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طرح 
 درس 

  من عضو گروه هستم 

هدف 
 کلی 

 آشنایی با مفهوم عضویت در گروه و وظایف خود در قبال گروه 

اهداف 
جزیی و 
 رفتاری 

 تفاوت گروه دسته ای از افراد را بداند 
 قادر باشد گروههای مختلف را مشخص کند 
 قوانین گروه  را بداند و به آن احترام بگذارد 

 به مشارکت و همکاری در فعالیتهای گروهی عالقمند باشد 
 مسئولیت و تکالیف خود را در گروه به درستی انجام دهد

  در انجام کارها مشوری گروهی داشته باشد 

مفاهیم 
 کلیدی 

  حقوق و قوانین  –مسئولیت پذیری در گروه 

 تابلو –کار برگ  –کتاب  وسایل

 انتظار می رود معنی گروه را خوب درک کند  انتظارات
 انتظار می رود چند مورد از گروه هایی که با او مرتبط است را معرفی کند
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  انتظار می رود نسبت به گروه مسئولیت پذیر باشد

پیش از 
 تدریس

سئولیت تعیین کنید و از آنها بخواهید برای ایجاد انگیزه و آمادگی ذهنی ابتدا خود دانش آموزان را گروه بندی کنید و برای هریک یک م
 درباره چگونگی انجام مسئولیت ها با هم مشورت کنند و برای گروه خود با توجه به نوع فعالیت ایده و قانون ارایه کنند

ی که به این گروه داده با این پیش زمینه ابتدا ایده های خوب تشویق و روی تابلو نوشته شود و بعد می پرسیم آیا شما نسبت به این کار تدریس 
شده است استعداد و توانایی الزم را درخود می بینید . نظرات مثبت و منفی و علت آن را بررسی کرده و به این هدف که برای اینکه 

 برسیدعضو موثری در گروه باشیم باید توانایی مسئولیت و وظایف آن گروه را داشته باشیم و با اعضای گروه رابطه خوبی داشته باشیم 
در گام بعدی نظر و مقررات در گروه ها و احترام به نظرات یکدیگر و مشورت کردن در گروه را بررسی کرده و به این ترتیب موارد و 

 قوانینی که هنگام عضویت در گروه ها باید بدانیم و رعایت کنیم را جمع بندی کرده و پای تابلو بنویسید
در مدرسه تشکیل شده است مثال بزنند و کسانی که عضو شورای دانش آموزی هستند هدف  سپس از بچه ها بخواهیم از گروههای که

 و نظرات خود را درباره این شورا مطرح کنند 
در ادامه موضوع اهمیت شرکت در کار و فعالیت گروهی دانش آموزان همراه با احترام به قوانین مدرسه و معلمان و نتایج کارهای 

 ررسی قرار گیردگروهی در مدرسه مورد ب
در انجام فعالیت مشخص شدن انواع گروه ها در خانواده ، محله ، شهر و کشور وجود دارد و این که درک کنند هرمجموعه ای و هر 

 دسته ای گروه حساب نمی شود مد نظر است . 
 مزایا داشتن گروه و مشکالت انجام کارها بصورت انفرادی بصورت پرسش و پاسخ بررسی شود 
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ین سوال را مطرح کنید چرا مشورت می کنیم ؟ مشورت خوب است یا بد؟ آیا با مشورت آزادی شما گرفته می شود ؟ و با شرکت سپس ا
دانش آموزان در این بحث گروهی فایده های مشورت با افراد دانا و متخصص را جمع بندی کرده و به احادیث و روایات در مورد 

 م .سفارش مشورت در کارها اشاره می کنی
 انجام فعالیت بر این موضوع تاکید دارد 

 به عنوان مثال گزارشی از گروهی مانند شورای دانش آموزان و اعضا و وظایف آن فراهم کرده و ارایه دهند فعالیت 
 انجام فعالیت و کاربرگ کتاب

  شرکت در بحث گروهی و پرسش و پاسخ

 را بداندتفاوت گروه و دسته دانش آموز می تواند  ارزشیابی 
 دانش آموز می تواند به چند مورد از قوانین گروهی که در آن عضویت دارد اشاره کند

  دانش آموز می تواند از فواید مشورت در گروه ها به چند مورد اشاره کند

 


