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  :اقدام پژوهي  عنوان

چگونه توانستم دانش آموزانم را به انجام كار گروهي و به دست آوردن مهارت عملي در 

  دروس حرفه و فن تشويق نمايم؟
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  چكيده

در مهارتهاي عملي درس ر با هدف بهبود عملكرد دانش آموزان در انجام كارگروهي طرح اقدام پژوهي حاض       

حرفه و فن گردآورس شده است. ابزارهاي گردآوري كارهاي عملي دانش آموزاني است كه به منظور تعيين سطح 

سوي صاحب  عالقه و نگرش دانش آموزان به انجام كار گروهي در كارهاي عملي حرفه و فن بود كه اعتبار آن از

نظران مورد تأييد قرار گرفته است. پس از تجزيه و تحليل داده ها مشخص گرديد كه عملكرد دانش آموزان در 

سطح پاييني قرار دارد. راه حل هاي اعمال شده در اين طرح ضمن بهره گيري از مشاركت ونظرات ذيربطان 

وضوع با مدير مدرسه و درخواست كمك از شامل آموزش مهارت كار گروهي در انجام كار عملي مطرح كردن م

اقدام پرداختيم كه مدرسه بود. پس از انتخاب راه حل ها با ابزارهاي استفاده شده در شواهد يك به ارزشيابي 

  نتايج حاصل كار عملي دانش آموزان نشان مي دهد كه عملكرد آنها در شواهد يك بيشتر است.
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  قدمهم

توانايي هايي كه خداوند در اختيارش گذاشته و با استفاده از امكانات طبيعي و قدرت انسان مي تواند با          

  تفكر دست به اختراع و خالقيت بزند.

استفاده از ابزار و منابع و امكانات طبيعي به دانش و كسب مهارت نياز دارد و انسان اين مهارت ها را به مرور 

اين مهارت ها براي رفع نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي الزم زمان و كسب آموزش و تجربه به دست مي آورد. 

با معناتر ، كامل تر و در نتيجه است. مهارتهاي عملي امر آموزش را تسهيل مي كند و يادگيري مطالب درسي را 

د و شنيداري و كارگاهي تأكيد مي كردند و معتقمفيدتر خواهد كرد. آزوبل و برونر به استفاده از وسايل ديداري 

از اين وسايل مي توان به درجه بااليي از آگاهي و مهارت عملي دست يافت. استفاده ي هم بودند كه با استفاده 

زمان از دروس تئوري و عملي در مدارس و استفاده از وسايل كمك آموزشي در قالب كارگاهي مي تواند به بهبود 

اخت وسيله كارگاهي باعث برخورداري از آموزش و يادگيري كامل تر منجر شود. همچنين موفق شدن در س
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اراده و اعتماد به نفس قوي، قدرت تصميم گيري و ابتكار، خالقيت و نوآوري، سالمت فكر و بهداشت رواني، 

مستقيمي با ميزان و چگونگي عزت نفس و احساس خود ارزشمندي فرد دارد. و همچنين امروزه در رابطه ي 

رفتاري كودكان و نوجوانان نظير كمرويي و گوشه گيري، لجبازي و  اصطالح و درمان اختالالت شخصيتي و

پرخاشگري تنبلي و كمرويي به عنوان اولين و مؤثرترين گام به پرورش احساس عزت نفس، تقويت اعتماد به 

و اجتماعي آنان مي پردازند. مسئله عزت نفس و اعتماد به نفس از اساسي ترين عوامل نفس و مهارتهاي فردي 

د مطلوب شخصيت نوجوانان است. نوجواناني كه داراي احساس عزت نفس قابل توجهي هستند نسبت به در رش

همساالن خود در شرايط مشابه، پيشرفت تحصيلي و كارآمدي بيشتري از خود نشان مي دهند و افرادي خالق و 

  خودكفا و كارآمد و از ديدگاه روشنتري برخوردار هستند.

ود قدرت و اتكايي مستقل در نفس است كه در سايه آن آدمي بدون چشمداشت از غرض از اعتماد به نفس وج

  )48ص  1364مدد ديگران كاري را كه آغاز كرده و مي كوشد آن را به فرجام برساند. ( قائمي، علي كمك و 

  توصيف وضع موجود و بيان مسئله

سال خدمت كه در آموزشگاه دوره    سابقه  داراي مدرك ليسانس در رشته حرفه و فن با   اينجانب               

  مشغول به تدريس مي باشم.       ي اول 

نفر در پايه اول متوسطه مشغول به  113نفر در پايه سوم و  60دانش آموز است كه  173  اين مدرسه داراي

آزمايشگاه و كالس درس ، يك دفتر ، يك نمازخانه ، و سايت رايانه و  6تحصيل مي باشتد و آموزشگاه داراي 
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از نظر وضعيت اقتصادي و اجتماعي دانش آموزان در وضعيت مناسبي قرار دارند البته  مدرسهكارگاه مي باشد. 

  در اين بين دانش آموزاني كه شامل دهك هاي ضعيف جامعه كه تحت پوشش باشند نيز وجود دارد.

رفته شده است. كه از اهداف آن در مقدمه ي كتاب آموزش حرفه و فن براي تدريس آن هفت هدف در نظر گ

شكوفايي ايجاد زمينه براي «و دوم » تقويت روحيه انجام دادن كار گروهي در دانش آموزان«عبارت از 

در جاي ديگر آمده است كه رعايت نكات زير در طول ». استعدادهاي علمي، و پرورش خالقيت در دانش آموزان

بحث «، » فكر كنيد«شده خواهد شد. فعاليت هايي از قبيل  اجراي برنامه موجب تسهيل در تحقق اهداف ياد

براي فعال سازي دانش آموزان و به كارگيري اطالعات و تجربيات دانش آموزان طراحي » مقايسه كنيد«و » كنيد

شده است. كه سعي شود اين فعاليت ها به دقت اجرا شود و در پايان يك بحث كوتاه تكميلي از طرف معلم 

  داشته باشيم.

  بيشتر مواقع براي تدريس حرفه و فن در اين درس دانش آموزان را گروهبندي مي كنم كه از فوايد آن:

 كمبود وسايل كمك آموزشي در كارگاه .1

 تشويق به يادگيري بيشتر در بين گروه .2

 وجود رقابت بين گروهها .3

 درگير و فعال شدن همه ي دانش آموزان .4

به عهده نگرفتن مسئوليت در گروه و اينكه براي انجام كار عملي آن در اين بين مسئله اي كه با آن مواجه شدم 

چنانعالقه اي از خود نشان نمي دادند و با اينكه بعضي از دانش آموزان تمايل به كار گروهي نداشتند و دوست 
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انم راه پژوهش انتخاب كنم تا بتوداشتند خود به تنهايي كار انجام دهند. لذا تصميم گرفتم اين موضوع را براي 

  درست حل مشكل دانش آموزان را بيابم.

  پس موضوع پژوهشم را با عنوان:

چگونه مي توانم دانش آموزانم را به انجام كار گروهي و به دست آوردن مهارت عملي در درس حرفه و فن «

  » تشويق نمايم؟

  انتخاب كردم.
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  مباني نظري و پيشينه موضوع

ث گروهي و فعاليت عملي گروهي در كالس به تفكر انتقادي، سيلورمن و اسميت در زمينه تأثير بح             

  : ) چنين بيان داشته اند2003(

ارتباط متقابل ميان دانش آموزان كه به صورت بحث گروهي و فعاليت عملي انجام گيرد نقش بسيار مهمي در 

ي مطالب درسي و كاربرد آنها به زبان  فعال كردن تفكر انتقادي دارد. آن ها مي افزايند كه مباحث در زمينه

آموزان اجازه مي دهد، فرضيه بسازند؛ گفته ها راتحليل نمايند؛ شواهد را ارزيابي كنند، داليل خود را توضيح 

) تأثير روش همياري را بر تفكر انتقادي در دانشجويان دانشگاه رشته 1993دهند؛ و آنها را توجيه كنند. گوفيل (

كرده است. تحقيقات او نشان مي دهد، روش همياري، تفكر انتقادي را از طريق مباحثه و  الكترونيك مطالعه

آموزش ارتقاي تفكر انتقادي و مهارتهاي  توصيف و ارزيابي عقايدافزايش مي دهد. او عقيده دارد كه اگر هدف

  مفيد است.حل مشكل باشد روش همياري و همفكري در فعاليت هاي عملي بسيار 
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  آوري اطالعات: (شواهد يك)جمع 

يكي از اصول عمده فلسفه گرايان در تعليم و تربيت؛ اهميت دادن به محيط فعال يادگيري است. براي         

استفاده از محيط فعال بايستي كالس درس را به گروه هاي كوچكي از دانش آموزان كه بتوانند به صورت 

بصورت گروهي عالوه بر رشد مهارت ر كنند و در روش كار عملي هماهنگ با يكديگر كارهاي فكري و عملي را كا

  و تفكر انتقادي را به وجود مي آورد.اجتماعي  نه هاي الزم را براي رشد مهارتهايتحصيلي و درسي زمي

براي اين منظور جهت كسب اطالعات در مورد ميزان آمادگي دانش آموزان در مورد فعاليت گروهي و عملي بعد 

  فراگيران نسبت به وسايل ، مفاهيم و كاربرد انجام شد.  شناخت كارگاه ارزشيابي تشخيصي ازاز حضور در 

بررسي وضعيت كارگاه مدرسه ميزان استفاده از آن و بررسي دفتر ثبت فعاليت هاي كارگاهي، كه اين  - 1

ر و وسايل دفتر نشان دهنده ي ميزان كارهاي عملي انجام شده و ثبت شده در دفتر با ذكر تاريخ و ابزا

و تعداد  كارگاهي كار و مراحلن نشان دهنده ي نحوه ي انجام كار الزم به كار رفته است و همچني

نشان دهندة كارهاي عملي انجام شده در طول سال تحصيلي است هرچه تعداد گزارشات بيشتر باشد 

عملي را نشان مي عالقه و توامندي گروههاي دانش آموزي و مهارت هاي الزم در زمينه ي انجام كار 

 دهد.
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وسايل براي انجام كارهاي كارگاهي. مدير و معاونين گفتگو با مدير مدرسه و معاون مدرسه جهت تهيه  - 2

مدير مي تواند با همكاري معلم در تهيه وسايل،  مدرسه در هماهنگي و پيشرفت كار خيلي مؤثرند. زيرا

 شود.تشويق دانش آموزان در انجام كارهاي كارگاهي مؤثر واقع 

گفتگو با والدين دانش آموزان ، و در مواردي مي توان از فرم نظر سنجي نيز در بين اولياء دانش آموزان  - 3

استفاده كرد. دانش آموزاني كه به لحاظ تواناييهاي مهارتي ضعيف هستند شناسايي شوند ، شناخت 

دانش آموزان با توجه به  دانش آموزان به لحاظ تفاوت هاي فردي براي انجام كار خيلي مهم است. زيرا

در موقعيت هاي مختلف قرار دارند. والدين مي توانند معلم اقتصادي  –فرهنگي  –موقعيتهاي اجتماعي 

را ياري كنند. براي شناخت دانش آموزان به لحاظ انجام كارهاي مهارتي و دستي و هماهنگي در انجام 

 ند معلم را ياري كنند.كار عملي در بين بچه هاي گروه خود كه والدين مي توان

تبادل نظر با دانش آموزان در باره نحوه انجام كارهاي كارگاهي نحوه ي تدريس و نحوه انجام كار  - 4

گروهي و اعضاي گروهها با همديگر و در كل مصاحبه با دانش آموزان پيرامون موضوع. اين قسمت 

ند در پيشبرد اهداف آموزشي خيلي مهم است زيرا نظرات دانش آموزان خيلي سازنده است و مي توا

باره نحوه ي تدريس، نحوه كار  كمك كننده ي مؤثر براي معلم باشد نظرخواهي از دانش آموزان در

دانش آموزان را در انجام  هماهنگي اعضاي گروه عالقه و رغبت –قسيم بندي گروهها گروهي نحوه ي ت

اهداف آموزشي زماني تحقق فق تر مي كند. كار عملي و حضور پر شور و فعال در انجام كار گروهي را مو

 خواهد يافت كه با توجه به نيازهاي افراد فراگير باشد.
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مشاهدات معلم در زمان حضور دانش آموزان در انجام كار گروهي در كالس و يا در كارگاه.               - 5

لحاظ انجام كار  معلم در زمان فعاليت گروهي دانش آموزان ضمن دقت به تك تك دانش آموزان به

و عملي و ارتباط خوب با هم در گروه و با توجه به دقت و سرعت و عالقه به ترغيب فرگيران مي پردازد 

يافته هاي دانش آموزان و تعامل خوب دانش آموزان را با هم ميزان پيشرفت كار فراگيران در نظر مي 

نجام مهارت عملي در گروه خود باعث گيرد ارزيابي از ميزان عالقه و رغبت دانش آموزان نسبت به ا

يادگيري عميق تر و پايدارتر مي شود. در اين كار عملي گروهي، همكاري شرط الزم و اساسي است 

 اولياء فراگير    فراگير                                  طرح ترسيم بيان اين موضوع است.

  محيط خارج       علم                               م                                             

 وسايل       مدرسه                                                                          

 مشاوره با اساتيد و روانشناسي - 6

  

  

  تجزيه و تحليل داده ها

در اولين جلسه با كار دانش آموزان را براي انجام كار به صورت گردهمايي كوچك تقسيم كرديم و براي          

هر گروه ، سر گروه تعيين نموديم كه سر گروه از دانش آموزاني بود كه از لحاظ درسي و انجام كار عملي در 

مدرسه و توصيف كارگاه كه از لحاظ مكاني با  موقعيت بهتري قرار داشت. و سپس توضيحاتي در رابطه با كارگاه

كارگاه مدرسه كه متصدي ندارد و نبود متصدي باعث به هم آزمايشگاه علوم مشترك بودند و در رابطه با 

�ا
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گروهي را ريختگي و نامنظم بودن كارگاه مي شود. كه از سر گروه و دانش آموزان خواسته شد كه نظم و انظباط 

عايت كنند. دانش آموزان در گروههاي خود سازماندهي شدند. مدتي طول كشيد تا بچه در رابطه وسايل بيشتر ر

ها با هم هماهنگ شوند و بتوانند به صورت گروهي كار كنند وظايف مشخص شده توصيه هاي ايمني جهت 

وسايل كار با وسايل مخصوصاً انجام كار دركردن كارگاه و حفظ نظم و انظباط پرهيز از شوخي كردن در هنگام 

برقي به دانش آموزان گوشزد شد. وسايل در اختيار گروهها قرار مي گرفت و آنها هم بعد از توضيحات الزم 

توسط دبير مربوطه شروع به ساختن وسيله ي مورد نظر مي كردند معلم هم بعنوان راهنما بر كارهاي دانش 

يل نحوه كار و سؤاالت دانش آموزان را آموزان نظارت داشت و رفع اشكال مي كرد. و توضيحاتي در باره وسا

  پاسخ مي داد. 

  

  

  

  

  

  

  

  )1جدول شماره (
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يك مربوط به آزمون تشخيصي نسبت به شناخت وسايل و انجام كار گروهي ،  الزم به تذكر است جدول شماره

نمره عملي درس حرفه و فن پايه سوم مي  12و از  مشاركت دانش آموزان در گروه و انجام كار عملي مي باشد

  باشد و اسامي دانش آموزان بر اساس شماره دفتر نمره كالس مي باشد. 

  راه حل هاي پيشنهادي

از آن جايي كه هدف اين طرح به كارگيري انجام كار گروهي و مهارت كار عملي در جهت بهبود            

عملي دانش آموزان است. ابتدا به مطالعه پيشينه ي پؤوهش پرداخته شود تا ديدگاه  –عملكرد كار گروهي 

  روشني نسبت به موضوع و مسائل پيرامون آن حاصل گردد.

برآمده از مطالعات كافي در باره پيشينه موضوع باشد وقتي از اطالعات  كهداراي اهميت است  زماني پژوهش

ديگران آگاه باشيم مي توانيم با نقد و تجزيه و تحليل منطقي آنها وضعيت خودمان را مشخص كنيم و همواره از 

مثبت و  خود بپرسيم: آيا اطالعات به دست آمده منطقي و عملي است ، اطالعات به دست آمده داراي چه نكات

است و پرسش هاي ديگر كه تحقيق را هدايت كند. مطالعه دقيق روش هاي گروهي فعال ، گرفتن تست منفي 

گروهي ويژه ي دانش آموزان، تشكيل جلسات توجيهي براي اولياء، بررسي رفتار دانش آموزان  روان شناختي
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ر كار عملي. برطرف كردن خجالت خجالتي، اجراي راههاي مناسب عملي براي تقويت روحيه ي پذيرش جمعي د

دانش آموزان، تشكيل نمايشگاه از فعاليت عملي دانش آموزان در گروه، تشويق و ترغيب مناسب و به جا ، اجراي 

  روش هاي فعال تدريس، نظرسنجي از والدين و دانش آموزان در انتهاي كارهاي اجرايي.

  انتخاب راه حل

ادي به ذهنم رسيد و با نظرخواهي از خود دانش آموزان براي اينكه براي حل اين مشكل راه حل هاي زي      

و معلم را كارهاي عملي و گروهي هم با كيفيت و كميت، سازگاري داشته باشد و هم بتواند انتظارات فراگيران 

  هم برآورده كند پيشنهاداتي مطرح شد.؟

مچنين تقسيم وظايف بين گروه بندي كه يك نفر به عنوان سرگروه و هماهنگ كننده اعضاء و ه - 1

 گروه

 تهيه كيت هاي آموزش حرفه و فن  - 2

 آموزش مهارت هاي جمعي و نحوه ي برقراري ارتباط گروه - 3

 استفاده از نرم افزارهاي آموزشي در باره كارهاي عملي حرفه  - 4

خريد چندين جلد كتاب در زمينه انجام كار عملي مربوط به كتاب و در اختيار قرار دادن دانش  - 5

 آموزان

راه حل اول كار مطرح كردن موضوع در شوراي دبيران مدرسه و درخواست كمك از ديگر همكاران  - 6

گروهبندي در بين  مشكلي نبود و دانش آموزان با توجه به عالقه و روابط اجتماعي كه با هم داشتند

آنها انجام گرفت و سرگروهها مشخص شد. كار گروهي به دانش آموزان نحوه تعامل و برقراري 
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تقويت مي كند و باعث ميزان رضايت و پيشرفت در كار و عالقه مندي رتباط با همديگر را در آنها ا

فراگيران براي كار عملي شد. و ثبت نمرات در سال نشان دهنده ي موفقيت فراگيران در كار 

 كارگاهي بود و مطالب براي آنها از عمق بيشتري برخوردار بود.

  

  

  

  ت بر آنمراحل اجراي راه حل و نظار

پس از برنامه ريزي هاي به عمل آمده زمينه براي اجراي راه حل ها فراهم گرديد. گروهبندي هايي كه            

 –براي دانش آموزان در نظر گرفته بوديم و فعاليتهاي عملي هر گروه را نيز مشخص نموديم. مراحل كار گروهي 

  عملي به شرح ذيل است:

 سازماندهي  -1

ويژگي هاي اعضاي كالس تشكيل گروهها به در زمينه فعاليت گروهي دانش آموزان بعد از شناخت 

صورت دانش آموزان سطح باال ، متوسط و ضعيف را نمودم. گروهبندي بين دانش آموزان به صورت 

دند. براي شركت فعال در انجام كار عملي هر واحد درسي و انجام درست نفري تقسيم ش 5گروه  6
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  كار مربوط به خود در گروه توضيح داده شد.

  

                                                  

  

                                              

  

  

 ارائه موضوع براي كار عملي. 

كار عملي وسايل الزم را از معلم تحويل گرفتند و براي انجام كار با سرپرستي  هر گروه براي انجام 

سرگروه شروع به كار ، بحث و تبادل نظر مي كند و با اتصال قطعات به هم كه ساخت وسيله را به 

همراه دارد و با اين كار هم به مهارت مي رسند و هم مطالب درسي از پايداري و عمق بيشتري 

  هد بود.برخوردار خوا

 نتيجه ي فعاليت و قضاوت

معلم بر اساس ارزشيابي از طريق مشاهده و از طريق انجام دادن كار تغييرات انجام شده را در 

كه هر گروه كار خود را با توجه به سرعت و  حركتي مورد ارزيابي قرار مي دهد. –حيطه رواني 
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د. استفاده از گروهبندي باعث يك مهارت كافي انجام دادند از نمره ي بهتري برخوردار مي شون

رقابت سالم در بين گروههاي مختلف كالس شد كه هر گروه تالش مي كردند كه كار عملي را بهتر 

و سريعتر و كامل تر از ساير گروهها باشد و باعث هم فكري ارائه نظر همه بچه هاي گروه تبادل نظر 

الس شد. كه اين كار باعث پيشرفت ، تقويت مطرح كردن نطرات خودشان در گروه و حتي در ك

تحصيلي آن ها شد.         كار كردن در گروه باعث آشنا شدن هم دانش آموز با ويژگي هاي ديگر 

دوستانش نيز مي شود. و باعث تقويت حس اعتماد به نفس دانش آموزان ، دادن مسئوليت هاي 

. و بعد از مدتي انتخاب و مختلف و مشاركت در منظم كردن وسايل كارگاه را به همراه داشت

ز قرار دادم و مي ديدم كه دانش آموز براي انتخاب همان بچه ياركشي را به عهده ي خود دانش آمو

هاي خجالتي ديروز رقابت سختي صورت مي گيرد زيرا آنها در گروه كار كرده بودند و لياقت هاي 

  خودشان را در گروه نشان داده بودند.

  

  

  )2هد (گرد آوري اطالعات شوا

در مرحله اول دانش آموزان در ارزشيابي تشخيصي كه مربوط به انجام كار گروهي و كار عملي بود نمرات        

خوبي كسب نكردند. بعد از چند جلسه كار گروهي و عملي ارزشيابي انجام گرفت و نمرات دانش آموزان در 

  را نشان مي داد. 9زشيابي در حدود نمره نسبت به آزمون تشخيصي افزايش داد و ميانگين ار 4حدود 
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  جدول نمرات درس عملي حرفه وفن
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هي در دانش آموزان هم باعث عالقه به كارهاي عملي و هم يادگيري مطالب درسي را ادامه كار كارگاهي ، گرو

عمقي تر نمود. براي دستيابي بهتر ارزشيابي به طريق انجام دادن كار را شروع كرديم كه تغييرات انجام شده در 

توان اعمال و رفتار  حيطه رواني و حركتي است. در اين روش شاگرد به درستي مورد ارزشيابي قرار مي گيرد. مي

او را حين كار و مهارت و قدرت و سرعت عمل شاگرد بخوبي آشكار و ارزشيابي كرد. در اين كار هم مهارت و 

سرعت عمل مالك بود كه هر گروهي سرعت عمل و مهارت باالي به كار برده از امتياز بيشتري برخوردار خواهد 

نش آموزان نسبت به گذشته از پيشرفت بهتري برخوردار شد و بود. در ارزشيابي پايان ترم نمره كار عملي دا

  ميانگين كالس نمره ي باالتري را نشان داد.
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  ارزشيابي و تأثير اقدام جديد و اعتبار يابي

براي اينكه بپذيريم اقدام هاي به عمل آمده منايب بوده يا نه ، الزم است از كارهاي انجام شده در مرحله ي 

ملي و منطقي به عمل آوريم، و بايد نتايج به دست آمده را با وضعيت نامطلوب اوليه مقايسه ارزشيابي عاجرا، 

  كنيم.

يادگيري با وسايل كمك آموزشي و انجام كار عملي عميق تر خواهد شد. در روش كار عملي فراگيران خودشان 

در صورت مناسب بودن امكانات به نتيجه مي رسند هرچند در ابتدا كار گروهي و عملي براي آنها سخت بود اما 

و شرايط ميزان عالقه و انگيزه براي كار عملي بيشتر مي شود و باعث افزايش نمره ، و افزايش انجام كارهاي ارائه 

  شده و همچنين برگزاري نمايشگاه از كارهاي دانش آموزان نشان از پيشرفت درسي آنها مي دهد.
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ان ترم دانش آموزان تالش بيشتري نمودند تا يادگيري درسي و عملي حرفه و فن بهتر گردد. و در بعد از پاي

  نتيجه براي يادگيري بهتر از تحقيق و پژوهش استفاده كردند.

  

  

  

  نتيجه گيري 

ي بطور كلي اجراي روش تدريس حرفه و فن همراه با كار عملي در قالب كار گروهي استفاده از وسايل كار عمل   

ارزشيابي در سطوح باالتر يادگيري و ارتباط دانش آموزان را با همديگر و معلم را در پي داشت و نتايج زير را به 

  داشته : همراه

 عالقه مند شدن دانش آموزان به درس حرفه و فن  - 1

 يادگيري آسان تر مطالب كتاب با استفاده از كارهاي عملي - 2

 ايجاد رابطه صميمي با دانش آموزان - 3

 تر شدن كالس و ايجاد تنوعجذاب  - 4

 و فعال شدن دانش آموزان منزويافزايش فعاليت گروهي  - 5

 افزايش دست سازه هاي دانش آموزان در جهت فعاليتهاي كارگاهي - 6

 تقويت احساس اعتماد به نفس و عزت نفس در دانش آموزان - 7

 تشكيل گروههاي ناهمگن از دانش آموزان سطح باال ، متوسط و ضعيف - 8
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 غير كالمي اعضاي گروه تشويق كالمي يا - 9

  

  

  

  

  

  پيشنهادها:

  به همكاران محترم پيشنهاد مي شود كه:

در آغاز كار هر گروه بايد برنامه هايي داشته باشيد براي رسيدن به هدف است . برنامه ريزي بايد گروهي  .1

ياد بدهيد  ن و انتقاد پذيري را به دانش آموزانباشد و اعضاي گروه حق اظهار نظر دارند بايد انتقاد كرد

 كه حرف حق و استدالل محكم در رابطه با موضوعي را حتماً بپذيرند.

هدف از انجام كار گروهي را به دانش آموزان متذكر شويم كه هدف ياد دادن پاره اي از آداب اجتماعي  .2

است تا ياد بگيرند كه چگونه در كنار هم جامعه اي هرچند كوچك را به وجود آورند. هدفي انتخاب 

 د و براي رسيدن به آن هدف ضمن تقسيم مسئوليت كار و تالش كنند.كنن
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براي صميمي شدن با دانش آموزان زمان بگذاريد و در محيط كار مسائل و مشكالت را به خوبي بررسي  .3

 كنيد.

مهم ترين مرحله در اجراي يك برنامه گروهي از پيش تعيين شده هماهنگي در عمل است به دانش  .4

 كه اگر هماهنگ نباشند چه اتفاقي خواهد افتاد. كنيدآموزان تفهيم 

 براي حل بهتر مشكل يا مسئله با مختصصان و همكاران هم رشته مشورت كنند. .5

 براي رسيدن به راه حل منايب اطالعات كافي داشته باشند. .6

براي انتخاب سرگروه در كارهاي گروهي بايد مالك هايي داشته باشيد و مطمئن شويد كه اين مالك ها  .7

 براي بسياري از دانش آموزان به عنوان معيارهاي مهم تثبيت شده جا خواهد افتاد.
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