).باشم داشته خود کنترل تحت بیشتر را

 را کالس نظم که خواستم آنان از. (1-ع)میکردند همراهی را من وبچها دادم انجام را جنبشی حرکات آن

 نیایند امروز شاید اند برده مسابقات به را بچها از نفر چند معلمتان امروز : گفتم آنان به و نریزند هم به

 والیبال،)بروند خود های زمین به که کردم درخواست ها آن از سپس. (7-آ)کنین همکاری من با لطفا پس

 بازی ما میشه خانم: گفتند  پریودی بهونه با هم ای وعده کنند شروع را بازیشان و( بدمینتون ، بسکتبال

 هستین پریود که موقعی اتفاقا نمیشه نه : گفتم جوابشان در ومن داریم درد وکمر پریودیم چون نکنیم

  (7-آ) .بروید خود های تیم سر و نیارین بهونه و میشود برابر دو شما توانایی

 ها توپ بچها : گفتم آموزان دانش به شد خورده نماز زنگ که بود شده 12ساعت تمرین ساعت نیم از بعد

 از و رفتم معلمان دفتر به خودم سپس .  (7-آ)بروند نمازخانه به و بگیرند وضو و بگذارند سبد داخل را

-چ).کردم ترک را مدرسه من و کردند قبول لبخند با ایشان (مدیر نبود دلیل به)گرفتم خروج اجازه معاون

2) 

 

 6 جلسه گزارش

 زیادی استرس (1-چ)بود شده 8:00 ساعت رسیدم مدرسه به دیرتر کمی15/9/95 مورخ دوشنبه امروز

 دانش تعداد) دوخت طراحی سوم کالس به و گذاشته معلمان دفتر در را خود وسایالی عجله با داشتم

 همه کالس به من ورود لحظه.رفتم(شده توصیف فیزیکی گزارش در) دوم طبقه در واقع(نفر 29 آموزان

 به من ورود از که شدم متوجه بچها چهره از.کردند کردن سالم به شروع شدندو بلند جا از آموزان دانش

 و بود داده انجام را غیاب و حضور. (5-آ)(عزیزم بشین بیا):گفت من به معلم. (7-آ)شدند خوشحال کالس

 حیاط به سپس.(1-ب)         بود بودند، کرده غیبت قبل جلسه که آموزانی دانش از شدن جویا درحال

 از شدن رد هنگام در سکوت برای آموزان دانش به را الزم اخطار کالس از شدن خارج از قبل . رفتیم

 به ورود درهنگام  (1-د).نشوند درسشان مزاحم تا داد آنها به را همکاران سایر درس کالسهای جلوی

  (1-ی).کرد جمع را آنها زدن سوت با معلم . شدند پخش حیاط در آموزان دانش حیاط
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 را خصوصی و عمومی کردن گرم عملیات و  (2-ک)شدند انتخاب آموزان دانش از یکی معلم توسط ابتدا

 و شدند ساکت همه معلم حضور از بعد اما شد برپا ای غلغله آموزان دانش بین در ابتدا (1-ع) .دادند انجام

 جلسه و امروز بچها):گفت آموزان دانش به معلم کردن گرم اتمام از بعد. (3-ی)پرداختند کردن نرمش به

 38 که میشود اجرا نحو این به پذیری انعطاف و درازنشست تست شامل که دارید میانترم امتحان بعد

 در ابتدا. (میشود حساب باال به متر سانتی 20 از پذیری انعطاف و نمره2 دقیقه یک مدت به درازنسشت

 متوجه بعد مدتی اما بودند امتحان لغو خواستار و کردند مخالفت بسیار و شد ای همهمه آموزان دانش بین

 .  (3-آ)شدند راضی ناخواسته نیز آموزان دانش و است امتحان برگزاری خواستار سرسختانه معلم که شدند

 و دارند انگلیسی زبان میانترم امتحان بعد ساعت که شدم متوجه شدم جویا را آنها مخالفت علت که زمانی

 و رفتند خانه نماز به معلم همراه به فاکتور دو این انجام برای ای عده . (7-آ)است سنگین برایشان بسیار

 تست انجام حال در بچها . (2-ط)کردند واگذار بعد جلسه به را خود امتحان بودن پریود بهانه با ای عده

 این از کالس بچهای از کدام هیچ که بود ای گونه به آمد در صدا به زلزله مانور که  (2-ر)(1-ر)بودند ها

 در معلم . رفتند حیاط به ای عده و شدند پخش خانه نماز در آنان اطالع محض به نبودند خبردار مانور

 و بودند ناراضی اند داده انجام زلزله مانور قبلی اطالع بدون که آموزان دانش و معاون رفتار از حین این

 جلسه به ام نگرفته تست آنان از که آموزانی دانش بقیه ):گفت آنان به و کرد رها را بچها از گرفتن تست

 .رفتند حیاط به بچها همه و آمد رد صدا به تفریح زنگ 8:48 ساعت. (3-آ)(میشوند موکول بعدی

 مشغول خود معلم همراه به من و ندارد بدنی تربیت کالس مدرسه این هفتگی برنامه طبق دوم ساعت

 دهم کالس به 11 ساعت  (9-آ)(8-آ)میشویم مدرسه این کارکنان بقیه به کمک و همکاری

 این برای قبلی ساعت طبق را امتحان موارد سپس غیاب و حضور ابتدا رفتیم( نفر 33تعداد)حسابداری

 شروع را گرفتن تست بچها از کردن گرم بدون و بردند نمازخانه به را آنان و  (1-ب)کردند بیان کالس

-ر) بودند انعطاف تخته گرفتن مسئول نیز یکی و نشت دراز هنگام بچها پای گرفتن مسئول یکی کردند

 کم ما نمره و نیستیم گرم ما معلم خانم) :گفتند (زهرا)آموزان ازدانش یکی هنگام این در (3-ر)(1

  (3-آ)دادند ادامه را گرفتن تست و (گفتم من که همین نباشه حرف):گفتند زهرا جواب در معلم (میشود

 نمرات لیست در کردن وارد نمره مشغول ومن نگفتند خود معلم به هیچی ساعت آخر تا آموزان دانش و

 و کردند من به رو معلم و آمد در صدا به نماز زنگ کشید طول 12 ساعت تا آنان امتحان . (1-ل) بودم

 خارج مدرسه از و کردم خدافظی ایشان از تشکر با من و (بروید میتوانید شما نباشید خسته ) : گفتند

 (5-آ)(2-چ).شدم
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 7 جلسه گزارش

 تشکیل صف بارندگی دلیل به امروز . (1-چ) . رسیدم مدرسه به 7:20 ساعت22/9/95 دوشنبه امروز

 صحبت مشغول داشتند حضور آنجا در نیز مدیر بودم نشسته معلمم منتظر دفتر در من. (3-س)بود نشده

 دفتر وارد اجازه گفتن با آموزان دانش از یکی که بودند خود همکاران با..... و آموزشی مشکالت درمورد

 استرس بدون شد باعث کرد را او که گرمی استقبال با مدیر اما نهفته وجودش در ترسی گویا. (2-آ)شد

 دادو قرار مخاطب کوچک نام با را آموز دانش مدیر، که کرد جلب را من توجه نکته یک . بپرسد را سوالش

 و برگشته انگشتش ورزش زنگ مدرسه حیاط در ای سانحه براثر پیش دوهفته گویا شد جویا را او سالمتی

 شوخی او با کلی و بود داده قرار خود ذهن ملکه را آموز دانش حرکات تمام ذهنی دغدغه همه این با مدیر

  (12-آ).کرد

 سوم کالس به همدیگر با همکاران با پرسی احوال و سالم از بعد رسید مدرسه به 7:30 ساعت معلم

 ام پرداخته آن توصیف به فیزیکی درگزارش) دوم طبقه در واقع (نفر 29 آموزان دانش تعداد)دوخت

 غیاب و حضور ابتدا معلم .شدند بلند خود جای از صلوات با آموزان دانش کالس به ما ورود با . رفتیم(

 امتحان کسالت یا پریودی دلیل به قبل جلسه که را کسانی نام سپس  (1-ب)بودند غائب دونفر که کردند

 بقیه و بروند نمازخانه به کارورز خانم همراه به نفر چند این ):گفت و اند،خواند نداده را خود ترم میان

 (3-آ) (1-ل).(کنیم تمرین ام کرده آماده المپیاد برای که سرودی میخواهیم چون باشند سرکالس

 ابتدا رفتیم درازنشست و انعطاف فاکتورهای انجام برای نمازخانه به آموزان دانش از نفر 6 همراه به من

 انجام با را (.... و پشت و شکم)میشوند درگیر ها فاکتور این در که را عضالتی و کردم گرم را بچها

 بچها همراه به آن اتمام از بعد (3-ر)(1-ر) کردم شروع را تستها سپس. (1-ع) کردم آماده کششی حرکات

 را آن ای عده که بودند آهنگ با سرود خوانی هم مشغول آموزان دانش بقیه و معلم که برگشتیم کالس به

 که بود شده 8:45 ساعت میکردند خوانی لب فقط و نبود مهم برایشان نیز ای عده و بودند کرده حفظ

 به باهم و کرد جمع بودند آورده کالس در سرود برای که را اسپیکرهایی معلم. درآمد صدا به تفریح زنگ

 . رفتیم معلمان دفتر

 انجام مشغول ومعلمم من و ندارد وجود بدنی تربیت کالس دوم ساعت در مدرسه این هفتگی برنامه طبق

 (9-آ)(8-آ).میشویم معاون به کمک یا خود کارهای

 ساعت روال طبق رفتیم(نفر33آموزان دانش تعداد) حسابداری دهم کالس به معلم همراه به 11 ساعت

 بودند نداده امتحان قبل درجلسه که را کسانی اسامی سپس  (1-ب)دادند انجام را غیاب و حضور ابتدا قبل
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 تمرین برای کالس در معلم رفتیم تست انجام برای نمازخانه به آنان همراه به من بودند دونفر که خواند را

 بقیه با سرود خواندن در و برگشتیم کالس به مجددا گرفتن تست اتمام از پس.  (1-ل).ماندند سرود

 آهنگ همراه به و نزنید جلو آهنگ از که میدادند تذکر بچها به دفعه چند معلم. میکردیم همکاری

 کمدم به و کنید جمع را ها اسپیکر): گفتند بچها به سپس.(1-د) کشید طول ساعت نیم کار این بخوانید

-ط)شدند مستمر نمرات خواندن مشغول آموزان دانش از تعدادی درخواست به خود سپس  (3-آ).(ببرید

 (3-آ) .است شده کم اینقدر ما نمره چرا خانم که شد شروع ای همهه که  (1

 ورزش و بدنی تربیت زمینه در تحقیقی کار میتواند دارد اعتراضی خود نمره به نسبت هرکس) :گفت معلم

 یا کفش جلسه هر که کسانی درضمن ) :گفتند ادامه در و (میشود ارفاق نمره دو حد در که دهد انجام

 شده کم کالس مقررات و قوانین نکردن رعایت و انضباتی بی بابته نمره یک اند نداشته ورزشی شلوار

 به بچها و خود معلم از خدافظی با آمد در صدا به نماز زنگ که بود شده 12 ساعت (5-ف)(3-آ)(است

 (2-چ).آمدم دانشگاه
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 صبحگاهی مراسم اجرای درحال بچها  (1-چ)رسیدم مدرسه به7:15ساعت29/9/95مورخ دوشنبه روز

 و نکرد پیدا ادامه صبحگاهی مراسم هوا برودت دلیل به و صبحگاهی نرمش سپس قرآن  ابتدا که بودند

 (4-آ)(1-س).(بچها بروید کالس به ):گفت معاون

 اسالمی شئونات و حجاب درباره را الزم تذکرات مدرسه معاون کالس به ورود هنگام در آموزان دانش

 (4_آ).میدادند

 دانش تعداد)دوخت سوم کالس به باهم و رسیدند 7:40 ساعت ایشان که بودکه معلمم منتظر دردفتر

 اگر که) تذکردادند بچها به ابتدا. رفتیم(شده توصیف فیزیکی درگزارش)دوم طبقه در واقع(نفر29 آموزان

 غیاب و حضور سپس. (3-آ)(میشوید آدم کی نکنید سروصدا شما شود حاضر سرکالس دیر ربع یک معلم

 و غذا متوجه معلم حین این در  (1-ب).خوانند را پایانی و مستمر نمره بچها درخواست به کردند شروع را

 برای خوراکی همه این خبره چه امروز )  :گفتند و شدند  بود بچها جلو میز روی که هایی شیرینی و میوه

 دانش. (3-آ)(ام آورده را آن عکس ضمائم در)داریم یلدا شب مدرسه در امروز خانم)گفتند بچها (چیست
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 همراه به و  (1-ط)کردند موافقت معلم بالخره کنند کمک آرایی سفره در که داشتند اصرار خیلی آموزان

 و پرورشی معاون . رفتیم (است شده توصیف فیزیکی گزارش در) همکف طبقه در واقع خانه نماز به بچها

 نظراتی همه شدند خوشحال ما دیدن با معاون .بودند ها میوه تزیین و آرایی سفره مشغول بچها از ای عده

 هرکدام و اند شده پراکنده نمازخانه در بچها  (4-آ).میدادند آن چیدمان و تزیین چگونگی درباره را

 راه زیادی صدای سرو که ...... و دسر کردن اماده ای ،عده بادکنک کردن باد ای عده بودند کاری مشغول

 کالس بقیه آرامتر یکم خبره چه ) :گفتند و شدند نمازخانه وارد زدن سوت با مدیر بودند انداخته

   (12-آ).(دارند

 برای عکس چند و کردند تن به را بودند آورده محلی لباس که اموزانی دانش آرایی سفره اتمام از بعد

 حیاط به معاون همراه به بچها بود شده 8:45 ساعت شود گذاشته مدرسه سایت در تا گرفتند مدرسه

 چیدن هنوز . برگشتیم نمازخانه به دوباره استراحت و چای بعد رفتیم دفتر به معلمم و من و  (4-آ)رفتند

 خط با بود کرده تهیه که را ای روزنامه و پالکارت) :گفت من به معلم . بود راه به بچها همهمه و سفره

 ناراحتی با ومن (میشود شروع المپیاد 2 ساعت امروز چون بنویسم آنها روی ورزشی رشته چند خوب

 (5-آ)ببینم را ورزشی المپیاد تا بماند بیشتر نمیشد و داشتیم کالس دانشگاه در 2 ساعت زیرا کردم قبول

 و دادم تحویل ایشان به و نوشتم .....و هندبال و والیبال و میز روی تنس : نظیر رشته چند سپس . 

  (5-آ).بود آمده خوشش خیلی انگار کردند تشگر من از معلم

 بدون شدن وارد حین در رفتیم (نفر33آموزان دانش تعداد)حسابداری دهم کالس به.بود شده 11 ساعت

 چون بخوانید خوب میزارم که را المپیادی سرود لطفا نداریم وقت اصال بچها) : گفت معلم غیاب و حضور

 هماهنگ هم با که بکنید را خود تالش تمام پس میخوانید را سرود این که است روزی آخرین دیگر امروز

 (5-آ)( بیاور را اسپیکرها بدو) :گفتند و کردند من به رو سپس (3-آ)(باشید

 1 حدود کار این میرفتند پیش آهنگ با چون بود جدی خیلی کارشان این کردند خواندن به شروع بچها

 اجازه با من و (9-آ) بردند معاون با همکاری برای خانه نماز به را آنان سپس کشید طول دقیقه 45 الی

 (2-چ).کردم ترک را مدرسه 11:30 ساعت مدیر و معلم از گرفتن

  9 جلسه گزارش

 منتظر کمی. (1-چ)رسیدم مدرسه به 7:30 ساعت ،1 کارورزی روز آخرین6/10/95 مورخ دوشنبه روز

 دانش تعداد)دوخت طراحی سوم کالس به خودم گرفتم تصمیم نیاوردند تشریف ایشان و نشستم معلم
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 کالس به ورود هنگام . (8-آ)رفتم (مدیر حضور عدم دلیل به )معاون از گرفتن اجازه با (نفر 29 آموزان

 ) : گفتم انان به سپس  (1-ب)دادم انجام را غیاب و حضور ابتدا .شدند بلند خود جای از صلوات با بچها

 این در که .( نیایند امروز معلمتان دارد امکان و حاضرم شما کالس در که است روزی آخرین امروز بچها

 ایند؟و نمی معلمان ؟چرا نمیمونین بیشتر چرا خانم) : میگفتند آموزان دانش شد پا به ای همهمه حین

  (7-آ). بردم حیاط به را آنان سپس دادم پاسخ سواالتشان به صبوری با که (.....

 پایان از پس . (1-ع)(1-ی) گرفت انجام آموز دانش دو توسط کردن گرم و شدند تقسیم ردیف سه به

 به را خود دست ای عده ( باشد بلد را ساده سرویس ضربه که هست کسی آیا ): گفتم بچها به کار این

 والیبال زمین انتهای در و عرضی خط پشت را آموزان دانش حین این در .(7-آ) گرفتند باال ، بله ی نشانه

 متوجه آموزان دانش از ای عده سرویس ضربه اجرای حین در  ببینم بچهارا سرویس زدن ی نحوه تا بردم

 پرتاپ باال سمت به را توپ سرویس این انجام در که بود گونه این به شدم ضربه این انجام در اشکال

 متوجه  آموزان دانش با کردن صحبت با من .شدم جویا را آنان اشتباه اجرای علت (2-ص).. نمیکردند

 و نداده آنان اشتباه اجرای برای بازخوردی هیچ نظر مورد مربی و اند رفته والیبال کالس به قبال که شدم

 (1-م).است آموخته صورت همین به را سرویس تکنیک آموزان دانش این

 دقت با را مراحل تمام خواستم آنان ار و دادم توضیح بچها همه به را تکنیک صحیح اجرای نحوه سپس 

 دفعه چند از بعد کنند تصحیح را خود اشتباه کامال بتوانند تا .  (2-ن)(1-ن)کنند تکرار را آن و گوش

 تمرین سوت یک با بود شده 8:30 ساعت .(3-ن) گرفتند یاد تقریبا را آن درست انجام متوالی تکرارهای

-ع) دهیم انجام را اولیه حالت به بازگشت تا دهند تشکیل ردیف دو خواستم آنان از و رسید پایان به

 رسید پایان به کالس ، اند بوده درگیر تمرین این در که عضالتی کششی حرکات انجام با . (1-ی)(2

 اتاق به را وسایل و بگذارند سبد داخل در را توپها تا خواستم بجها از شد خورده تفریح زنگ 8:45 ساعت

 من دیدن محض به معاون . رفتم معلمان دفتر به آموزان دانش از کردن خدافظی با  (4-ن)ببرند ورزش

 بروید میتوانید نیز شما .بیایند نمیتوانند و نیست خوب حالشان که گفتند و زدن زنگ معلمتان) : گفتند

 دادم ایشان به امضا و مهر جهت را کارورزیم کارت و کردم قبول نیز من (8-آ)(.ندارید کالسی دیگر چون

 (2-چ).شدم خارج مدرسه از 11 ساعت کردم خدافظی و
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 مستندات و اهدشو

 فاکتورهای یا تستها نمیتوانست و رفتن راه در اختالل کمی که آموزی دانش  : اول جلسه کارورزی گزارش

 نامه شیوه طبق .برود کالس به و ندهد انجام را تستها که خواست او از معلم دهد انجام را شده تعیین

 موثر بیماری یا معلولیت علت به آموزی دانش چنانچه که است آمده1 صفحه بدنی تربیت درس ارزشیابی

 برخی انجام به قادر و باشد نداشته را های فعالیت از برخی انجام توانایی معتمد پزشک توسط شده تایید

 و استاندارد آزمون) دیگر عملی آزمونهای از بااستفاده باید بدنی تربیت دبیر. نباشد عملی بخش آزمونهای

 .شود ارزشیابی نگرشی و دانشی حیطه و آموز دانش توانایی به توجه با( ساخته معلم

 جا یک را آنها بروند خود های تیم سر آموزان دانش از هرکدام اینکه از قبل  : سوم جلسه کارورزی گزارش

 یک یا دختر یک عنوان به شما دارین تشریف ادب بی اینقدر شما چرا بچها :گفت آنان به کردو جمع

 میکردند گوش معلمشان حرف به و بودند ساکت بچها همه هستید خود خانواده نشانگر یا الگو آموز دانش

 تدکر آنان به را اخالقی نکات تدریس حین در که آمد خوشم خیلی برخوردشان طرز و معلم رفتار از من و

  میدادند
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 برموضوع عالوه درس کالس در :(ره) خمینی امام سخن و تدریس روش و فنون کتاب طبق. :مستندات

 تربیت و آموزش زیرا باشیم، داشته توجه آموزان دانش و خود اخاقی و تربیتی رفتار و مباحث به باید درس

  اخالقی و علمی مطالب درسها در (ره) خمینی امام کند پرواز نمیتواند بال یک با انسان و هستند بال دو

 را مطالبی درسهایشان در بلکه .نبود علمی خشک مباحث تنها ایشان درس و نمیدانستند هم از جدا را

 .باشد مفید اسالم آینده برای که شاگردی میکرد، تربیت را واقعی طلبه که فرمودند

 

 طبق معلم، درس طرح یا برنامه در کردن سرد وجود عدم : ها جلسه همه و چهارم جلسه کارورزی گزارش

 و خون گردش دستگاه سرعت و قلب ضربان اصلی مرحله در ،(دوم فصل) مدارس در بدنی تربیت کتاب

 یا باخت و برد جهت به تغییراتی احتماال نیز عاطفی نقطه از میرسد خود اوج به آموزان دانش تنفس

 آمده بعدی کالس برای آموزان دانش تا شود انجام اقداماتی باید.است آمده جود به جسمانی برخوردهای

 .شود انجام باید دقیقه 20 مدت به مرحله این و.شوند

 

 

 :تشکر و تقدیر

      همه از قبل است هستی نخستین که سزاست را پروردگاری و سپاس و ستایش

 

  بودن نخستین بخاطر که خداوندی آخرها همه از بعد است هستی آخرین و ها نخستین

 

       نیست متصور او برای پایانی بودنش آخرین خاطر وبه ندارد آغازی

 

  و گرانقدر اساتید نظر تحت بتوانیم تا نهاد منت ما بر که شاکریم را متعال خداوند
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                 برداریم گام دانش و علم کسب راه در ارزشمند

 

           (المخلوق یشکر لم الخالق یشکر لم من) آیه مصداق به که دارد جا

 

  خانم کارورزی آموزشگاه محترم مدیریت ، دانشگاه مسئولین از است شایسته بسی

 

     عالمه هنرستان مدرسه عوامل بقیه و مرادی خانم گرامی راهنمای معلم ، ضیایی

 

                نمایم وتشکر گرانقدرتقدیر راهنمای استاد وهمچنین
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