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  :گزارش فیزیکی1فصل   

 

 )كارورزي ،مشاهده ،وضعيت فيزيكي،راه حل ها،استانداردها( :کلید واژه 

 مقدمه :

كارورزي به عنوان يك تجربه مهم در زندگي شخصي يك دانشجو معلم كه درآينده مي خواهد به عنوان معلم 

ق تجربه ها و توسعه شايستگي هاي حرفه اي درجرگه عظيم فرهنگيان قرار بگيرد فرصت خوبي را براي تعمي

 فراهم مي آورد .

آموزشگاه شروع شده و اداري فرآيند كارورزي كه ابتدا از مشاهده فيزيكي شروع و به مشاهدات تربيتي ،عاطفي 

و به درس پژوهي در سطح كالس و مدرسه در جهت كسب مهار هاي يادگيري مادام العمر و قرار گرفتن در 

 ي ختم مي شود .چرخه حرفه ا

فرصت هاي يادگيري بايد امكان تلفيق نظر و عمل را درموقعيت هاي واقعي براي يافتن راه حل هاي قابل دفاع 

 تدارك ببيند .

دركارورزي دانشجويان ،دانشجو اين توانايي را كسب خواهد كرد كه موقعيت هاي واقعي و انطباق آن با يافته 

 مهارت هاي حرفه اي خود را گسترش دهد. هاي نظري را تحليل و بررسي كند و

ازآنجا كه هدف ازاين مرحله كارورزي مشاهده فيزيكي و توصيف و تفسير مسائل فيزيكي مدارس هست 

 ( به دست آمده است .1ايت ) دهي.دراين گزارش به ارائه مطالبي پرداخته ايم كه از حضور بنده در مدرسه ش

كيفيت ياددهي و يادگيري  يك فضاي آموزشي رادارد .كل فضاي تاثير شگرفي بر محيط فيزيكي يك مدرسه

 فيزيكي يك مكان آموزشي تاثير زيادي را درارسال يك پيام مثبت يا منفي يادگيري شده را دارد .
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نحوه چيدن ميزها ،ترتيب نشستن شاگردان ،نحوه لباس پوشيدن معلمان ودانش آموزان ،امكانات موجود 

 س ،نظافت عمومي مدزسه و كالس ،تاثير زيادي در انتقال پيام هاي آموزشي دارد.دركالس ،شرايط عمومي كال

مدرسه و محيط آموزشي كانون توجه آحاد مردم باالخص صاحب نظران  عرصه سالمت روان است چراكه 

دريك مدرسه گروه هاي سني مختلفي وجو دارد از همه مهم تر اينكه اين سني از گروه هاي حساس شناخته 

ستند ..باتوجه به اينكه دراين رده سني بيشتر شخصيت دوران بزرگ سالي شكل مي گيرد حساسيت شده ه

 موضوع را دو چندان مي كند .

عالوه براين چون چون دانش آموزان بيشتر اوقات خود را در مدرسه مي گذرانند اين را مي طلبد كه 

براي فضاي فيزيكي يك مكان آموزشي انجام متخصصين عرصه سالمت روان برنامه ريزي هايي درابعاد گسترده 

 پذيري را دربلند مدت خواهد داشت دهند چرا كه بي توجهي امروز آسيب هاي جبران نا

 

 

 نام مدرسه :

 دولتي مالكيت:

  سال احداث:

  تعدادطبقات

 داراي شوفاژ مي باشد.سيستم گرمايشي مدرسه سيستم گرمايشي :

 

 ايهپ سكال آمار

 اول الف 92

 اول ب 29
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 دوم الف 23

 دوم ب 21

 دوم ج 92

 سوم الف 92

 سوم ب 21

 سوم ج 92

   

 موقعيت مكاني آموزشگاه :

  آدرس:

اين مدرسه در يك مكان كامال مسكوني واقع شده است كه از نظر ايجاد آلودگي هاي صوتي مناطق مسكوني را 

 كل مواجه مي كند .با مش

 :و مدرسهوضعيت كلي ساختمان 

كه اين كوچه پر رفت و آمد بوده و اول آن يكي از شعب  .................در داخل خيابان  .............مدرسه دولتي

 بانك تجارت قرار دارد.در اين كوچه دو مدرسه وجود دارد و در سرتاسر كوچه منازل مسكوني قرار دارند.

بيروني مدرسه سيمان و سفال است و ديوارهاي مدرسه را بارنگ هاي جذاب رنگ كرده بودند بر روي  نماي

ديوار برخي از سخنان پيامبر و بزرگان نوشته شده بود . دبستان مورد نظر داراي يك در بزرگ كه حدودا سه متر 

در دو طرف تابلو پرچم كشورمان و به رنگ.ابي آسماني است در باالي در مدرسه تابلوي مدرسه وجود دارد و 

 ايران خودنمايي مي كند.

كف حياط مدرسه از سيمان پوشيده شده است بر روي اين اليه سيماني شيارهايي قرار دارد كه هم جنبه زيبايي 

دارد و هم براي تغيير دما و عبور اب باران و... در نظر گرفته شده است.بر روي ديوار هاي داخل مدرسه نقاشي 

از طبيعت كشيده شده بود و بر روي ديوار هاي ديگر شكل هاي هندسي ترسيم شده و در زير آن شكل هايي 

 ها،مساحت و محيط آنها نوشته شده بود.
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زماني كه از درب مدرسه به داخل آن وارد مي شويد در سمت راست شيرهايي براي نوشيدن آب تعبيه شده  

داشت كه كار نمي كرد و در ضلع شمال شرقي مدرسه  بود و در كنار اين شيرها يك آب سرد كن وجود

متر مربع بود. اين سرويس ها با سطح حياط به اندازه ي 93سرويس هاي بهداشتي وجود داشت و مساحت آنها 

سانتي متر )يك پله ( فاصله دارند. در ضلع جنوب شرقي مدرسه خانه ي خدمت گزار قرار دارد و زير بناي 23

 ي باشد.متر مربع م27اين خانه

كه شامل يك دروازه در ضلع شمال شرقي و ديگري هم در ضلع جنوب  12×2در ضمن زمين فوتبالي در ابعاد 

 شرقي در نظر گرفته شده است كه اين دروازه ها فاقد تور مناسب مي باشند.

در ضلع شمال شرقي مدرسه هفت درخت كاج قرار دارد.و درشمال ساختمان مدرسه،حياط خلوتي به عرض  

متر قرار دارد در سمت چپ در ورودي دو كانكس وجود دارد كه از انها بعنوان بوفه مدرسه 27دو متر و طول 

 استفاده مي شود جلوي ساختمان مدرسه ميله پرچم قرار دارد كه طول آن سه متر مي باشد.

تر جلسات متر مي باشد و بيش 7متر و عرض 97اين مركز داراي هشت كالس درس و يك نمازخانه به طول 

 شود.  انجمن اوليا و مربيان در آن برگزار مي

همچنين اين مركز داراي يك دفتر و يك اتاق بهداشت و يك كتابخانه مي باشد. دانش اموزاني كه به اين مركز  

 مي آيند برخي در كالس هاي اول و برخي در كالس دوم و برخي ديگر در كالس سوم مشغول به تحصيل اند. 

اين مدرسه تقريبا هشت متر و عرض آنها شش متر مي باشد. سالن اين مدرسه داراي دو درب  طول كالس هاي

است يك درب، در ضلع جنوبي قرار دارد و يك درب در ضلع شرقي سالن قرار دارد كالس هايي كه در سالن 

مي شويد وجود دارند شامل دو كالس اول و سه كالس دوم و سه كالس سوم هستند. هنگامي كه وارد سالن 

در سمت راست كمدجايزه اي وجود دارد كه در داخل آن انواع دفتر اسباب بازي ماشين حساب مداد رنگي 

 .دراكد تنيس و... مي باش

درضمن تمامي دانش اموزان اين مدرسه داراي لباس فرم مناسب به رنگ سبز مي باشد و  همچنين مسولين 

 اسالمي دارند. مدرسه و معلمين داراي  پوششي متناسب با شئون
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 توصیف کالس دوم ج

كالس دوم ج داراي دو پنجره مي باشد كه بسوي شمال باز مي شوند و هر دو پنجره داراي پرده هاي نارنجي 

مي باشند كه باعث زيبايي كالس و همچنين سبب جلب توجه دانش اموزان ميشود در روي ديواري كه در 

دارد و بچه ها نقاشي ها و تمامي كارهايي از جمله  سمت غرب كالس است تابلوي نارنجي رنگي وجود

 روزنامه ديواري ها و... كه ساخته بودند و گروه بندي كالسي خود را در انجا به معرض نمايش گذاشته بودند.

تخته سياهي بر روي ديوار شرقي كالس قرار گرفته بود و در دو سوي تخته سياه دو كمد قرار داشت يكي از 

فتر امال بچه ها كالس دوم ج و وسايلي كه خانم اميني بود اين كمد از كمد ديگر بزرگتر كمد ها مخصوص د

 بود وكمد ديگر كه كوچكتر بود مربوط به كالس شيفت مخالف بود.

در باالي تخته سياه عكس امام خميني )ره( و عكس ايت اهلل خامنه اي قرار داشت. اين كالس سه رديف 

 قرار داشت. نيمكت 7نيمكت و در هر رديف 

همچنين در ضلع شمالي دو عدد شوفاژ براي گرم كردن كالس تعبيه شده همچنين در همين قسمت يك پنجره 

 براي كولر درنظر گرفته شده تا درفصل گرما از آن استفاده شود

 راه حل ها و پیشنهادات:

لم فردي و اجتماعي  هر تعليم وتربيت در شرايط ايمن ،بهداشتي و برخوردار از امكانات يكي از حقوق مس

دانش آموز است لذادارا بودن يك سري پارامتر براي ارزيابي و بازدهي بهتر نظير گنجايش كالس ،نور،تهويه 

،سروصدا ،امكانات ايمني ،وسايل پيشگيري از حوادث ،نظافت آموزشگاه و...بايد دراولويت كاري مديران 

 آموزشي در سطح خرد و كالن باشد .

كالس بايد ساده باشد تا گرد و غبار روي آن جمع نشوند و لغزنده و مرطوب نباشند اين موارد ديوار و  كف 

 در مورد سقف هم بايد رعايت شود .

 رنگ كالس ها هم بايد متناسب با رده سني دانش آموزان باشد .رنگ ها بايد شاد و آرامش بخش باشند .

 ر روحيه دانش اموزان داشت.اگر مدرسه داراي يك فضاي سبز بود تاثير ويژه اي د 
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  اگر كالس ها به جاي تخته سياه، تخته وايت برد موجود بود بهتر بود زيرا گرد گچ ها سبب كثيف شدن

 دست و لباس معلم و همچنين دانش اموزان مي شود.

  اگر هر كالس مجهز به يك پروژكتور مي شد خيلي خوب بود كه به كمك آن معلم مي توانست تنوع در

 يس خود ايجاد كند.روش تدر

  اگر دروازه هايي كه در حياط مدرسه بود مجهز به تور مي شد بهتر مي شد چون گاهي اوقات در زنگ هاي

تفريح برخي از دانش اموزان با سرعت از داخل انها رد مي شدند براي جلوگيري از حادثه ناگور اين كار 

 بايد صورت بگيرد
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 گزارش اداری : 2فصل 

 :مهمقد

موثر آن و  در اين مرحله از كارورزي سعي شده است وظايف دقيق كادر آموزشي و پرورشي و نحوه اجرا

الگو هاي علمي  تناسب تدريس با-وضعيت تحصيالت كادر-راهكار هايي براي حل مشكالت موجود

ين بردن موانع آموزان و از ب تقويت انگيزشي تحصيلي در بين دانش-استفاده از ابزار هاي آموزشي-آموزشي

به ...........در اين مرحله به همراه بقيه دوستان كارآموز مدرسه  اموزش صحبت شود. دآموزشي و بهبود فرآين

اطالعاتي در  كه سمت معاونت مدرسه را برعهده دارد . اقاي فروغي با همكاري دفتر معاونين مدرسه رفتيم و 

 م .مورد ساختار سازماني و اداري مدرسه به دست آوردي
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 چارت سازماني و اداري مدرسه :

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

  

(مدرسه  

: مدیر آموزشگاه   

ن آموزشی معاو ن پرورشیمعاو   

 اقای فروغی

 پایه اول :

 پایه دوم :

 پایه سوم :خ

 مربی بهداشت :

 خ
 اقای 

ی پرورشی مرب  

 

 مربی تربیت بدنی :
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 )محمد سمعه (  مدیرت

 

 

 

 

 

 

 

 (ريتمدي

 

از گفته هاي ايشان متوجه شدم كليه كار ها و اقداماتي كه در مدرسه انجام ميپذيرد زير نظرمديرمدرسه ميباشد  

آموزش و پرورش مسئوليت تام دارد  اداري در مقابل اداره-و مدير از نظر حسن اجراي امور پژوهشي آموزشي

وجود داردبه عنوان مثال اگر ايشان متوجه مشكل  وزش و پرورش كهو با توجه به سلسله مراتب موجود در آم

كامپيوتري يا سيستمي شود بايد با واحدفناوري اداره تماس برقرار كند تا آن ها براي مدرسه كارشناس مربوطه 

 را اعزام كنند.

 نفر آقا هستند . 11نفر آنها خانم و  12پرسنل اداري مي باشد.كه  27اين مدرسه داراي 

 نفر ديگر جزء كادر اداري مدرسه مي باشند . 11نفر آموزگار هستند و  12ازاين تعداد  كه

ر براي هماهنگي بيشتر در امور اجرايي ،آموزشي اداري و فعاليت هاي مربوط به فوق برنامه هر ماه يك بار يمد

 با معلمين و معاونان خود جلسه برگزار مي كند.

 ليت هاي مديريتي را برعهده مي گيرد .در غياب مدير يكي از معاونين مسئو

 خدمتگزاران :

1-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانم جهانگیر  -2  

 معاون  اجرایی 
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  بنا به گفته ايشان سلسله مراتب در اين مدرسه به شرح ذيل ميباشد:

 -معاون اجرايي-معاون آموزشي-معاون پرورشي-مديريت

انتخابات در اول سال تحصيلي از صحبت هاي مدير متوجه شديم كه اعضاي انجمن اوليا به صورت برگزاري 

 انتخاب مي شوند .

يشان با متانت و سنگيني خاصي با كار كنان خود رفتار مي كند . در امور كاري هيچ يك از كار كنان هيچ گونه ا

 دخالتي ندارد فقط از آنها باز خورد مثبت كار هايشان را مي خواهد .

 

 

 

 معاون اجرایی

كردن نمرات آن ها و همه امور مربوط وارد -نام دانش اموزان در سايت از وظايف ايشان ميتوان كار هاي ثبت(

نظيم پرونده دانش اموزان نام برد.در مدرسه مسئوليت اصلي ثبت نام دانش اموزان بر ت به ثبت و تنظيم مدرسه

آموزشي نيز در  عاون اجرايي است.اما به دليل روحيه تعاون و همكاري بين مسئولين در مدرسه معاونم عهده

دريافت بخشنامه ها است.ايشان  مكاري ميكند.يكي ديگر از وظايف معاون اجرايياين زمينه با معاون اجرايي ه

مرحله بخش نامه ها به معاونان مربوطه ارجاع  پس از دريافت آن ها را به رويت مديريت ميرساند.بعد از اين

 داده ميشود و در اخر همه آن ها به مدير

ن گفت كه تمام كار هاي اداري مدرسه بعد از مديريت بر بازگردانده ميشود و بايگاني ميشود.به طور كلي ميتوا

 عهده معاون اجرايي است .

نفر معاون  9نفر معاون پرورشي ، 9معاون مدير را در حسن اجرايي كار ها همراهي مي كنند . 7دراين مدرسه 

 نفر معاون اجرايي هستند . 1آموزشي و 

  .را در خدمت ما گذاشتن تشكر و قدر داني كرديمبه خاطر اينكه وقت خودشان  اقاي فروغيو در آخر از 
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 معاون آموزشی

ن كرد كه ما مسئوليت با يكي از معاونين كه در مورد شرح وظايف آنها با هم صحبت مي كرديم اينجوري عنوا

ولي ما خود تقسيم مي كنيم در حالي كه از نظر آموزش و پرورش به اين طريق به ما ابالغ نشده است  ها را بين

 براي تسريع امور و براي پيشبرد هر چه بيشتر كارها بين خود تقسيم مي كنيم .

 از ميان انبوه وظايفي كه معاون آموزشي برعهده دارد ما اينجا  به برخي از مهم ترين وظايف آن اشاره مي كنيم :

 -هدايت و رهبري مدرسه در غياب مديريت

 -همكاري در كليه امور با مدير مدرسه

 -كاري و همياري در جهت اجراي طرح هاي آموزشيهم

 نظارت بر نحوه تدريس و رفتار دبيران در كالس درس و حضور آن ها در كالس درس-

 - كادر دفتري با اولياء و گزارش ان ها به مدير مدرسه-دبيران-ارزشيابي عملكرد ارتباطي مشاور ناظم

 ات نظارت و كنترل دقيق درآزمون ها و برگزاري امتحان-

 مطالعه دقيق و اجراي به موقع دستور العمل ها و بخشنامه ها و ابالغ به ساير همكاران- 

 ارايه طرح هاي جديد و به روز جهت ارتقا امور انظباطي و آموزشي مدرسه -

  * 

از ويژگي هاي يك معاون اموزشي نمونه ميتوان گفت:بايد داراي صبر و حوصله فراوان وهميشه اماده روبه رو 

باشد تا بتواند مشكالت و درگيري هاي  دن با اتفاقات غير منتظره را داشته باشد.همچنين يك قاضي خوبش

تبديل به يك موضوع دنباله دار نشود. بعالوه به دليل اينكه  بين دانش اموزان را به گونه اي حل و فصل كند تا

نش اموزان و(..بايد داراي روابط عمومي اوليا دا-معلمين-است)دانش اموزان معاون اموزشي با همه در ارتباط

 برخوردار باشد.مناسبي  باال و از اخالق

بايد از معلومات علمي در زمينه تدريس و تسلط كافي بر تمامي پايه ها باشد تا بتواند راهنما ومشاور خوبي 
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د و تغيرات براي ساير همكاران باشد بعالوه بايد اشنايي با تمام الگو هاي تدريس مخصوصاروش هاي جدي

زماني كه به جاي يك معلم كه در كالس  كتاب هاي درسي اشنايي كاملي داشته باشد زيرا اين اطالعات چه

 .وارد يك كالس ميشود به كار او خواهد آمد حضور ندارد ميرود و چه زماني كه به عنوان بازديد

 

 

 (معاون پرورشی)

 چند مورد از وظايفي كه برعهده دارند را عنوان معاون پرورشي نيز به گروه كارورزي ما

 كردند كه به شرح زير است :

 مدارس برنامه ريزي با تكيه بر روش هاي نوين پرورشي به منظور ايجاد فرصت هاي مناسب در*

 *تهيه و تدوين برنامه ساالنه و تقويم اجرايي ان ها

 ركنان مدرسهان و ساير ك*برگزاري و اقامه نماز جماعت با مشاركت فعال دانش اموزا

بازديد -همكاري و هماهنگي با ساير همكاران در تدوين برنامه هاي فوق برنامه دانش اموزان از قبيل:اردو ها

نشست هاي دانش اموزي و مسابقات و... پيشنهاد به مدير جهت انجام مراحل قانوني و اخذ مجوز هاي -ها

  مورد نياز و تامين منابع الزم 

سئوليت پذيري در دانش اموزان در برابر خود و ديگران از طريق مشاركت آن ها در فعاليت *تقويت حس م

 هاي مختلف

 *پيش بيني راه هاي مختلف تشويق دانش اموزان براي درك حفظ ارزش هاي اسالمي

مذهبي و -ايجاد و تحكيم ارتباط عاطفي و صميمي با دانش اموزان به منظور تقويت ارزش هاي اخالقي*

 يري از اسيب هاي رفتاري و اجتماعيپيشگ
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*پيگيري فعاليت هاي پرورشي و مشكالت پرورشي دانش اموزان در داخل و خارج مدرسه)درصورت لزوم با 

ه به هسته و يازمند به مشاورن هماهنگي هاي الزم( و شناسايي مشكالت دانش اموزان و ارجاع دانش اموزان

 مركز مشاوره در منطقه

 

 در مدرسه:شرح وظایف مشاور 

 

ايجاد زمينه الزم براي باال بردن سطح اگاهي هاي دانش اموزان به ويژگي ها و توانمندي هاي ومحدوديت هاي 

-جهت رفع يا تقليل مشكالت شناسايي دانش اموزان كه داراي مشكل تحصيلي يا تربيتي و كوشش-فردي

تحصيلي و تجزيه تحليل ان  برگزاري تست هاي مختلف از جمله تست هاي شخصيتي و هوشي و پيشرفت

انجام مشاوره فردي و گروهي با -شناسايي دانش اموزان داراي استعداد ويژه و اعمال پيگيري هاي الزم-ها

همكاري با دبيران جهت برسي عاليق و عملكرد دانش -دانش اموزان در امور تحصيلي و تربيتي و خانوادگي

 دانش اموزان و اوليا ان ها اشنايي با بافت اجتماعي-اموزان در نمرات درسي

 

 

 

 نظافت و خدمات مدرسه:

 ميباشد.با خانم ...مسئوليت نظافت مدرسه و همچنين كار هاي خدماتي برعهده 

 :ايشان كه صحبت ميكرديم از انبوه وظايفي كه برعهده ايشان بود چند نمونه در ذيل امده است

 تدارك الزم براي-هاي بهداشتي سرويس-سالن ها و راه رو ها-كالس ها-نظافت حياط مدرسه

اعالم كردن  -برعهده گرفتن مسئوليت اتاق ابدارخانه و نظافت ان- -فراهم كردن صبحانه و چاي براي همكاران

 دارند يا فرسوده شده اند به مدير مدرسهتعمير صندلي هايي كه نياز به 
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  جمع بندی:

زياد در امور  ادري مجرب و تحصيلكرده و سابقهبه طور كلي اين مدرسه  از نظر سازماني با دارا بودن ك

را مبتني بر چارت سازماني  اموزشي و پرورشي و از همه مهم تر مديريت تمامي كاركنان مسئوليت هاي خود

 مدرسه به درستي انجام ميدهند.

 

  طرح مشکالت و ارایه راه حل های موجود:

ر اموزشي در زمينه اشنايي آن ها بامسايل روز و يكي از مشكالتي كه مشهود است اطالعات تقريبا اندك كاد

خدمت رفع و فصل شود هم سبب  تكنولوژي برتر ميباشد كه اگر اين مشكل توسط برگزاري كالس هاي ضمن

ارايه مطالب و تكنولوژي هاي روز دنيا به دانش  نزديكي و برقراري رابطه موثر با دانش اموزان ميشود و هم با

مختلف استفاده كرد و هم دانش اموزان را براي استفاده صحيح  يت دانش اموزان در اموراموزان ميتوان از خالق

 از تكنولوژي هاي موجود به منظور حل كاستي هاي موجود ترغيب كرد.

 

 

 

 

 : گزارش عاطفی3فصل

  مقدمه:

 ابط انسانيآنچه در حيات انساني حائز اهميت است نياز به همزيستي با يكديگر و روابط انساني است . رو

 . موهبتي است كه در انسان به وديعه گذاشته شده تا بتوانند يكديگر را درك كنند و با هم زندگي كنند

 روابط انساني سرمنشا رفع همه نيازهاي انساني است . در سايه ي روابط انساني روان انسان ، تلطيف

 تغيير و تبديل است . پايه و اساسميابد و استعدادش مي شكفد و به بار مي نشيند و مدرسه جوالنگاه 
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 تغيير هم عشق و محبت است كه در روابط انساني محقق مي گردد . تا مدير با معلم ، مدير با دانش آموز

و رابطه برقرار نكند چگونه مي تواند احساسات و عواطف خود را بدانها منتقل كند وموجب « ، مدير با اوليا

 تغيير گردد ؟

 روابط انساني در آموزشگاه اثري غير قابل انكار دارد شرايط و جو حاكم بر مدرسه از عوامل مهمي كه بر

 است و مدير به عنوان هماهنگ كننده ، در ايجاد جو مسئوليتي سنگين تر دارد.

 اجتماعي در مدارس بر اساس نتايج پژوهش ها منجر به افزايش عزت نفس و مهارت-آموزش عاطفي

 خشونت و آزار هاي جسمي و كالمي ميشود. اجتماعي و كاهش-هاي ارتباطي

 اجتماعي ميتوان قرار دادن هوش عاطفي در برنامه درسي مدارس-از برنامه هاي مهارت آموزي عاطفي

 نام برد.هوش عاطفي بدون اينكه بر آموزش ساير مواد درسي تاثير بگذارد بلكه پژوهش ها نشان داده

 عملكرد تحصيلي رابطه مستقيم دارد.اجتماعي با بهبود -است كه تقويت هوش عاطفي

 اجتماعي پروژه خالقيت در حل اختالف است كه در-يكي ديگر از برنامه هاي مهارت آموزي عاطفي

 مدرسه در مقطع ابتدايي و قبل از متوسطه اجرا شد.يكي از نتايج حاصل از اجراي اين برنامه477حدود 

 درصدي نزاع و خشونت ها بين دانش73به گزارش يكي از مدارس شهر نيويورك كاهش بيش از 

 درصدي كاهش بددهني و آزار هاي كالمي دانش اموزان در محيط هاي66آموزان در كالس درس و

 درسي و غير درسي را به همراه داشت.

 اجتماعي-از نتيجه پزوهشي كه در فوق ذكر شد اين نتيجه قابل استنباط است كه آموزش عاطفي

 دارس است كه متاسفانه نقش ان كم رنگ تر شده است.چرا كه ميتوانيك امر بسيار مهم در سطح م

  

 عنوان كرد ريشه اكثر دعوا ها و نزاع هاي خياباني و همچنين بددهني ها توجه كم سيستم آموزشي به

 اموزش عاطفي در مدارس است.

 رابطه مدیر با همکاران:
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 ه و جلب نظر و رضايت آن هامعلمين ركن اساسي تعليم و تربيت هستند. برقراري روابط حسن

 يكي از اساسي ترين كارهاي مدير آموزشگاه مي باشد. اگر مديري قادر باشد كه با بر آوردن

 نيازهاي معلمين، برقرار كردن شرايط مناسب رشد و به وجود آوردن جوي انساني و عاطفي،

 مدير قسمت همه معلمين احساس خوشحالي و رضايت خاطر كنند، تقريباً بايد گفت كه اين

 اعظم وظايف مديريتي خود را به انجام رسانيده است. آنچه تحت عنوان رابطه حسنه با معلمين

 مطرح مي شود، پديد آوردن تمام زمينه ها و شرايط الزم براي ايجاد روحيه ، عالقمندي به كار

 .و انگيزش و رضايت آن ها در محيط كارشان در جهت تحقق اهداف آموزش و پرورش است

كيمبل وايلز اساسي ترين راه هاي عملي را به مديران براي به وجود آوردن جو رضايت بخش عاطفي با 

 برقراري روابط حسنه با معلمين پيشنهاد مي كند.

 يكي از روش هايي كه باعث ايجاد روابط نزديك، صميمي و دوستانه مي شود، مشاركت افراد

 اجتماعي سبب به وجود آمدن روحيه تعاون، در كارهاي گروهي و اجتماعي است. فعاليت هاي

 همكاري و حل مشكالت به صورت دسته جمعي و پذيرش نقش و وجود هر فرد مي شود

 در رابطه عاطفي مدير با معلمين و ساير همكاران بايد به نكات زير توجه شود:

 -احترام به شخصيت معلمين كه با آن ها سر و كار دارد

 توجه به مشكالت معلمان و اولويت- ت خود مديربر رفع آن ها نسبت به مشكال

 توجه و احترام به عقايد و پيشنهادات معلمان-

 تشكيل جلسات مالقات با معلمان - 

 تشويق به فعاليت هاي اجتماعي كه روابط دوستانه اي بين اعضاي سازمان آموزش بوجود آورد -

 بوجود آوردن شرايط راحت و جذاب در محيط كار- 

 فتار متناسب و آميخته با احترام نسبت به معلمانداشتن ر -
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آذر همراه با دوستان و كار آموزان مدرسه شاهد براي بررسي رابطه عاطفي بين كاركنان مدرسه به  11در روز 

وارد دفتر معاونين شديم كه براي بررسي رابطه عاطفي پيش آقاي مهرانديش معاون مدرسه رفتيم كه در ابتدا 

آموزشي مدرسه رفتيم  ايشان درباره رابطه مدير با كاركنان اظهار داشتند كه مدير رابطه اش را با كاركنان 

 بررسي مي كند. ازطريق برقراري و پيگيري از طريق معاونانش 

كرده ايم اين است كه ايشان آنچنان رابطه صميمي با كليه كاركنانش ندارد البته  استنباطي كه ما از رابطه مدير

 اين به اين معنا نيست كه رابطه  آن ها خوب نمي باشد بلكه به صورت سلسله مراتبي رفتار مي كند و احواالت

 .را ازطريق معاونانش جويا مي شود

 



 

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

 WWW.asemankafinet.irقیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 

21 | P a g e  
 

 :رابطه معلمین با یکدیگر

 ديگر رابطه بسيار صميمي و حسنه دارند.بعد از به صدا در آمدنمعلم هاي اين مدرسه با يك

 زنگ تفريح معلمان  يكي يكي وارد اتاق آموزگاران  ميشدند و پس از سالم و احوال پرسي مشغول

صرف چاي ميشدند.رفتار كامال متعارف بين آن ها قابل مشاهده بود . از طرز صحبت كردن آنها با يكديگر 

رابطه صميمي بين آنها زياد است . اين رابطه را مي شد را انتقال و جابجايي وسايل  معلوم مي شد كه عمق

كالسي آنها با يكديگر مشاهده كرد .آنها در مورد بسياري از مسائل روز بايك ديگر بحث و تبادل نظر مي 

 كردند .

ه كثرت و دائما در مورد رابطه با چند تن از معلمان كه گفتگويي مختصر درباره رابطه آنها بايكديگر داشتيم آن ب

 دوستيشون با يكديگر جواب مي دادند . 

 برخي از آنها نيز از رابطه خود در بيرون از مدرسه سخن به ميان مي آوردند كه سواي مدرسه مراودات

 خانوادگي با يكديگر دارند .

 رابطه دانش آموزان با یکدیگر:  

 وه ها رخ مي دهد. اگر با دقت به اين موضوعبخش عمده اي از حوادث زندگي انسان، درون گر

 نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه در واقع، تمام رفتارهاي انسان ها متأثّر از افراد و گروه هايي

 است كه فرد به آن تعلق دارد. كالس درس هم يك گروه است؛ گروهي كه افراد با خصيصه

همين موارد، باعث  يلي( در آن جمع شده اند وهاي مشترك )مثل سن و سال و ميزان تحصيالت و رشته تحص

 مي شود كه دانش آموزان به هم نزديك شوند و احساس دل بستگي كنند.

 البته عوامل زيادي هست كه باعث جاذبه و انگيزه مي شود و اين عوامل، اصل مهمي در

 برقراري رابطه دوستانه و صميمانه اند.

 اده رويي و لبخند زدن، با حال و روز يكديگر آشنااين عوامل عبارت اند از: سالم كردن، گش 

 شدن، تميزي و آراسته بودن، با ادب بودن، منظّم بودن، وفاي به عهد داشتن، تواضع علمي و
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 بي دريغ آموختن به يكديگر، احساس مسئوليت در قبال وضعيّت درسي و روحي يكديگر و

  بسيار موارد ديگر كه مجال گفتن آنها نيست.      

  

رابطه دانش آموزان در مدرسه شاهد به صورت كالسي است يعني دانش آموزان هر كالس بايكديگر صميمي تر 

هستند آنها نسبت به دوستانشان حساسيت نشان مي دهند و اين امر صميميت زياد بچه ها را نسبت به هم ديگر 

 نشان مي دهد .

 نترل مي كرد .معاون مدرسه نيز در مواقع زنگ تفريح حركات بچه ها را ك

 

 رابطه معلمین با دانش آموزان:

 برسي جو عاطفي كالس درس دانش آموزان و ميزان رابطه آن با پيشرفت تحصيلي از جمله

 موضوعاتي است كه همواره مورد توجه معلمان، مديران، اولياي آموزش و پرورش و همچنين

 .والدين بوده است

 فراد مختلفي تشكيل شده است كه از نظركالس به عنوان جامعه اي كوچك و فرعي از ا

تجارب، فرهنگ، شخصيت و ... با هم متفاوت هستند و اين خصوصيات را با خود به درونكالس مي اورند 

 بنابراين جو عاطفي متفاوتي در كالسها حاكم است. و اما تشكيل دهندگان

 گيري است. پسجو عاطفي كالس، معلم و دانش آموزانند كه هدف عمده آنها آموزش و فرا

 جوبراي آموزش و يادگيري الزم است كه جو مطلوب و مناسبي در كالسها برقرار باشد 

 مطلوب و مناسب، روابط مثبت و هدفداري است كه بين معلم و دانش آموزان در كالس وجود

 دارد. روابط معلم و دانش آموزان بايد طوري باشد كه نيازهاي تعلق و وابستگي، دوست داشتن

 ست داشته شدن، به رسميت شناخته شدن، ارزش داشتن، احترام و شكوفا شدن استعدادو دو

 ها مي شود اين امر نيز باعث رضايت و خشنودي دانش آموزان مي شود و بر سعي و تالش آنان

مي افزايد بنابراين، شناخت جو عاطفي كالس مي تواند بازخورد با ارزشي براي معلمان فراهمكند، چرا كه اين 
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امل در ترك تحصيل، غيبت از كالس، اندوه و افسردگي دانش آموزان، عدم رضايت و عالقه به درس و ع

 يادگيري و غيره اثر دارد.

 جو عاطفي كالس درس بسيار مورد تأكيد است به طوري كه اگر مديريت كالس خوب باشد

 مناسب از باعث افزايش مشاركت دانش آموزان در كالس، كاهش رفتارهاي مخرب و استفاده

 زمان آموزش مي شود. رفتار عاطفي معلم با دانش آموز بر يادگيري اثر دارد و منجر به ايجاد

 حس عزت نفس دانش آموز و پرورش روابط دوستانه در كالس و مدرسه مي شود

 جو عاطفي كالس شامل دو متغير ادراك )برداشت افراد كالس از واقعيت هاي موجود در

 يالت و خواستهاي افراد در كالس از جو عاطفي كالس( است و جوي برايكالس( و انتظار )تما

 يادگيري مناسب است كه در آن تفاوت بين دو متغير ادراك و انتظار زياد نباشد. در صورت

   وجود تفاوت بين ادراك و انتظار، بايد در پي اصالح يا تغيير جو در كالس بود و عدم تفاوت

 در كالس حاكم است. بيانگر آن است كه جو مطلوبي

 

 راه های ایجاد جو عاطفی مطلوب در کالس درس:

 دانش آموزان مشاركت فعالي در زمينه هاي تدريس، يادگيري، برنامه ريزي و ... در كالس-

 داشته باشند.

 -ميان معلم و دانش آموزان رابطه مثبت وصميمي وجود داشته باشد و در مواقع بروز مشكل،

 باني معلم برخوردار باشند.دانش آموزان از پشتي

 ميان دانش آموزان رابطه اي صميمي و حسنه وجود داشته باشد.-

 -به تالش و كار دانش آموزان در زمينه انجام تكاليف درسي اهميت داده شود. زيرا انجام   

 تكاليف بر يادگيري تأثير مي گذارد. همچنين بازخورد معلم نسبت به تكاليف بايد روشن،

 صورت كتبي و فوري باشد. صريح و به

 رابطه مدیر با دانش اموزان:
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 ازجمله راه هاي ارتباط مدير با دانش آموزان مي تواند سخنراني مدير سرصف و يا دركالس ها

 باشد. مدير مي تواند با ايجاد صندوق ارتباط با مدير مدرسه از ديدگاه ها و نظرات دانش آموزان

 خود در مديريت مدرسه بهره جويد.

 رگزاري جلسات شوراي دانش آموزي و ارتباط هاي موردي و خصوصي مي تواند از راه هايب

 .ديگر ارتباط مستقيم و نزديك تر مدير با دانش آموزان باشد

 مديريت ارتباط خود را را دانش آموزان بيشتر از طريق نماينده هاي خود يعني معاونين برقرار

 ميكند.

 پيامد هاي زير را به همراه دارد: عدم ارتباط مدير با دانش اموزان

 -عدم آشنايي مدير با نظرات و ديدگاه هاي دانش آموزان در مورد مسائل مدرسه .

 -عدم آشنايي مدير با مشكالت دانش آموزان

 عدم آشنايي دانش آموزان با ديدگاه ها و انتظارات مديريت مدرسه- 

 مسائل مربوط به مدرسهتضعيف يا نبود حس همكاري دانش آموزان در رابطه با -

 درپايان هم ميتوانم اين نكته را يادآور شوم كه مدرسه از لحاظ تعامالت عاطفي بين كادر اداري 

 مدرسه با خانواده ها و شاگردان در سطح بااليي قرار دارد رفتار هايي ر ا از معلم يا كادر

 ت خوب عاطفي ميانمدرسه و خانواده ها مشهود بودكه نشان دهنده ارتباط صميمي وتعامال

 آن ها برقرار است.

 شیوه های تنبیه برای دانش آموزان :

براي تنبيه دانش از شيوه هاي گوناگوني مثل محروم از ورزش ،محروم از شركت در فعاليت  ايتدر مدرسه 

 واليبال و ... مدرسه .  –فوتسال –هايي مثل گروه سرود ،تيم فوتبال 
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نضباطي دانش آموزان داشتيم همه فعاليت هاي انضباطي آن ها جداگانه ثبت مي در بازديدي كه از پرونده هاي ا

 شد و نمره انضباطي دانش آموزان در آخر سال براساس فعاليت هايي كه انجام دادن داده مي شد . 

 شیوه تشویق و تنبیه کارکنان :

جمعي براي آنها   ينكه مراسم صبحانهبراي تشويق كاركنان  آنها را به سفر هاي زيارتي و سياحتي مي برند . يا ا

 و يا مراسم تجليل از انها باشركت والدين دانش اموزان و... برگزار مي كنند. بر پا مي كنند

 

 

 پیشنهاد ها و راه حل ها:

 به منظور وضعيت عاطفي و تربيتي در اموزشگاه ها چند راه كار به شرح زير پيشنهاد ميشود:

 مدرسه و نهاد هايي كه با سالمت روان كودكان در ارتباط هستند . هماهنگي و همكاري بيشتر بين-

 تقويت و تشويق رفتارهاي مثبت دانش آموزان جهت شركت در فعاليت هاي مذهبي و تربيتي -

  استفاده از نظرات سازنده دانش آموزان و معلمان در پيشبرد اهداف تربيتي  مدرسه -

 -كاركنان مدرسه توجه به نياز هاي عاطفي  دانش آموزان و

 فرصت دادن به دانش آموزان -   
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 : گزارش آموزشی 4فصل

 

از ميان مجموعه فعاليت هايي كه براي تعليم و تربيت دانش آموزان انجام مي شود ، بيشترين سهم  به تدريس 

ين معلم و معلم در كالس درس اختصاص مي يابد . تدريس را كال مي توان به فعاليت و تعامل دو جانبه ب

دانش آموز دانست كه منجر به يادگيري مي شود . حال اگر اين فعاليت منجر به يادگيري شود براي دانش آموز 

موثر و مفيد خواهد بود . انتظارات از دانش آموزان با يد در حد خودشان باشد و با خودشان مقايسه كرد زيرا 

است . پس هر دانش آموز خصوصيتي از جمله جسماني هر دانش آموز ويژگي هاي منحصر به فرد خود را دارا 

، عاطفي و ... دارد كه معلم بايد با آن ويژگي ها آشنايي داشته باشد مهارت هاي تدريس تحت عنوان سه زير 

 مهارت ها بعد تدريس -2مهارت هاي حين تدريس   -9مهارت هاي قبل تدريس   -1ساخت انجام مي گيرد : 

 :اقدامات پيش ازتدريس

 ر ابتدا يادگيرندگان را در جريان رئوس مطالب قرار داد الزم است استاد در ابتداي شروعد

 درس و يا در آغاز هر بخش و فصل از بحث خود، تعريف جامع، صحيح و در عين حال ساده اي
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 از اصطالحات درس جديد ارائه دهد.سپس به مرور مطالب درس جلسه قبل و همچنين مطالب

 درس جديد از سال هاي قبل پرداخته و يا به اصطالح بدفهمي هاي درس پيوسته و پيش نياز

 و مطالب گذشته را رفع نمود اين امر باعث ايجاد آرامش در فراگيري مطالب جديد ميگرد

 توجه به اين مهم عالوه بر اينكه باعث ارايه منطقي بحث و پرهيز از پراكندگي و اتالف وقت

 مي نمايد تا با شناخت كامل از سير مطالب آموزشي، كالس خواهد شد، به فراگيران كمك

 انگيزه آنان براي يادگيري بهتر مطالب آموزشي تحريك گردد؛ چرا كه ضمن ارائه چنين

 چارچوبي آنها آگاه خواهندشد كه چه مطالبي را خواهند آموخت و پس از سوال از دانش

 ه تدريس درس جديدنمودآموزان به منظور اطمينان از ياداوري مطالب پيشين اقدام ب

 

 :اقدامات حين تدريس

 شروع درس بايد به گونه اي باشد كه دانش اموز يا دانشجو را نسبت به درس عالقمند

ساخته، انگيزة وي را جهت شنيدن مطالب معلم بر انگيزد. ارائه پيش سازمان دهنده در آغاز و همچنين 

نسبت به درس مي باشد. ذكر مقدمه در آغاز نيز ارائة چارچوب كلي بحث از جمله عوامل ايجاد انگيزه 

مي تواند رغبت يادگيرنده را نسبت به گوش دادن به درس افزايش دهد بيان اهميت، ضرورت ، 

تاريخچه و پيشينه ي بحث تأثير فراواني در تحقق اين اهداف دارداز جمله اموري كه در اين مهم مي 

يان در هرجلسه است؛ زيرا طرح موضوع جلسه بعدي تواند كمك نمايد، طرح بحث جلسة آينده در پا

و معرفي منابع مطالعاتي، باعث رغبت يادگيرنده به موضوع بحث آينده شده و در نتيجه دانش اموزان 

فعال به پيش مطالعه مي پردازندكه اين امر خود موجب بيشتر شدن انگيزه دانش اموز نسبت به درس 

 جديد خواهد شد.
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نش اموزان برحسب اتفاق سوال ميشود تا هم از حواس پرتي در كالس در حين تدريس از دا-

جلوگيري شود و همچنين از فهم موضوع اطمينان حاصل كنددر حين تدريس اگر دانش اموزي سوالي 

رامطرح كند به وضوح و كامل پاسخ ميدهد وهمچنين دانش اموزان ديگر را براي پاسخ به سواالت 

از تخته هوشمند و ويدئو پرژكتور در حين تدريس و ارائه انيميشن هاي يكديگر ترغيب ميكند استفاده 

علمي به دليل درگير كردن بيشتر حافظه تصويري ميتواند سبب تسهيل يادگيري مطلب شده و احتمال 

 فراموشي را به مقدار قابل توجهي پايين مي اورد.

 رح پرسش از انهادرگيرهمه دانش اموزان را به طور مداوم با ايجاد بحث هاي كالسي و ط-

يادگيري ميكند سعي ميشود به نظرات مختلف احترام بگذارد و با كمك دانش اموزان و استفاده از 

نظرات انها و گاها اصالح نظرات و تركيب ايده ها به نتيجه مورد نظر دست پيدا كنند.در كل اگر 

ميدهد  ده و فراموشي را كاهشخوددانش اموز به يك نتيجه كلي برسد فهم مطلب براي او راحت تر ش

 كنند. نسبت به اينكه معلم متكلم وحده باشد ودانش اموزان يك مطلب را طوطي وار حفظ

 

 

 تدريس:اقدامات پس از 

يكي از راهكار هايي كه معلم بعد از پايان درس به كار مي برد طرح سواالت در سطوح مختلف 

ه مشاركت فعال در كالس و به پاسخ دادن به يادگيري مي باشد و دانش آموزان را تشويق مي كند ب

 سواالت مطرح شده .

 سپس معلم از پاسخ هايي كه دانش آموزان به سواالت داده اند به سه نتيجه مختلف مي رسد :

دانش آموزان مطلب جديد را اصال ياد نگرفته اند :در اين حالت مدرس با روش ديگري مطلب -1

 جديد را ابتدا بيان كند .
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را ناقص فرا گرفته اند :در اين حالت معلم ميبايست مطالب را دوباره تكرار كند تا يادگيري مطلب -9

 ناقص به يادگيري كامل تبديل شود .

مطلب را فراگرفته اند ولي توانايي حل مسئله و به كارگيري مطلب جديد را ندارند دراين حالت  -2

 فهم كامل ارائه دهد مدرس مثال هاي متعددي باراه حل هاي مختلفي را براي 

 

 : مفهوم تدریس و یادگیری و روش های مختلف تدریس

هدف يكي از اركان مهم آموزش است هر فعاليت مهم آدمي داراي هدف است و آموزش نيز به عنوان 

يك فعاليت مهم و جدي انسان هدفمند است بنابراين دانشمندان علوم تربيتي اصول فنون دقيقي براي 

بندي و كاربرد هدفها در امور آموزش و پرورش تدوين كرده اند قبل از هر چيز يك  تعريف، طبقه

معلم بايد از اهداف دوره اي كه در آن مشغول تدريس است آگاه باشد وبعد بتواند در الگوي آموزشي 

حركتي در  -و تعيين هدفهاي هر يك از دروس در حيطه هاي سه گانه شناختي، عاطفي و رواني

 .ين اهداف غايي طرح ريزي كندرسيدن به ا

البته دانش آموزان هر دوره آموزشي نيز خصوصياتي در ابعاد جسماني، رواني، عاطفي، اجتماعي دارند 

 .كه نبايد انتظاراتي بيش از حد توان آنها داشت الزم است كه معلمان با اين خصوصيات آشنا باشند

تدريس در سه بخش مجزا، مهارتهاي قبل از  همه ي برنامه هاي معلم تحت عنوان مهارتهاي فرايند

تدريس، مهارتهاي ضمن تدريس و مهارتهاي پس از تدريس آمده است و همچنين روشها و فنوني را 

 .هم كه يك معلم براي ارائه درس بكار مي گيرد نيز در اينجا آمده است

ابق عاليق وساليق معلمان بطور ناگفته نماند كه همه معلمان و همه ي كالسهاي درسي بطور يكسان نيستند مط

فرآيند تدريس، مجموعه ي اعمالي است سنجيده، منطقي و پيوستي كه به منظور ارائه شودمتفاوت اداره مي 

مهارتهاي  از طرف معلم صورت مي گيرد. توانائيهايي كه معلم براي اجراي اين اعمال كسب مي كند درس

 فرآيند تدريس ناميده مي شود.
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 اي تدريس:انواع روش ه

روشهاي تاريخي: روشهايي است كه در گذشته بسيار دور به كار مي رفته است. و مهمترين روشهاي  -الف

 تاريخي يكي روش سقراطي است و ديگري روش مكتبي.

 روشهاي نوين: روشهايي كه متكي بر يافته هاي روانشناسي و علوم تربيتي جديد مي باشد -ب

 و انواع آن عبارتند از :

 روش توضيحي: عبارت است از انتقال مستقيم اطالعات به دانش آموزان با استفاده از مطالب-1  

 چاپي كتاب و جزوه

 روش سخنراني: در روش سخنراني معلم كم و بيش بدون وقفه در كالس صحبت مي كند-9 

 شاگردان به سخنان معلم گوش مي دهند يادداشت بر مي دارند، و سپس درباره سخنان معلم

 انديشند. ولي با او گفتگو نمي كنند هدف فقط ارائه اطالعات از سوي معلم به دانش آموزمي 

 است .

 روش اكتشافي: فرآيندي است كه در آن دانش آموز بايد مسئله ي مورد نظر را مشخص-2  

 كند راه حلهاي ممكن را براي مسئله در نظر بگيرد. در اين روش شاگردان با راهنمايي معلم يا

 راهنمايي او به هدف مورد نظر نائل مي آيد. معلم فقط اصول را شرح مي دهد اما دربارهبدون 

 ي راه حل چيزي نمي گويد .
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 حل مسئله: فرآيندي است براي كشف توالي و ترتيب صحيح راههايي كه به يك هدف يا-1

 به يك راه حل منتهي مي شود. عامل اصلي در روش كاربرد تجربه ي قبلي فرد براي رسيدن

 راه حل و پاسخي است كه پيش از آن براي انسان شناخته شده نبوده است. 

 

 روش مباحثه: روش مباحثه يكي از كهن ترين روشهايي است كه در طول تاريخ تعليم و-5  

 تربيت به كار رفته است. روشهاي جديد آن عبارتند از :

 بحث كنترل شده توسط معلم -الف

 بحث آزاد -ب

 بحث گروهي -ج

 روش پرسش و پاسخ: فني است كه مي تواند در كليه روشهاي تدريس و فعاليتهاي آموزشي-1

 به كار رود به ويژه هنگامي كه معلم مي خواهد دانش آموز را به تفكر درباره ي مفهومي جديد

 يا بيان مطلبي كه آموخته شده است تشويق كند. اين روش ممكن است براي مرور كردن

 يس شده است مفيد باشد و يا وسيله ي مناسبي براي ارزشيابي ميزانمطالبي كه قبال تدر

 درك دانش آموز از مفاهيم مورد نظر باشد. 

 ديگر روش هاي تدريس عبارتند از :

 روش آزمايشي-

 واحدكار )پروژه(-

 گروه هاي كوچك -
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 روش نمايشي-

 گردش علمي يا فعاليت خارج از كالس -

 روش بازي هاي تربيتي -

 و اطالعات:معلومات 

نخستين صفت و هنر يك معلم خب و كار بلد ، مسلط بودن به رشته اي است كه درس مي دهد . معلومات 

علمي و تخصصي معلم شرط اصلي فن معلمي بوده و رابطه مستقيم با موفقيت او در تدريس دارد . خيلي بد 

از جواب دادن ناتوان باشد و بعضا هم جلوه مي كند زماني كه يك دانش آموز سوالي را از معلمش بپرسد و او 

يك پس گردني به دانش آموز به خاطر سوالش مي زنند. آن وقت است كه معلم از نظر دانش آموز مرده و يك 

فرد بي سواد جلوه مي كند . و برعكس ، يعني در واقع دانش آموزان زماني كه از معلم سوالي مي پرسند و او به 

د و انتظارات دانش آموز را پاسخ مي دهد ، آنها اورا درواقع به عنوان داناي طور صحيح و دقيق جواب مي ده

سال سابقه ي تدريس را 12كل مي دانند. معلم كارورز بنده با توجه به اين كه داراي مدرك ليسانس بود و نيز

نش آموزان داشت از اطالعات خوب و درستي برخوردار است و جمالت را به زبان ساده ذكر مي كرد تا تمام دا

به ماهيت آن پي ببرند . تنها نقصان كه در اين مورد از ايشان نظر بنده را جلب كرد اين بود كه ايشان خود را با 

دانش آموزان با متانت جواب مي داد . او  اطالعات و دانش روز ، به روز نكرده بود. ايشان به برخي از سواالت

دانش آموزان ، كاري كند كه خود دچار بارش فكري شوند و با   بيشتر سعي مي كرد كه با راهنمايي و هدايت 

 توجه به پاسخ هاي آنان جواب صحيح را مي داد.

 

 

 

 از دو نوع ارزشیابی در کالس استفاده می کرد :

 ارزشيابي تكويني -1
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 ارزشيابي تشخيصي -9

 ارزشیابی تکوینی:

ع درس و اطالعات جانبي از آنها سواالتي مي در حين تدريس ، گاه گاهي معلم از دانش آموزان در مورد موضو

 پرسيد تا كم كم موضوع درس براي بچه ها جا بي افتد.

 ارزشیابی تشخیصی:

اين نوع ارزشيابي يعني اين كه معلم بعد از ورود به كالس ابتدا ارزشيابي روز قبل را انجام دهد و سپس به 

ي دانم كه به دليل كم بودوقت بود يا به دليل نفرات ادامه درس بپردازد . در جلسات كارورزي بنده ، حال نم

باالي دانش آموزان و يا به هر دليل ديگر اين نوع ارزشيابي در كالس صورت نمي گرفت. يك نوع ارزشيابي در 

كالس معلم من وجود داشت كه تمام زنگ را به خود مشغول مي كرد و از همه ي دانش آموزان به صورت 

ازاي آن نمره گذاري مي كرد . در اين نوع ارزشيابي به نظر بنده يك نوع مشكل يا شفاهي مي پرسيد و در 

ضعف در تمامي اين نوع ارزشيابي از  معلم ديده مي شد و آن اين بود كه معلم دو پرسش را از كتاب انتخاب 

تي جواب مي كرده و آن دو را از تمام دانش آموزان به نوبت مي پرسيد كه دانش آموزان اول گهگاهي به سخ

دادند ولي ديگر بچه ها همگي ،  پرسش ها را حفظ كرده و ديگر مشكلي براي جواب دادن نداشتند كه اين 

 خود يك عيب عظيم در كار معلم بود.

 :) شيوه تدريس مشاركتي و اكتشافي ( روش تدریس ریاضی

دانش آموزان را كامال  ابتدا معلم موضوع درس را روي تخته سياه كالس مي نوشته و سپس ذهن هاي هاي

 .آماده براي در يافت مطالب رياضي مي كرد 

و سپس از بچه ها مي خواست كه مرحله به مرحله با همراهي كنند . او درس را مرحله به مرحله به بچه ها مي 

به گفت كه هر مرحله را كه ياد نگرفتند را بگن تا دوباره توضيح بدهم بعد از آنكه كه تمام  مراحل درس را 

بچه توضيح داد طبق معموال از بچه ها ميخواست كه بيان به پاي تخته تا همراه با آنها دوباره درس را مرحله به 

مرحله بگذرانند و از بچه ها  مي خواست كه كه به هركسي كه آمده پاي تخته كمك كنند تا با هم جواب مسئله 
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به همه بچه ها يك تكليف در كالس ميداد تا با كمك هم  را پيدا كنند بعد ازاينكه بچه ها اينكار را انجام دادن

 را به صورت عمقي ياد بگيرند .آن را حل كنند و مسئله 

بعد از آنكه كل درس تدريس شد به بچه ها در آخر زنگ براي جلسه بعد و كار در خانه تكليف طراحي شده 

 از قبل توسط خود معلم را مي داد .

 شیوه تدریس فارسی :

ريس معلم در درس فارسي با دو روش پرسش و پاسخ و سخنراني همراه بود . معلم پس از پايان شيوه ي تد

هر درس از فراگيران مي خواست كه با نوشتن كلمات و جمالت درس مربوطه ، كلمات و جمالت را براي 

وزان مي پرسيد و آنان آسان مي كرد و آنها را با كلمات آشنا مي ساخت . در جلسه بعد نيز كلماتي از دانش آم

مطلب را به صورت روخواني از آنها مي ساخت تا توانايي كالمي آنها نيز در اين راستا تقويت شود. بعد از هر 

 درس ايشان در پايان ساعت به دانش آموزان تكليف جلسه ي بعد را مي دادند.

 نحوه مدریریت کالس:

دست داشتند و همچنين ايشان به راحتي ميتوانستند  سال سابقه ي كار به راحتي در92اداره كالس را پس از    

از حاشيه هاي كالس در محتواي آموزشي كمك بگيرند . يكي از مهم ترين رموز مديريتي ايشان قاطعيت ايشان 

بود . دانش آموزان زمان درس فقط به درس گوش مي دادند و زمان آزاد كالس به حواشي مي پرداختند. از 

دهاي ايشان برنامه ريزي تمام وقت براي دانش آموزان بود ايشان زماني از كالس را بي ديگر ويژگي ها و ترفن

كمتر به بازي و  برنامه نميگذراند حتي در زمان تصحيح امال دانش آموزان را به روخواني مشغول مي كرد. اما

را عبور مي  مي پرداختند و گاها بازي هاي تعريف شده در كتاب رياضي يا بحث نمايش فارسي ،سرگرمي

 كردند.

 


