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  مقدمه ( ارزيابي كلي از وظايف بنده به عنوان آموزگار )

  

در اين سال ها تجارب زيادي در زمينه  اينجانب سال هاست به تدريس در مقطع ابتدايي مشغول مي باشم .

ريسم مي باشد.ابتدا مقدمه اي درباره تدريس اندوخته ام و هدف از اين نوشتار بيان تجربيات خودم در زمينه تد

  حوزه كاري بيان مي نمايم .

 پرورش و آموزش جريان اگر. ميشود پنداشته معلم پرورش، و آموزش نظام در مؤثر عامل ترين اساسي از يكي    

 ها پيچ و خم تمام ساالر قافله اين اگر. است كاروان اين ساالر قافله معلم شك بدون كنيم، تشبيه كارواني، به را

 مسلكي و علمي دانش از معلم اگر پس. برد خواهد بيراهه به را كاروان نداند، را مسير هاي نشيب و فراز و
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 دست از را خود ماهئيت پرورش و آموزش بلكه يابد نمي تحقُق تربيت و تعليم اهداف تنها نه نباشد، برخوردار

  .است مربي العمل عكس و مربي عمل حاصل خرهباآل و متقابل جريان يك نتيجه انسان تربيت زيرا. ميدهد

 مهارتي و دانش با هستند قادر و. اند پرورش و آموزش نظام در تحول هر گذار اساس و آغاز نقطة معلمان       

 را آموزش و مكاتب فضاي و سازند دگرگون را كشور يك آموزشي سيستم و سازمان چهرة اند، نموده كسب كه

 با و خواسته نو نسل به فرهنگي ميراث انتقال با و كنند مبدل بخش لذت و ترقي، پيشرفت، محبت، فضاي به

  .سازند فراهم را جوانان نو و اطفال شخصيت رشد موجب تربيتي، و درسي مناسب روشهاي از استفاده

 نعنوا به معلم. دارد جامعه آن معلمان همت و تالش به مستقيم بستگي جامعه هر سعادت ترديد بدون       

 يعني خالق و آمد كار انساني نيروي تا باشد داشته رابطه اين در كليدي و حساس نقش ميتواند مربي و مدرس

 رسانده اثبات به جهان پيشرفته هاي كشور تجربة چنانچه. نمايد تربيت جامعه در  را بخش سود هاي آوري نو

 كه چشمگيري هاي پيشرفت از گاه هر. ميباشد آن معلمان كيفيت به وابسته آموزشي نظام هر كيفيت كه اند

 مطالعه ها پيشرفت اين از جدا را معلم نقش نبايد بگوييم، سخن است آمده بوجود تخنيك و علم درساحة

 ناپذير خستگي زحمات مرهون ساحات همه در جهان هاي پيشرفت همه كه باشيم داشته بخاطر و نماييم،

   .ميباشد جامعه آن معلمان

 هر تكامل كه باشيم داشته كامل باور بايد است، ارزشمند خيلي حاضر قرن انكشافات در نآ نقش و معلم نام

 به و باشيم؛ داشته مرفه و كشورآباد بخواهيم گاه هر. كشور آن معلمان كيفيت به دارد ارتباط فقط و فقط كشور

 و ببخشد؛ تحقق عمل در را خويش متعالي فرهنگ ما كشور و يابيم؛ دست كنوني تكنالوژي سريع هاي پيشرفت

 كيفي و كمي رشد به بايد نباشيم؛ عقب موجود دنياي تكامل و تمدن و ترقي ازكاروان بخواهيم گاه هر باآلخره
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 مي آماده فردا جهان مشكالت با خورد بر براي را آينده نسلهاي كه اند معلمان. نماييم توجه خويش معلمان

  .سازند

 داشت نخواهيم درخشان آيندة ديده، زشآمو و مسلكي و خوب معلم بدون بناء. 

  نكات كليدي :

  ارائه راهكار و پيشنهادات –چالش ها و مشكالت  –تجربيات  –روش هاي تدريس در مقطع ابتدايي 

  تعاريف مفاهيم كليدي :

  تدريس روشهاي تعريف

 وسيله، تعيين از قبل و محتوي انتخاب از بعد معلم. است تدريس روش انتخاب آموزشي، طراحي مهم مراحل از

 هدف، به رسيدن براي كه منظمي تدابير مجموعه به. كند انتخاب را خود تدريس مناسب روش و مشي خط بايد

  .گويند "تدريس روش" شود مي اتخاذ امكانات و شرايط به توجه با

 تجربه چيست؟

رويدادهاي گذشته باز  باشد و به كارها و اي جديد از آن مي تجربه به معني آزمودن يك كار و كسب آموخته

شود كه  رويدادهايي گفته مي اي از روانپزشكي هم تجربه به هر رويداد يا مجموعه- از بعد روانشناسي .گردند مي

ازمعلومات كسب شده را در پي دارد. مجموعه تجارب افراد  اي پيوندند و مجموعه در زندگي شخصي به وقوع مي

تجاربسازماني دسته بندي نمود كه از  جارب خانوادگي، تجارب عمومي وتوان در سه دسته كلي ت در زندگي را مي

 .باشد ميان اين سه دسته، تجربه سازماني مدنظر ما مي
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  تعريف پيشنهاد

ارائه هرگونه ايده و راهكار در قالب نظام پيشنهادها كه باعث حل مشكل يا بهبود در فرآيندهاي موجود و  

-شود كه توسط كاركنان، مديران يا ساير ذينفعان سازمان ارائه ميه ميخدمات سازمان گردد، پيشنهاد ناميد

  .شود

  ارزيابي كلي از وظايفم  به عنوان آموزگار ابتدايي

  بنده به عنوان معلم ابتدايي عمده هاي مسووليت

  

 مسووليت جامعه مقابل در معلمان كه ميدهيم توضيح چنين را معلمان اصلي و عمده هاي مسووليت نخست    

 اجتماعي و اعتقادي اخالقي، ايماني، وجداني، مسووليت قبيل از آنها عمده مسووليتهاي  اما. آند دارا زيادي هاي

 منظور بدين. ميباشد است، آن مسوول و دار عهده انسان كه آنچه معني به لغت در مسووليت زيرا. ميباشد آنها

  .ارندد مسووليت نهايت بي الذكر فوق موضوعات مقابل در معلمان

  :ميداريم ارائه معلومات ذيل بطور معلمان اوليه مسووليت سه مورد در اينجا در

  كردگار برابر در معلمبنده به عنوان  مسووليت اولين: الف

  جامعه مقابل در معلمبنده به عنوان  مسووليت دومين: ب

  وجدان مقابل در معلم بنده به عنوان  مسووليت سوم: ج



  

هزار  6اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

 ن آموزگار انجام مي دادم :ي كه بنده به عنواوظايف

منابع    توسعه ي دامنه ي اطالعات وآگاهي هاي خود درزمينه ي ارزشيابي توصيفي از طريق مطالعه ي .1  

  آموزشي وكتب مرتبط با ارزشيابي توصيفي.

  تدوين طرح درس نظام مندومناسب بااستفاده از الگوها وروش هاي تدريس فعال ومشاركتي..2  

  انشاط در كالس درس از طريق كار گروهي .ايجادفضاي شادوب.3

  ارائه ي گزارش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان به والدين به صورت انفرادي ودر زمان هاي تعيين شده..4

  عدم مقايسه ي دانش آموزان با هم وتوجه به تفاوت هاي فردي آن ها..5

  موزان.ارائه ي بازخوردهاي توصيفي متنوع،جذاب وبرانگيزاننده به دانش آ.6

  استفاده از انواع ابزارهاي جمع آوري اطالعات براي قضاوت صحيح در موردعملكرد دانش آموزان..7

  سهيم كردن اولياءدانش آموزان در امر ارزشيابي از فرزندان خود متناسب با توانايي هايشان..8

  سهيم كردن دانش آموزان در ارزشيابي خود از طريق اجراي خودسنجي..9

فعاليت هاي پروژه اي وتحقيقي متناسب باسن وپايه ي تحصيلي دانش آموزان در فرايند آموزش  واردكردن.10

  وارزشيابي.

  طراحي تكاليف هدفمند،متنوع ومناسب با وضعيت يادگيري دانش آموزان.. 11
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پيشنهاد برگزاري كالس هاي تكميلي (مداخله)به مدير مدرسه به محض مشاهده ي ضعف درعملكرد درسي . 12

  نش آموزان.دا

  انجام ارزشيابي به صورت مستمر ومداوم وهمگام با آموزش.. 13

  اعالم حدود انتظارات خود باتوجه به محتوي كتب درسي به دانش آموزان ووالدين. .14

  عناوين تجربيات بنده به عنوان آموزگار ابتدايي

  آموز دانش با اول كالس معلم برخورد چگونگي:  1تجربه 

موزگار ابتدايي در زماني كه در كالس هاي اول تدريس داشتم .هميشه براي اولين روز ورود آنها بنده به هنوان آ

  برنامه خاصي داشتم كه در زير بيان مي كنم :

 گذارند مي پا درس كالس و مدرسه به آموزان دانش ديگر از زودتر اول كالس آموزان دانش كه اولي روز در *

 در روز اين تام داشت خاص اي برنامه روز آن براي و برگزار مي كرديم زيبايي جشن و شكوهي با مراسم با همراه

 در خاصي شوق و ذوق با و نكنند فراموش وقت هيچ و باشد شان مدرسه روز بهترين آموزان دانش ي همه ذهن

  .بيايند مدرسه به مثبت نگرشي با و آينده روزهاي

  : نحوه نشستن دانش آموزان كالس اولي 2تجربه 

مي  نظر اظهار عقب يا جلو هاي رديف در اولي كالس آموزان دانش نشستن چگونگي در معلم بنده به عنوان  *

  . شتنددا دوست را كار اين هم آموزان دانش و كردم 
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  :  2تبيين تجربه 

 اي گوشه در و هستند خجالتي و كمرو كه آموزاني دانش دانند مي خوب دارند كه اي تجربه و دانش با معلمان

 و بيايند جلو هاي رديف در نوبت به كه كنند پيدا را فرصت اين بايد اند نشسته آرام و ساكت كالس انتهاي در

  .بنشينند آنجا در

  : توجه و نگاه به دانش آموزان به ديد مساوي 3تجربه 

اصل يكي از كارهايي كه هميشه بنده رعايت مي كردم نگاه به دانش آموزان به ديد مساوي بود و اين يك 

  هميشگي بنده در تدريس و كالسداري بود .در زير به تحليل اين موضوع مي پردازم .

  :  3تبين تجربه 

 نگاه مثل موارد كوچكترين در و هستند حسود حتي و حساس بسيار دانش آموزان ، مخصوصا كالس اولي ها *

 ي همه به و نشكونيد را اآنه دل هم شما پس. دهند مي نشان حساسيت و دقت آموزان دانش به معلم كردن

  .كنيد توجه مساوي طور به " بقيه و ها زرنگتر و ها تر خوشگل ، ها عقبي ، ها جلويي" داشĤموزان

  : دوري از عصبانيت 4تجربه 

يكي از مسائلي كه بنده هميشه در كالس و درس مخصوصا  در پايه اول رعايت مي كردم دوري از عصبانيت  بود 

  ، بنده به عنوان يك الگو در ذهن دانش آموزان جا بگيرم ..اين كار باعث مي شد 

  : 4تبيين تجربه 

 محبوب الگوهي چراكه كنيد خودداري جداً تحصيلي سال اوايل در مخصوصاً كالس و مدرسه در عصبانيت از *

 بد و دعوا وقت هيچ كه باشد مي برخورد خوش و مهرباني و محبت از لبريز ، شاد افرادي ، آموزان دانش براي

  .كنند نمي اخالقي

 .نكنيد دريغ آنها از. هستند معلم مهر پر و آميز محبت و تشويقي سخنان شنيدن ي تشنه ها اولي* 
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  : روش هايي كه بنده براي ايجاد انگيزه استفاده مي كردم : 5تجربه  

  اده مي كردم  :بنده به عنوان آموزگار ابتدايي براي افزايش انگيزه دانش آموزان از روش هاي زير استف

 زير راهكارهاي ها انگيزه شدن دروني سمت به آنها دادن سوق و آموزان دانش انگيزه افزايش منظور به طوركلي به

  :شود مي توصيه

 نفس به اعتماد اوليه موفقيت احساس باشد، جالب آنها براي آموزان دانش هاي تجربه يناول مي كردم  سعي - 1

  يادگيري ها و مطالعات  بسيار تاثير گذار مي باشد . در موضوع اين. دهد مي افزايش را آنها

 سپس و افتد اتفاق تحصيلي افت تا ودم نب منتظر. مي گرفتمنظر در پاداش آموزان دانش موفقيت براي - 2

  .كنيم تحسين را موفقيت

  نمي كردم . مقايسه يكديگر با را آنها هرگز آموزان، دانش فردي هاي تفاوت به گذاشتن احترام با - 3

 آنان عاطفي هاي حساسيت به نسبت و نمائيم منفي عاطفي مسائل درگير كمتر كالس در را آموزان دانش - 4

 خبرهاي و منفي هاي قضاوت بيان تبعيض، شديد، انضباط و گيري سخت. باشيم كوشا آن كاهش در و آشنا

  شود مي يادگيري به هعالق كاهش و ذهني درگيري موجب كه است عواملي جمله از ناخوشايند

   .مي كردم  آگاه كار نتيجه از را آموزان دانش كالسي، پرسش يا آزمون از پس بالفاصله -5

 مورد آموزشي اهداف بيان باشد، چيزي به آموختن دنبال به تدريس طول در بداند، آموز دانش اينكه براي - 6

  .نمي كردم فراموش درس ابتداي در را او از انتظار

  مي كردم . مشخص آموز دانش براي كار انجام نحوه و يادگيري گيچگون - 7

 كالس يا دوستان به را شده گرفته ياد مطالب مي خواستم او از آموز دانش در كفايت حس افزايش منظور به - 8

  .دهد آموزش

  مي كردم . وگو گفت و نظر تبادل او با آن، يابي ريشه و آموز دانش درسي مشكالت مورد در - 9

  .است اهميت حائز بسيار انفرادي صورت به كالس، در كالمي تشويق - 10
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  .مي كردم مطرح دشوار به ساده از ترتيب به را درسي مطالب - 11

  .مي كردم پيشگيري آموزان دانش بين در ناسالم رقابت بروز از - 12

  .مي دادم مشاركت يادگيري در را يادگيرندگان و نبودم وحده متكلم آموزش فرآيند در - 13

  .دهد مي افزايش را ها انگيزه سطح آنها، يكايك به دادن اهميت و خاطر تعلق و آموزان دانش به عالقه - 14

  .نمي بردم پيش »تهديد« با را آموزش - 15

  .مداشت كافي علمي خوراك انگيزه، با آموزان دانش براي - 16

 در توجهي كم علل و هدايت مثبت رفتارهاي به را آنان توجه، كم آموزان دانش به مسئوليت كردن محول با - 17

  .مي كردم بررسي را آنها

 حواس آموزشي، تكنولوژي از استفاده با و داده تغيير روز هاي شيوه به سنتي از را تدريس هاي شيوه - 18

  .مي بردم كار به را آموزان دانش پنجگانه

  .كنيم برقرار ارتباط است، حل قابل درس همان وسيله به كه زندگي مسائل و كالس درس ميان - 19

 را آموزان دانش كنجكاوي، حس تحريك با و كرده آغاز توجه جالب هاي پرسش و مطالب طرح با را تدريس - 20

  .سازيم تر برانگيخته

  .بيابيم را آنان انگيزه كاهش و توجهي بي جسمي علل و كرده توجه آموزان دانش جسماني وضعيت به - 21

   .شويم روحي كسالت بروز مانع تا سازيم جذاب مناسب، و زيبا طراحي با را سكال محيط - 22

 طول در و شده آشنا كنيم، مي تدريس آن در كه اي محله يا مدرسه افراد زندگي تاريخچه و فرهنگ با - 23

  .كنيم استفاده آشنا هاي مثال از تدريس

 را آنان تكاليف مناسب، و موقع به بازخورد ارائه و آموزان دانش درسي فعاليت نتيجه از اطالع منظور به - 24

  .كنيد تشويق را مثبت هاي جنبه اشكاالت، رفع با و مالحظه بعدي جلسه در بالفاصله
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  .كنيم عمل خود قول به امتحان و آزمون گرفتن در - 25

 و تفريح وقت از السك ميان در انگيزه و قوا تجديد براي. باشد آموز دانش توان حد در بايد يادگيري زمان - 26

  .نشويم غافل استراحت

  .بردارد ديگري هاي گام چه هدف به رسيدن براي بداند تا سازيم آگاه خود پيشرفت ميزان از را آموز دانش - 27

  .باشيم رو خوش و اخالق خوش هميشه انگيزه، ايجاد و اخالقي لحاظ به - 28

  .مي كردم استفاده آموزان دانش نظرات از دروس ارائه در مشاركت و كفايت حس افزايش منظور به - 29

  .است آماده تدريس شروع براي آموزان دانش توجه كه مي شدم مطمئن - 30

  .نمي دادم آموزش جلسه يك در و يكجا را دشوار مطالب تمام - 31

 سكال فضاي شدن متشنج موجب) ضعيف يا قوي( آموزان دانش به افراطي توجه باشيم، داشته خاطر به - 32

   .شود مي

  .مي كردمن بندي تقسيم »ضعيف« و »بد« ،»خوب« هاي گروه به را آموزان دانش - 33

   دوري مي كردم. شد، مي كالس توجه انحراف به منجر كه اي حاشيه موضوعات به ورود از - 34

  .مي دادم نظر اظهار و تفكر فرصت آموزان دانش به تحليل و بحث جلسات ايجاد با - 35

  .مي كردمن »جريمه« نظير تحقيركننده هاي فعاليت انجام به مجبور را آموزان دانش هرگز - 36

 مثبت، رفتارهاي تقويت با و كرده توجه ندارند، وجود ابراز به تمايلي كه مضطرب كمرو، گرا، درون افراد به - 37

  .كنيم تشويق گروهي كارهاي و كالسي هاي بحث در مشاركت به را آنها

  .دهيم قرار نظر مد را سمينار و كنفرانس تدريس، يها روش در - 38
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 اين. شود مي درس موضوع به كامل توجه از مانع و دهد مي افزايش را آموزان دانش اضطراب نمره، بر تأكيد - 39

 مي ناديده را نتيجه و تالش ميان رابطه تدريج به و برخوردارند پاييني نمرات از زياد تالش وجود با آموزان دانش

  .شد خواهد انگيزه رفتن دست از به منجر نهايت در كه ندگير

  مي كردم.  صحبت آموزان دانش براي خود هاي موفقيت و ها شكست و تحصيل دوران هاي تجربه از گاهي - 40

  : روزه سكوت 6تجربه 

 هتخت رو رفت مي شلوغي سمت به كالس وقتي ،بنده براي ساكت كردن دانش آموزان اين اس كه  تجارب از 

 عبارت اين تخته روي وقت هر كه مبود گذاشته قرار آموزان دانش با قبل از البته.  " سكوت ي روزه " منوشت مي

 بر اجازه بدون اي كلمه كه آموزان دانش از قليلي ي عده آن. باشند ساكت بايد آموزان دانش ،تمامي نوشت را

 مي ثبت برايشان نمره دفتر در كالس انتهاي در منفي يك و شد مي نوشته تخته رو شان شماره آوردند مي زبان

  .شد

  

 اضافه بايد البته. شود مي شدن ساكت براي اي انگيزه ايجاد باعث دارد را بازي نوع يك جنبه بيشر كه روش اين

 دانش براي مدتي از پس و دهد مي دست از را خودش شيريني زيرا كرد استفاده روش اين از نبايد زياد كنم

 .دهد مي دست از را خود كارايي و شده تبديل عادي امر كي به آموزان

  اقدامات خاص بنده به عنوان آموزگار ابتدايي :

  اول پايه آموزان دانش روخواني تقويتچگونگي  -  1

 برخي كه اينه بياد، پيش تدريس طول در ممكنه ابتدايي اول پايه معلمين از برخي براي كه مشكالتي از يكي   

 زيادي هاي راه مشكل اين رفع براي تونيد مي شما دارند، مشكل جمالت و كلمات روخواني در آموزان دانش از
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 مي انجام كالس تو بازي صورت به كه روشهاست اين از تا دو يكي درباره من امروز بحث اما. ببنديد كار به رو

  .گيره

 رو جمله گيد، مي آموزان نشدا به و نويسيد مي جمله يك تخته پاي شما كه صورته اين به كار روش     

 كه كنيد انتخاب طوري رو جمالت بايد البته. بدن انجام شده خواسته ازشون جمله تو كه رو كاري و بخونند

  :كردم استفاده زير جمالت از من مثال عنوان به بشه، شامل رو كتاب در شده تدريس حروف و كلمات

  .بشين و پاشو

  .كن پرواز پروانه يا گنجشك مانند

  .بزن دست خودت رايب

  .بشين سينه به دست

  .تا چند شود مي دو با دو

  .بده دست ميالد با برو شو بلند

  .من به بده رو امال دفتر

  .بخوان رو ناس سوره

  ... و

 آن هاي خانه در و كشيده كالس تابلو روي جدولي كه، باشه صورت اين به تونه مي  ها روش از ديگه يكي

 كار اين. كنند پيدا را آن تا خواهيم مي آموزان دانش از و خوانيم مي را اي كلمه مهادا در. بنويسيم را كلمات

 .داد خواهد افزايش را آموزان دانش دقت روخواني، تقويت بر عالوه
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  آموزان دانش امالي تقويت براي راههايي -  2

امال در دانش آموزان بود  يكي ديگر از اقدامات خاص بنده پيدا كردن و بكار بردن روش هاي مناسب براي تقويت

  كه در زير روش كار را تو ضيح مي دهم :

 در را اهداف اين ابتدايي دوره آموزشي برنامه در امال درس.  بخواند يا بگويد ديگري كه مطلبي نوشتن يعني امال

 ييامال اشكاالت تشخيص -2 فارسي زبان هاي جمله و ها كلمه نوشتاري صحيح صورت آموزش - 1: گيرد مي بر

  .رونويسي در آموزان دانش نوشتاري هاي آموخته تمرين- 3 آنها رفع و آموزان دانش

. نميشود برقرار بخوبي جامعه افراد بين زباني ارتباط باشد همراه اماليي هاي غلط با كه نوشتاري با است بديهي

 مي ياري را آموزان دانش ، يسينو امال ، فوق اهداف بر عالوه است روشن كامال درس اين به توجه لزوم ، بنابراين

 به داشتن توجه و تمركز -2 ، دقت با دادن گوش - 1: نمايند تقويت ها زمينه اين در را خود هاي مهارت تا كند

 نوشتن( انشا و نويسي جمله)  غيرفعال نوشتن( رونويسي از گذر براي الزم آمادگي -3 ،)  معلم(  گوينده گفتار

  )فعال

  : فارسي امالي شآموز روش برجسته نكات

 در تمرينات انتخاب در پذيري انعطاف -2 آن، آزموني وجه به نسبت امال درس آموزشي وجه به بيشتر توجه- 1

 اخذ امالهاي وار زنجير ارتباط -4 زباني، هاي جمله سازنده عناصر عنوان به كلمات به توجه -3، امال جلسه هر

  گوناگون جلسات در شده

  ارزشيابي معيارهاي

  : كرد بندي مرحله ميتوان هم صورت اين به را امال، آموزش روش ديگر صرعنا

  آن خواندن و سياه تخته روي آن نوشتن و امال متن انتخاب اول، گام

  آموزان دانش توسط آن نوشتن و معلم امالتوسط قرائت ، دوم گام

  اماليي خطاهاي فهرست تهيه و امالها گروهي تصحيح ، سوم گام
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  .شده استخراج اماليي اشكاالت بندي اولويت به توجه با متنوع ريناتتم ، چهارم گام

  : متن انتخاب

 تنهايي به كلمه انتخاب از و باشد جمله حاوي نظر مورد متن -1:  شود توجه زير موارد امالبه متن انتخاب در 

 -3. اند دهش تدريس قبال كه باشند شده تشكيل حروفي از متن جمالت سازنده كلمات -2. شود خودداري

 در موجود جمالت بر عالوه -4.نباشد بيشتر كلمات كل درصد 20 از ، درسي هاي كتاب متن از خارج كلمات

 جلسه هر در -5.  شوند گرفته نظر در هم ديگري جمالت ، شده خوانده كلمات از استفاده با ، درسي هاي كتاب

 پيشرفت درجه بتوان تا شود استفاده نيز اند بوده مشكل آموزان دانش براي قبلي جلسات در كه كلماتي از

  .كرد گيري اندازه را شاگردان

  :قرائت

 شمرده لحني و بلند صدايي با را آن ، آموزان دانش شدن آماده از پس ، كرده پاك تابلو روي از را امال متن معلم

 را متن ، كرده خودداري كلمه هب كلمه خواندن امالاز متن قرائت هنگام البته.  كند مي قرائت بار دو تا حداكثر و

 آشنا آن معناي و جمله بافت با آموزان دانش تا كند مي قرائت كامل جمله يا فعلي و اسمي گروههاي صورت به

  . نماند طرف بر را خود اشكاالت ، هم نويسان كند تا كند مي تكرار مناسب سرعت با را امال متن.  شوند

  : گروهي تصحيح

 بررسي را ها امال تك تك آنان نام به اشاره بدون معلم و شود مي انجام آموزان دانش املك مشاركت با گام اين 

 كمك به و گيرد مي دست در را آموز دانش اولين امالي معلم كه ترتيب اين به.  كند مي استخراج را مشكالت و

 را كالس آموز دانش ينآخر تا و سومين ، دومين امالي سپس. كند مي رونويسي را شده ياد كلمات آموز دانش

 روي را اماليي هاي غلط صحيح صورت ، ديگري آموز دانش يا آموز دانش همان كمك به و گيرد مي دست در

 در.  زند مي)  مثال(  عالمت يك آن مورد اولين جلوي بودند تكراري ها غلط كه جا هر البته.  كند مي ثبت تابلو

  . كند مي بندي اولويت را آموزان انشد اماليي اشكاالت ، ها غلط شمردن با پايان
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  :  متنوع تمرينات

 تمرينات انواع گيري بكار با آموزان دانش اماليي اشكاالت ترين تعداد پر و مهمترين به توجه با معلم گام اين در

 دانش نوشتاري توان تقويت به سازي جمله و سازي كلمه تمرينات همچنين و نويسي كلمه و نويسي حرف

  . پردازد مي آموزان

  ضعيف آموزان دانش اماليي تقويت براي پيشنهادي راههاي

 همكاران متعدد پيشنهادات با امال تقويت جهت معلمان شوراي جلسه در شده آوري جمع اطالعات مطالعه با   

 خط رعايت و ها غلط تصحيح و)  رونويسي(  مشق به دقت -1:  بود قرار اين از پيشنهادات اين ، شديم مواجه

 بررسي - 4 فارسي الفباي حروف شناخت از شدن مطمئن -3 آمادگي دوره در ورزي دست به توجه -2 ينهزم

 گفتن موقع اضافي حركات از پرهيز - 6 نويس كند آموزان دانش به بيشتر توجه -5 خانه در شب تكليف دقيق

 - 9 نشستن نوع به توجه - 8 كالس در تمرين و تكرار و روخواني براي ممتاز آموزان دانش از استفاده -7 امال

 دانش توسط حروفات صحيح تلفظ از اطمينان- 11 مصوت و صامت تركيب- 10 خواني تند كارت از استفاده

  آموزان دانش خود امالتوسط تصحيح -12 آموزان

 نمي باورش دوم پايه معلم كه كردند پيشرفت طوري ، دار مشكل آموزان دانش جلسه بيست از بعد خوشبختانه

 پيشرفت ، كالس هاي بحث در شركت.  هستند پيش روز بيست آموزان دانش همان ، آموزان دانش اين هك شد

 حاصل پيشرفت كه آموزاني دانش تشويق جهت.  بود امال درس در آموزان دانش تقويت نتيجه سايردروس در

 از يكي حتي و بودند الخوشح خيلي هم آموزان دانش اولياي.  داد آنان به را جوايزي مدرسه مدير اند نموده

 نظر در خصوصي بصورت آموزي سواد جهت او براي هم اي فشرده كالس كه گرفت تصميم بود بيسواد كه اوليا

  .شود گرفته

  خالصه موفقيت بنده در بكارگيري روش هاي تقويت امال

 ارائه هاي تدريس روش با مطابق نيز را آن تدريس روش گيرند مي جدي كه طور همان را امال درس معلمان اگر

 درس اين در مشكلي آموزان دانش رسد مي نظر به كنند، تدريس معلم تربيت مراكز هاي كتاب در شده

 تا. دارند برعهده را امال تدريس روش يادآوري و آشنايي در اي عمده نقش درسي گروههاي. داشت نخواهند
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. بود خواهد مفهوم بي گفتن امال امالو از صحبت اند نكرده پيشرفت خواندن مهارت در آموزان دانش كه زماني

 هر. كند مي آموزان امالدانش تقويت به موثري كمك انرژي پر و فعال معلمان بين از اول پايه معلمان انتخاب

 دانش به رسيدگي براي بيشتري وقت مربوطه معلم باشد كمتر اول پايه مخصوصا كالس يك شاگردان تعداد چه

 تقويت در تواند مي بيشتر تمرين و تكرار براي فقط اوليا از گرفتن كمك. داشت دامالخواه در ضعيف آموزان

 .امالموثرباشد

  ابتدايي اول پايه در ها نشانه تدريس روش

يكي از تجربيات و اقدامات خاص ديگر بنده روش جديد در تدريس نشانه ها در كالس اول ابتدايي بود كه در زير 

  به توضيح آنها مي پردازم .

 حروف تدريس ،روش فارسي بنويسيم و بخوانيم هاي كتاب از قبل و قديمي تدريس هاي روش در گفت يدبا 

 به بود شده نوشته نظر مورد حروف با كه اي كلمه وبعد شد مي تدريس نشانه ابتدا كه بود صورت اين به الفبا

 ا آ " حروف فقط آموز دانش اگر مثال طور به. شد مي داده آموزش كشي صدا و كردن بخش روش با آموز دانش

 و بخواند را شوند مي نوشته حروف اين با كه را بابا و آب هاي كلمه توانست مي ،فقط بود خوانده را " ب" و "

  .بنويسد

  

 داده نشان آموز دانش به رفته كار به نظر مورد حروف ها آن در كه هايي كلمه ابتدا فعلي تدريس روش در اما

 داده آموزش او به و كرده پيدا كلمه در را نظر مورد ي نشانه ، فعال طور به آموز دانش خود بعد و شود مي

 ديگر رنگ با نظر مورد ي نشانه و است آمده ها جمله اين " ا آ" ي نشانه تدريس براي مثال طور به.  شد خواهد

 فارسي زبان در كه هايي شكل به ما نظر مورد ي نشانه.....     آبي   دريا    آبي    آب.        است شده نوشته

 و كرده پيدا را ها آن آموزگار راهنمايي و كلمه تكرار و تلفظ با بايد ها بچه و است آمده ها كلمه در دارد وجود

  : كنيد توجه ها آن به كنم مي درخواست كه هست مواردي.  دارد شكل چند " آ " صداي بدانند

  . كنيد آماده پازل صورت به را است نشانه اين به مربوط كه هايي ،شكل تدريس شروع از قبل -1
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 دو ،مثال باشد كمتر تعدادشان چه هر اول كالس در كه كنيد بندي تقسيم گروهي صورت به را ها بچه حتما -2

  . است ،بهتر نفري سه يا

  .كنند هآماد را نظر مورد شكل بتوانند تا كنيد راهنمايي را ها آن و كنيد تقسيم ها بچه بين را ها پازل -3

  .كنند مشورت يكديگر با اند آورده دست به كه شكلي مورد در بخواهيد ها آن از حاال -4

 بازگو كالس ديگر هاي بچه براي را شده بدل و رد گروه هر اعضاي بين كه هايي گفته گروه هر از نفر يك -5

  .نمايد

 بگو ":  مثال.  شود گفته ها بچه وسطت حتما كلمات اين كه كنيد سعي و بسپاريد خاطر به را كليدي كلمات -6

  "... و دريا ":  داد خواهد جواب " ؟ بيني مي آبي رنگ به چيزهايي چه شكل در ، عزيزم

 اين در توانيد مي االن و ايد كرده تمرين ها بچه با ها نگاره در را كلمه جفت يك بودن آغاز هم و پايان هم -7

 هم كه دريا و بابا مثل.  هستند آغاز هم و پايان هم كه شنيديد يكلمات چه كه كنيد سؤال ها آن از هم مورد

 نماييد تأكيد اول صداي روي و هستند آغاز هم آبي و آب ويا نماييد تأكيد آخر صداي روي و هستند پايان

 اشاره هم آن شكل به نظر مورد صداي تأكيد هنگام به بايد شما كه است اين در ها نشان با ها نگاره تفاوت.

  .يدكن

 بلكه. كنيد معرفي را آن بعد و دارد شكل دو "آ" كه نكنيد اشاره فورا. نگيريد كودكان از را اكتشاف لذت اصال -8

 ي ،نشانه ببينند كه نماييد متمركز موضوع اين به را ها ،آن نظر مورد شكل معرفي تصاويرو كارت دادن نشان با

  : مثال. است شده نوشته اشكالي چه به نظر مورد

  "؟ كنيد مي بيان را صدايي چه كلمه اين اول در بگوييد و كنيد توجه " آب " ي كلمه به!  ها بچه " -

   .... " آ ":   جواب

  . بسپاريد خاطر به را شكلش و كنيد نگاه اول صداي شكل به خوب!  خب  -

  ؟ كنيد مي بيان را صدايي چه آن آخر در دريا ي كلمه در  بگوييد من به حاال  -
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  ... " ا " يصدا -

 در وقتي و دارد شكل يك آمده كلمه اول در وقتي ؟ است آمده شكلي چه به " آ "  صداي جا اين در ببينيد -

 چند به را " آ " صداي ها كلمه در شما  بگوييد من به توانيد مي.  دارد ديگر شكلي آمده كلمه وسط و آخر

  ؟ ديديد شكل

 ، نشديد موفق اول هاي دفعه در اگر...  شكل دو به: داد خوهند بجوا جو و جست و  دقت با خودشان ها بچه -

  . برسند جواب به خودشان كنيد سعي ها بچه كردن راهنمايي با نگوييد خودتان را جواب هم باز

 كنيد معرفي ها بچه به را ها آن شعر و كودكانه زبان با و نوشته تابلو پاي را شكل دو اين كه شماست نوبت حاال

 اول " آ " ميگن اين به –.......     اول "آ " به اشاره با.  داره شكل دو ،  داره شكل دو - ؟ داره شكل چند  آ آ.....

  . آخر الي و خويشه جاي به كي هر الفبا جدول تو ، نميشه اين از غير به هميشه مياد اول   ؟ مياد كجا...

 دقت ها بچه نوشتن ي نحوه به.  شود انجام اه بچه توسط خودتان حضور و كالس در بنويسيم كتاب حتما  -9

 دانش اشتباهات به شما شود مي انجام خانه در  بنويسيم تمرين وقتي. بگوييد ها آن به را اشكاالتشات و كنيد

  . برد نخواهيد پي آموز

 را تننوش و خواندن ابتداي ، توانستيد چگونه و هستند آموختن ي تشنه قدر چه ها بچه كه بينيد مي وقتي -10

  .  برد خواهيد لذت آموختن از و بود نخواهيد اصالًخسته ، بياموزيد ها آن به
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  بيان نكات ويژه حاصل تجربيات بنده :

  توصيفي طرح تشويقي جمالت -  1

 اصطالحات يا و جمالت كمبود هستند گربان به دست آن با توصيفي طرح معلمان بيشتر كه مشكالتي از يكي

 حتي و شده تكراري جمالت مدتي از پس كه طوري.  است آموزان دانش واداشتن تحرك به و تشويق جهت

 بودم فكر اين در ها مدت. شود مي خسته كند مي تكرار را اي كليشه جمله چند مرتب اينكه اي نيز معلم خود

 زير مالتج حاوي كه كپي برگ يك اينكه تا كنم استفاده آموزان دانش....  و تشويق براي متفاوتي جمالت از كه

 ديگر اختيار در را آن گرفتم تصميم و شدم حال خوش بسيار.  رسيد دستم به همكاران از يكي توسط بود

  .دهم قرار عزيزان

 جمالت اين از بسياري انتهاي يا و ابتدا در كه است دكر به الزم.  بخورد عزيز همكاران ي همه درد به اميدوارم

  .كرد استفاده توان مي بيشتر صميميت جهت را....  و  نازنينم ، مهربانم ، مگل نو ، دغترم ، پسرم ، عزيزم ي كلمه

  آفرين حركت جمالت

  ( حالم خوش( شادم اي كرده كه پيشرفتي از-2                    حالم خوش كني مي كوشش اينكه از-1

  اي نوشته تربه امروز-4                                        دارم بيشتري انتظار تو از-3

  كردي شادم خود تالش با-6                           كن استفاده بهتر خود وقت از عزيزم-5

  باشم ديگرت هاي موفقيت شاهد كه روزي اميد به-8                       آفرين هزاران تو پيشرفت بر-7

  نداري چنداني ي فاصله ، كامل موفقيت تا-10                                            اي نوشته قبل از بهتر-9

  دارم تو از بيشتري توقع-12                                         كرد اميدوار مرا تالشت-11

  كني تالش بيشتر دارم دوست -14.                            هستم تو موفقيت راه به چشم -13

  كردي اميدوار خودت به مرا- 16                        است ارزش با بسيار تالشت فرزندم -15
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  داري جبران فرصت هنوز-18                                  شوي مي موفق كه مطمئنم-17

  آفرين شادي جمالت

  سپاسگزارم تو دقت از -2                            بردم لذت زيبايت خط از-1

  داري نظم كه پيداست هايت نوشته از -4                               متشكرم تو زحمت از-3

  نوشتي زيبا چه به به -6                        نوشتي خط خوش بسيار -5

  !داري تميزي دفتر چه-8                             آفرين!  زيبايي خط چه -7

  آمد خوشم ، زيباست واقعا تو خط -10!                                    نوشتي نيكو چه -9

                  شد من شادي باعث زيبايت خط -11

  تشويقي جمالت

  سليقه اين بر آفرين -2                        تو چشتكار و همت بر آفرين-1

  هايي بهترين از كه تو بر آفرين -4                              بهشتي گل تو بر آفرين-3

  عزيزم مني افتخار باعث - 6                                  نازنينم لگ بر آفرين -5

  من زيباي گل بر آفرين - 8                    دارم دوستت كوچك دانشمند -7

  من بوي خوش گل بر آفرين -10                                 نيلوفرم گل بر آفرين -9

  آب مشق نوشتي قشنگ                       گالب بوي و گل بوي*

  بابا نوشتي خوب چه                            مرحبا آفرين صد *

  تميزه پسرم مشق                               ريزه ريزه باران *
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  نداره حرف تو مشق                                     اناره اول اَ *

  نمونه شده مشقت                                دونه دونه انار *

  بهشتي خوب پسر                     نوشتي كه مشقي با *

  باد باد اي نوشته                          باد تو بر آفرين صد *

  قشنگ نباشي خسته                           رنگارنگ اي پروانه *

  كالسي زرنگ تو                           عباسي تاب تاب *

  من دل در هستي تو                 من بوي خوش سيب اي *

  باش من با هميشه براي                 آش از نوشتي خوب چه *

  ثريا نوشتي خوب                            دريا روي قايق *

  اردك نوشتي خوب چه                     كودك اي آفرين صد *

  گردش بعد نوشتي مشق                 ورزش با شادي شادي *

  تميزه پسرم مشق                              پاييزه اول پ *

  پسرم به آفرين صد                      دفترم تو ام نوشته *

  نمونه شده مشقت                      دونه دونه مياد برف*

  بلبل مثل صدا خوش                   سنبل مثل بو خوش *

  تو مهتابي و آفتاب                       تو شادابي گل يك *

  ژاله نوشتي قشنگ                       الله سرخ گل چون *

  داري قشنگي خط                    داري خطي چه به به *
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  پاك و نوشتي قشنگ               خاك روي نوشت مورچه *

  قشنگ هست) امين( شقم                    رنگ يك با ام نوشته *

  بهشتي اليق تو                       نوشتي كه مشقي با *

  نازم مي ات ديكته به                         نازم و خوب پسر *

  مرحبا آفرين صد                   صحرا تو خونه مي با *

  درخشان و قشنگي                           تابان ماه مثل به *

  باره مي مشقت از نور                          ستاره يك مثل به*

  قرآن به سپردمت                           مهربان پسر اي *

  جوره؟ چه تو هاي مشق                            توتوله متل اتل *

  ياس مثل هستي زيبا                       كالس خوب گل اي *

  آفرين ميگم بهت                             نازنين پسر اي*

  جان مثل دارم دوستت                           مهربان پسر اي *

  مني قلب در هميشه                  روشني و گرم خورشيد *

  نشسته دل به مشقت                         پسته و پنير و نون *

  فراز سر سرپ اي                      ناز و نوشتي قشنگ *

  بهاره مثل مشق اين                     ستاره صد و گل صد *

  ايراني پسر اي                            تواني پر و دانا *

  بهتر هستي همه از                       كبوتر چون قشنگي *
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  سو هر به كشي مي پر                            پرستو از تر زيبا *

  داني؟ مي را موضوع اين                       تواني پ و زرنگ *

  بنويس بعد بخوان اول                      ريز ريز مياد بارون *

 مرتب هست دفترت                            مودب پسر اي* 

  

  ابتدايي آموزان دانش در خالقيت پرورشچگونگي  – 2

 در بخواهند اگر. است فردي و سازماني فرهنگي، علمي، مختلف ابعاد برگيرنده در و پيچيده مفهومي خالقيت  

 سازماني فرهنگي، علمي، شرايط اول درجه در بايد يابد تحقق پايدار شكلي به و يابد توسعه مفهوم اين اي جامعه

  ...آورند وجود به را آن فردي و

. ماند خواهد نتيجه بي محتوا و يتكيف نظر از كوشش نوع هر نيايد فراهم علمي مناسب و الزم شرايط اگر

 توان و بكوشيم چه هر كنيم ايجاد را خالقيت توسعه و تحقق سازماني و فرهنگي شرايط نتوانيم اگر همچنين

  .كنيم پيدا دست پايدار اي توسعه به توانيم نمي هم باز دهيم افزايش را خود علمي

  :بتداييا آموزان دانش خالقيت پرورش اول گام شرايط سازي آماده 

 در مناسب شرايط آوردن وجود به كودكان خالقيت پرورش در گام اولين كه باورند اين بر نظران صاحب اكثر 

 وجود به فشار با توان نمي را خالقيت كه است واضح: گويد مي راجرز كارل. است آموزشي خانوادگي، محيط

 توانيم مي چگونه. است صادق وضع همين هم خالقيت مورد در. كند ظهور تا داد اجازه آن به بايد بلكه آورد

 در من تجربيات يابد؟ پرورش خالقيت و شود تسريع داخلي شرايط تا بسازيم مساعد را خارجي شرايط

 ظهور احتمال آزادي، و رواني امنيت كردن فراهم با توانيم مي كه كرد معتقد مطلب اين به مرا روانشناسي

 ويژه به آموز دانش و معلم در نوآوري و خالقيت و رشد براي پرورش و زشآمو. دهيم افزايش را سازنده خالقيت

 دست به موجود شرايط از صريحي و روشن درك بايد تربيت و تعليم زيربناي منزله به ابتدايي آموزش دوره در
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 عتبرم و علمي معيارهاي و اصولي اهداف و تربيت و تعليم فلسفه مبناي بر بكوشد بايد بعدي گام در بياورد،

 كه دريافت خوبي به توان مي تصوير اين ارايه با. كند رسم خالقيت پرورش مطلوب شرايط از روشني تصوير

 ديگر، پرورشي و آموزشي محل هر يا خانواده آموزش، سازمان مدرسه، درس، كالس در خالقيت پرورش شرايط

 و پرورش مسير در سرمايه و انگيزه انرژي، وقت، صرف كمترين با توان مي نتيجه در. باشد صورتي چه به بايد

 فردي و اقتصادي فرهنگي، اجتماعي، علمي، مناسب شرايط اگر اما. گرفت قرار نوانديشي و خالقيت شكوفايي

 يك صورت به بلكه بود نخواهد موثر تنها نه خالقيت مسير در مثبتي عامل هر نياوريم فراهم را خالقيت پرورش

  .كرد خواهد عمل مانع

  :آموزان دانش خالقيت پرورش در او نقش و خالق لممع 

 بحث آموزان دانش خالقيت پرورش هاي شيوه درباره همه كه كنيم مي مشاهده و خوانيم مي شنويم مي بسيار 

 رفتار تاثير تحت شدت به پرورش و آموزش پذير شكل و فراگيرنده مقام در آموزان دانش كه حالي در. كنند مي

 ضرورت خورد، مي چشم به بيشتر پذيري انعطاف و پذيري نقش اثرپذيري، كه ابتدايي دوره رد. دارد قرار معلم

 نوانديش، معلم يك كنيد سعي آموزان دانش خالقيت پرورش هاي شيوه به پرداختن از پيش از بيش كه دارد

 سبب كه است ادياعتم قابل الگوي آموز دانش نظر در آموزش امر ابتداي در معلم زيرا باشيد، خالق و نوآور

   .شود مي يادگيري نفي يا اثبات

 نباشد خالقيت عملي الگوي خودش ولي دهد، ارائه كالمي صورت به آموز دانش به را خالقيت آموزش معلم اگر

 شيوه سوال پرسيدن نحوه و آموزش شيوه خود گفتار در اگر. آورد مي وجود به شناختي تضاد و تناقض او براي

 اي خالقانه شكل به را خود عاطفه و احساس و ندهيم بروز را خالقي ارزشيابي نحوه و فيعاط ارتباط برقراري

 در. بشويم ها آن خالقيت پرورش باعث عملي آموزش خوبي به توانيم نمي كنيم تالش چه هر نكنيم ابراز

 احساس ابراز با و دهد نمايش را افكارش و ها انديشه اي خالقانه شكل به خود عملي رفتار با بايد معلم حقيقت

 فراهم آموز دانش براي را ادراكي برداري نمونه فرصت خالقيت، غيركالمي و كالمي گوناگون هاي شكل و عاطفه

 آموزان دانش خالقيت پرورش براي معلم گام ترين ضروري. يابد دست نوآوري و خالقيت به بتواند او تا كند

 آموزان دانش ياد از معلم كه شود سبب نبايد حركت اين ولي. اوست خود خالقيت پرورش در او كوشش و تالش



  

هزار  6اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

 - آرتورا بي. «گردد مي باز معلم به شاگرد از و شاگرد به معلم از و است سويه دو حركت اين اصل در. شود غافل

  :نويسد مي كالس در خالقيت توسعه زمينه در معلم خالقيت نقش درباره »ساند بي رابرت و كارين

 را خالقيت كه آورند مي وجود به درسي كالس هاي محيط دهند، مي نشان خالق رفتار خود از كه معلماني 

  :كنند مي پرهيز خود كالس در فرهنگي و حسي موانع از معلمان اين. دهند مي ارتقا

  مطابقت آثار

  منطق به حد از بيش ايمان

  ناكامي يا اشتباه از ترس

  خود شخصي و دروني رضايت

  استقالل نداشتن

  قدرت به اتكا

  .گرايي كمال

 پويايي جهت در امروز همين از توانيم مي بگيريم نظر در آفرينشگر و ق خال معلم مورد در را نشانه چند اين اگر 

  «.كنيم حركت خود بيشتر خالقيت و

  :كالس در خالقيت

 دوره معلم .باشد داشته كاربردي و روز به و علمي اطالعاتي و پويا فعال، ذهني بايد مي ابتدايي دوره معلم

 بگيرد نظر در درس كالس در آموزان دانش خالقيت پرورش جهت در را مباني و اصول سلسله يك بايد ابتدايي

  :است زير شرح به اصول اين از برخي. شود موفق زمينه اين در بتواند تا

  .است تدريس و ارگفت رفتار، در تنوع و پذيري انعطاف نوگرايي، نيازمند ابتدايي آموزش در خالقيت پرورش )1 

  .بود خواهد آموز دانش در خالقيت رشد سبب باشد بانشاط و فعال و انرژي با پرتكاپو، ابتدايي معلم اگر )2 
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  .است خالقيت ابتدايي آموزان دانش در نفس به اعتماد رشد در معلم نفس به اعتماد )3 

  .است خالقيت پرورش فن زمينه آموز دانش براي انديشه يورش فكري، بارش پذيري، خطر )4  

 كنجكاوي، تحريك سوال، طرح پيچيدگي، به سادگي دادن ترجيح ناشناخته، آموزشي هاي تجربه به ميل )5 

  .است ضروري ابتدايي دوره در خالقيت رشد براي آموز، دانش ذهني دهي جهت محيط، كشف آموزش

 تاثير خالقيت پرورش در ابتدايي آموز دانش مثبت تقويت و خود هاي دانسته نكردن تحميل نياوردن، فشار )6 

  .دارد بسيار

  .شود مي خالقانه احساسات و افكار رشد سبب كالس پذير انعطاف و آزاد هاي فعاليت و بازي )7 

  .شود مي خالقيت رشد در تحريك باعث هنري يق عال داراي و رو خوش طبع، شوخ معلم)8 

  .است خالقيت رشد مانع وجود ابراز و جديد هاي برنامه نو، فكر تازه، هاي روش جديد، دانش از پرهيز )9 

  

 دانش در را خالقيت روح اي، كليشه پاسخ و پرسش عادت، روي از آموزش تكراري، هاي روش به گرايش)10 

  .كشد مي ابتدايي آموز

  .است خالقيت نبود نشانه فكري انجام و وابستگي تضاد و ابهام نكردن، تحمل ذهني، تمركز نداشتن )11 

  .است خالقيت رشد عوامل از خود از مستمر ارزشيابي كالسي، تجربه علمي، رشد )12 

  :خانواده در خالقيت پرورش  

  .نشماريد ناچيز و اهميت بي را ها آن و نباشيد اعتنا بي فرزندانتان نظرهاي و ها ايده ها، انديشه به)1

 اين در محكمي و قوي فرهنگي پشتوانه كنيدتا شناآ ها افسانه و اسطوره داستان، با را فرزندانتان) 2خالقيت 

  .باشيد داشته زمينه

  .بدهيد عمل آزادي و انتخاب حق فرزندانتان به امكان صورت در)3 
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  .كنيد صحبت آينده اميدهاي و روياها از فرزندانتان با )4 

  .دارد اهميت دهند مي انجام ترها بزرگ چه آن فقط گويي كه نكنيد رفتار طوري )5 

 نگر آينده و كند ريزي برنامه پيشاپيش دهد انجام خواهد مي كه كاري براي چگونه بدهيد ياد فرزندتان به )6 

  .باشد

 در و شويد قائل احترام برايش و كنيد تعريف او از ديگران حضور در است خجالتي و گير گوشه فرزندتان اگر )7

  .بگيريد آغوشش در خلوت

  .نكنيد منتقل فرزندتان به اقتدار صاحب هاي دستگاه به نسبت را خود تشويش و ترس) 8 

  گويي امال جذاب هاي روش. 2

  بنده از روش هاي زير براي جذابت در امال استفاده مي كردم كه مي تواند مورد استفاده ساير همكاران قرار گيرد 

 ديكته مهنگا در توان مي ندارد، چنداني پيشرفت امال در و است ضعيف شاگردي كه مواقعي در •

 در. بنويسد مشورت با است، مشكل برايش كه را لغات از بعضي تا نشاند قوي آموز دانش كنار را ضعيف آموز دانش

 مواجه مكرر طور به نمره افت با هم و سپارد مي ذهن به خوبي به را لغت آن هم ضعيف، آموز دانش نتيجه

  .شدبا هميشگي و تكرار طور به نبايد روش اين البته. شود نمي

 از را لغات درست خودشان آموزان دانش و نويسد نمي را لغات صحيح معلم امال، كردن تصحيح هنگام در •

 را آن صحيح و كشيم مي خط اشتباه كلمات دور ابتدا يعني،. دهيم مي نمره امال آن به ما بعد و كنند  پيدا كتاب

  .دهيم مي نمره آنها نوشتن صحيح به ما و نويسند مي ها بچه
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 چيزي ها بچه ولي بخواند، ها بچه براي امال از قبل را ديكته متن است بهتر معلم كه است اين ديگر روش •

 بار سه بايد متن كل امال هر در يعني شود، خوانده مجدداً متن بايد هم امال از بعد. دهند گوش تنها و ننويسند

  .شود خوانده

  .بنويسند هوا در را آن مهم لغات ها بچه و واندخ را ديكته شفاهي توان مي امال، ديگر صورت در •

 جلويي فرد پشت روي انگشت با را كلمات سري پشت شاگرد كه باشد چنين تواند مي امال ديگر نوع •

 و بازي نوع يك اين كه بنويسد و بفهمد را لغات بتواند عقبي فرد انگشت حركت روش از جلويي شاگرد و بنويسد

  .است امال

 شده بريده لغات از و ببرند را لغات و بياورند كالس به خود با روزنامه گوييم مي ها بچه به ديگر روش در •

 خانه در هم گروهي صورت به تواند مي روش اين يا. بچسبانند ورقه روي بر و كنند درست ما براي امال بند يك

  ..گيرد انجام

 آموزان دانش به ناقص لغات صورت به يا و تشديد بدون نقطه، بدون كرده صورتتايپ به را اماليي توان مي •

  .كنند كامل را ناقص لغات يا دهند قرار تشديد يا و بگذارند نقطه مناسب جاي در آنان تا داد

  .بزنند خط را غلط كلمه ها بچه تا داد قرار هم كنار در غلط و صحيح لغات صورت به را ديكته توان مي •

 آنان تا بدهيم آموزان دانش به را شكل چندين يعني. باشد يريتصو صورت به تواند مي امال ديگر روش •

  .بنويسند را آن صحيح امالي
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 گروه، هر در و كنيم مي تقسيم نفره 6 يا 5 هاي گروه به را ها بچه كه شكل اين به: گروهي صورت به امال •

 قرار ها گروه كار پوشه در امال آن و دهيم مي گروهي نمره انتها در و نويسد مي گروه از نفر يك را خط هر

  .گيرد مي

 آوري جمع را ها گروه همه امالي ما و نويسد مي خود گروه اعضاي تمام كمك با امال متن يك گروه هر •

 انتخاب پاراگراف يك گروه هر از يا و گوييم مي كالس كل به را ديكته متن بهترين يا سپس و خوانيم مي و كرده

 انتخاب ها بچه را ديكته متن صورت اين در. گوييم مي ديكته كالس، كل به و كرده تهيه تلفيقي ديكته و كرده

  .اند كرده

 تا خواند مي ديگر گروه براي و نويسد مي را اي ديكته متن گروه هر سپس و كنيم مي بندي گروه را ها بچه •

  .است ديكته اين ديگر نام گروه به گروه ديكته. بنويسند گروه آن

 انتخاب درس از مهم كلمه 10. شوند مي تقسيم نفره 6 يا 5 هاي گروه به ها بچه باز ديگر، روش در •

 مهم كلمات از و بنويسند درس با ارتباط در را اي جمله كدام هر كه خواهيم مي ها گروه در ها بچه از و كنيم مي

  .بسازد زيبا و كوتاه متن يك و گذاشته هم كنار را خود جمالت گروه هر و كنند استفاده نظر مورد

 آموزان دانش براي را بعدمتن. نويسد مي تابلو روي را متني معلم كه صورت بدين: حافظه تقويت امالي •

. بنويسند را اند فهميده متن از آنچه هر بايد ها بچه و كشد مي پرده تابلو روي هايش نوشته روي سپس و خواند مي

 امتياز خود به و كرده  مقايسه تابلو متن با را خود متن اه بچه و دارد برمي ها نوشته روي از را پرده معلم سپس

  .دهند 

 آينه با ها بچه و بنويسيم تابلو روي عكس بر را كلمات كه باشد آينه از استفاده تواند مي ديگر، روش •

  .بخوانند را آن صحيح يا و بنويسند را آن درست
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 صورت به ها بچه كه ترتيب بدين. است همدرس حياط محيط و آب از استفاده ديگر، روش: آبكي ديكته •

 گروهي و بنويسند زمين روي را ديكته آب با و آورند مي مدرسه به پاش آب خود با گروهي يا و انفرادي

  .كنند تصحيح را خود هاي نوشته

 به ديكته يا و بسازند جمله خود اشتباهات با آموزان دانش كه است اين امال تصحيح در ديگر روش •

  )بعد به ديماه از اول پايه. (باشد درس مهم لغات از سازي هجمل صورت

 و بسازند را كلمات سوزن و نخ يا و خمير با سپس و بنويسند پارچه روي را درس مشكل يا مهم كلمات •

  )تلفيقي يادگيري( شود مي توأمان بازي و هنر با امال صورت اين در كه بدوزند يا

  .بنويسند معنا هم يا و متضاد خانواده، هم كلمات امال، در خود اشتباهات از آموزان دانش •

 صدا به تنها ها بچه كه اين از و گفتن ديكته هنگام در ها لهجه و صداها انواع با آموزان دانش آشنايي براي •

 ايصد و بخوانند نوار روي بر را امال متن تا بخواهد خود اطرافيان از تواند مي معلم نگيرند، خو خود معلم لحن و

 هنگام در و بنويسند ديكته نوار آن روي از ها بچه و بياورد كالس به را متن آن سپس و كنند ضبط را خود

  .نشوند مشكل دچار ها بچه ديگر زمان هر يا و پاياني ارزشيابي

 ديگر هاي كالس هاي بچه به و كنند تعويض را خود جاي كالسي امالهاي در توانند مي معلم همكاران •

  .شوند آشنا ديكته در گويش و لحن و صداها انواع با ها بچه تا يندبگو امال

 امالي در معلم با قبلي هماهنگي ضمن والدين و بگويند ديكته خود والدين به توانند مي آموزان دانش •

  .دهند نمره خود مادر و پدر به و كرده تصحيح را آنها ها بچه تا بنويسند اشتباه را كلمه چندين خود
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 ها گروه انتها در و بگويد معلم به پاراگراف يك گروه هر. بگويند ديكته خود معلم به توانند مي اه بچه •

 چند معلم است بهتر البته. كند تصحيح را خود به مخصوص پاراگراف گروه هر يا و كنند تصحيح را معلم ورقه

  .بنويسد اشتباه عمداً را كلمه

 ديكته خودش به خود صداي روي از و كند ضبط را خود دايص تواند مي فرزند سواد، بي والدين براي •

  .نمايد هستند، سواد بي كه خود اولياي صداي جايگزين را خود شده ضبط صداي يعني بگويد

 ولي كنند، تصحيح تا داد ها بچه به را امال توان مي كه است اين امال تصحيح براي ها روش از ديگر يكي •

 بعد و بگذارند نمره فرد، دفتر كنار مداد با كننده تصحيح آموزان دانش يا و بدهد معلم را نهايي نمره نهايت در

  .كند مقايسه داده آموزان دانش كه اي نمره با را خود نمره معلم،

 تا دهد مي وقت كوتاهي زمان و كند مي نصب تابلو به را وآن نويسد مي مقوا روي بر را لغاتي معلم •

 در لغات از آنچه هر ها بچه جا اين در. دارد برمي را مقوا سپس و كنند نگاه دقت به را كلمات آموزان دانش

  ..سنجد س رانيز آنان دقت فراگيران؛ امالي تصحيح ضمن معلم و نويسند مي را است مانده ذهنشان

  .كاغذ روي و قلم با نه كنيم تصحيح هوا در هم ما و بنويسند هوا در را امال آموزان دانش •

 حياط و مدرسه زمين روي گچ با آموزان دانش كه است اين است، هم بازي با همراه كه مالا ديگر روش •

  .نكند كثيف را مدرسه حياط گچ آثار تا بشويند جمعي دسته را حياط سپس و بنويسند ديكته مدرسه

 تمام ات گرده تقسيم ها گروه بين را ها كارت بعد. بنويسد كارت چندين روي بر را امال تواند مي معلم •

  بگويد ديكته آنها روي از و كرده جمع را ها كارت سپس. ببينند را كارتها ها گروه
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 هر اگر. كرد تلقي واحد روش عنوان به نبايد را گرديد بيان نمونه عنوان به كه امال هاي روش يادآوريست به الزم

 و ضرورت به بنا گرامي همكاران لذا. دهد مي دست از را خود آموزشي ارزش گردد، استفاده اندازه از بيشتر روشي

....  و ؛ترس؛ اضطراب نظير آن عواقب تا گيرند كار به را امال متنوع هاي روش شرايط، گرفتن نظر در با

  .يابد كاهش آموزان دردانش

  )توصيفي(  درسي تكاليف ارزشيابي شيوه- 3

 در كردن عمل و توانستن دانستن، نگيچگو و گيرند مي قرار سنجش مورد ها دانسته معموال پاياني امتحانات در

 در يادگيري فرآيند براي سهمي بيني پيش با امتحانات جديد نامه آئين. شود مي ناپيدا و محو آن جريان

 فردي هويت توان مي آن طريق از كه است آورده وجود به را رويكردي آموزان دانش تحصيلي پيشرفت ارزشيابي

  .داد رقرا توجه مورد نيز را آموزان دانش

 كردن آشكار ضمن وي، كوشيدن نحوه در عملكرد سنجش قلب در آموز دانش مستمر هاي فعاليت به توجه

 است گفتني. كند مي فراهم را خالقيت و نوآوري و دانش توليد امكان آنها، از يك هر هاي تواناي و استعدادها

. نيستند گيري اندازه قابل معمول هاي روش با آموزان دانش شناختي غير يادگيري هاي فراورده و ها فرآيند

  .برگزينند را جديدي هاي راه بايد معلمان بنابراين

 مي مدارس معلمان شوراي ترديد بدون و باشد مي زمينه اين در استفاده قابل هاي شيوه از يكي كار پوشه روش

 مي مؤثر تجربه يك عنوان به روش اين طرح ولي كنند پيشنهاد و ابداع نيز را گوناگوني و بديع هاي راه توانند

  .باشد مدارس در شناختي غير يادگيري سنجش جهت در تر جدي و تر جديد كارهاي براي شروعي نقطه تواند

 روش اين در. است كالس از خارج هاي فعاليت و درسي تكاليف ارزشيابي هاي شيوه از يكي كار پوشه روش

 طول در كه را خود كارهاي جريان از مواردي و ها مثال خود كار پيشرفت و توانايي دادن نشان براي آموز دانش
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 شده واگذار او به اي مسأله بررسي اگر مثال دهد مي قرار معلم اختيار در است داده انجام نوبت هر در و سال

 از است، داده انجام آن براي يابي پاسخ با رابطه در كه را ها فعاليت به مربوط مدارك و شواهد كليه وي باشد،

 نويس پيش آنها، بندي طبقه مربوط، اطالعات گزينش منابع، به مراجعه نحوه پاسخ، جستجوي، اوليه طرح جمله

 سنجش براي بيشتر روش اين كند مي ارائه معلم به و داده قرار اي پوشه در را خود گزارش نهايي نسخه و

 يك تواند مي آموز دانش مثال ستا استفاده قابل درسي هر در و است مفيد آموزان دانش قبلي هاي عملكرد

 در را درسي موضوع يك كاربرد يا و دهد نشان اعشاري كسرهاي با را آنها رابطه و توليد را متعارفي كسر رشته

  .كند توصيف زندگي

  .كند مي ترسيم را او كلي شخصيت و داده قرار توجه مورد را آموز دانش كلي موفقيت كار پوشه ارائه

 و فراهم زمان طول در را پيشرفتش از هايي نشانه مربوط، پوشه در خود كار از قسمت هر دادن قرار با آموز دانش

 درباره انديشيدن با يعني بخشد مي بهبود را خود ضعيف كارهاي پوشه، محتواي كنترل با وي. كند مي ارائه

 يادگيري پيشرفت براي مهمي مهارت كه را ارزشيابي خود و آموزد مي را خود از ارزشيابي خود كارهاي نمونه

 مي را خود تكامل نحوه او كه است اين خود كارهاي باره در اموز دانش نظر اظهار مهم ويژگي. گيرد مي فرا است

  .كند مي مشخص را پيشرفت معيارهاي خود براي و شود مي مطلع خود پيشرفت نحوه از و بيند

  .است آموزان دانش در خود از ارزشيابي يا سنجي خود توانايي ايجاد روش اين مهم امتياز بنابراين

 به و پردازد مي خود كار از ارزشيابي به دهد مي قرار پوشه در را خود كارهاي مجموعه آموز دانش كه زماني

  .كند مي اقدام كار اين به خود كند ارزشيابي را كارش تا بماند معلم انتظار در اينكه جاي

  :نيدك اقدام زير طريق دو به كار انجام براي
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  .دهيد اختصاص گروهي تكاليف براي را كار پوشه -1

 دهد، قرار بررسي مورد مختلف علوم نگاه زاويه از را نظر مورد مسأله گروه هر تا كنيد محور مسأله را تكاليف -2

  .كرد بررسي... و خلقت هاي آيه بهداشت، رياضي، هنر، جمعيتي، نظر از توان مي را عسل زنبور زندگي مثال

  .دهيد مشاركت گروه افراد انتخاب و مسأله انتخاب در را آموزان نشدا -3

  .دهيد ارج آنها كوشش به آموزان دانش كارهاي از هايي نمونه آوري جمع با -4

 آموزان دانش از منظور بدين. كنند مشاركت خود فرازندان كار پوشه تهيه جريان در تا بخواهيد والدين از -5

 كالس در كه مطالبي جريان در تا كنيد كمك آنها به و بگذارند ميان در والدينشان با را خود كارهاي تا بخواهيد

  .گيرند قرار شود مي بحث

 خود كارهاي از هايي قسمت تا كنيد متوجه را آموزان دانش و كنيد بحث كالس در كار پوشه محتواي باره در -6

  .است آنها كوشش و تنوع عالقه، قوت، معرف كه كنند انتخاب را

  .كنيد بحث دهند، قرار خود هاي پوشه در توانند مي آموزان دانش كه مختلفي عناصر باره در -7

  .كنيد كمك كار پوشه در درج براي كار انتخاب در آموزان دانش به -8

 مشخص را قسمت هر انجام تاريخ و ذكر پوشه در كار هر درج براي را خود داليل تا بخواهيد آموزان دانش از -9

  .كنند اشتياد و
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 براي بنويسيد آنها كنار در كارها از يك هر ضعف و قوت نقاط درباره خودرا نظر و مرور دقت با كار پوشه -10

 و تهيه گيرد، قرار توجه مورد بايد كه را مهمي هاي ويژگي از فهرستي ابتدا است بهتر آنها بررسي در سهولت

  .دهيد انجام را وارسي آن برابر

  .كنيد نو را كارها پوشه به مربوط محتويات مرتب طور به تا كنيد تشويق ار آموزان دانش -11

 نشان) خود والدين و اموزان دانش( ديگران به را خود كار هاي پوشه اموزان دانش كه كنيد فراهم اي زمينه -12

  .دهند

 آنها با فرزندانشان كار هاي جنبه درباره و كنيد استفاده آموزان دانش كار هاي پوشه از والدين با گفتگو در -13

  .نماييد مشورت

 مي دارد وجود كتابخانه كه مدارس در دهيد اختصاص را جاي آموزان دانش كار هاي پوشه نگهداري براي -14

  .داد اختصاص كار اين به را هايي قفسه توان

 هاي رسانه قطري از را برجسته كارهاي توان مي. كنيد منتشر مدرسه سطح در را برتر كارهاي مجموعه -15

 بايد معلمان. دارد قرار خود تكامل اوليه مراحل در عملكرد سنجش كه كرد فراموش نبايد كرد، معرفي جمعي

 آنها روايي و برپايايي روز به روز و كنند تكميل را آنها عمل در و مطرح را جديدي هاي شيوه تا بكوشند

  .بيفزايند

  :كنند نظر تبادل و بحث زير مسائل مورد در معلمان شوراي است شايسته

  كرد؟ ارزشيابي آن انجام مختلف مراحل در را تكليف يك توان مي چگونه *

  هستند؟ ها كدام باشد تكاليف محور توانند مي كه مسائلي *
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  كدامند؟ هستند نياز مورد تكاليف اين انجام در كه وسايلي*

  كرد؟ رزشيابيا بايد جداگانه را مختلف هاي قسمت يا و يكباره را كار كل آيا*

  كاربست؟ بايد را معيارهايي و ها مالك چه*

  چيست؟ تكاليف وارسي هاي روش بهترين*

  داد؟ انجام موفقيت با را كار اين نيز جمعيت پر هاي كالس در توان مي چگونه *

  باشد؟ عادالنه ارزشيابي نوع اين تا باشد داشته بايد هايي ويژگي چه تدريس و آموزش هاي روش*

  است؟ نمره از مهمتر بازخورد ، تكاليف عملكرد هاي آزمون و مستمر ارزشيابي در چرا*

 ارائه بايد كساني چه به و چگونه تكليف، عملكرد هاي آزمون و مستمر هاي ارزشيابي از حاصل هاي بازخورد* 

  شود؟

 

  آن وراهكارهاي آموزان دانش خطي بد علل.4

 به آنان تشويق و بدخطي از آموزان دانش واداشتن براي را ييها توصيه آموزگاري آيد، مي پي در كه مطلبي در

 آموزان دانش خود ديگر برخي و والدين  و آموزگاران ها توصيه اين از برخي مخاطب. كند مي عرضه خطي خوش

 داشته همراه به آنان براي بزرگسالي در چشمگير امتيازي تواند مي ها بچه در شنويسي خو قابليت پرورش. است

  گيرد مي قرار  بسياري توجه مورد همواره كه است صفاتي جمله از خطي باشد،خوش چه هر .باشد
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  بدخطــــي علل

  .كالس تخته و دفتر زمينه خط به آموزان دانش نكردن توجه *

   .نوشتن هنگام آموزان دانش نگراني و اضطراب *

  .نوشتن هنگام نفس به اعتماد نداشتن *

  .روحي ني،روا جسماني، مادگي آ نداشتن *

  .آموزان دانش در يادگيري اختالالت وجود *

  .زيبانويسي براي انگيزه و هدف نداشتن *

  .تكاليف زياد حجم با آموزان دانش شدن مواجه *

  .تكاليف تندنويسي *

   .آن مشابه وسايل و نويس روان خودكار، از استفاده *

 به باالتر هاي كالس در شود مي سبب امر ناي ماشيني، نسخ خط با اول كالس در آموزان دانش شدن آشنا *

  .كند نسخ خط جايگزين را نستعليق خط بتواند سختي

  .ابتدايي دوره درسي هاي كتاب  نسخ خط *

 بنويسد نستعليق خط با آموز دانش را كلمه همين اگر) محمد( كلمه مانند نسخ خط نوشتن هنگام وقت اتالف *

  .داشت خواهد بيشتري سرعت

   .هنر هب توجهي بي *
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   .كنند مي اشغال كمتري جاي نستعليق خط در واژگان اما گيرد، مي بيشتري حجم كاغذ روي نسخ خط *

 يادگيري صرفاً كلمات و مفردات در موجود قوسهاي و انحناها و اي دايره سيرهاي نداشتن سبب به نسخ خط *

  .ندارد خوشنويسي در تأثيري و ميكند تسهيل را نوشتن و خواندن در

  .مدرسه بودن نوبتي چند يا دو سبب به آموزان دانش بر فشار و نيمروز يك در كالسي برنامه فشردگي *

  .ابتدايي اوليه هاي پايه در خصوص به خط بدون كاغذ و كوتاه مداد جمله از نامناسب ابزار از استفاده *

  .واژگان نبود فاصله هم و اندازه هم شكلي، هم نكردن رعايت و نوشتن هنگام دقتي  بي *

  .نوشتن مرتب و تميز براي دقتي بي *

  .نوشتن براي كافي و مناسب فضاي نداشتن و كالس در شاگردان حد از بيش تراكم *

  .كودكان توانايي با تناسب بدون و نامناسب تكاليف دادن *

  .آن آموزش  و نستعليق  خط از استفاده به ابتدايي معلمان اغلب اعتنايي بي *

  .آموزان دانش هاي نوشته با برخورد در معلمان بعضي نامناسب و نفيم هاي واكنش *

  .الزم هاي مراقبت نبود و مدرسه و خانواده طرف از خط يادگيري نگرفتن جدي *

   .آموزان دانش به خط آموزش براي ابتدايي معلمان برخي نزد الزم دانش و حوصله انگيزه، نبود *

  .است كودكان براي سبينامنا سرمشق والدين، از بعضي بدخطي *

  .آموزان دانش به نامناسب الخط رسم با هايي سرمشق دادن *
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  .الزم هاي تمرين نكردن اجرا و خوشنويسي راهكارهاي، و  روش ندانستن *

  .نوشتن هنگام هم كنار در دست راست و دست چپ دادن قرار *

  .شود مي كودكان در لطيف روح تقويت باعث كه خط هنري زيبايي به توجهي بي *

  .آموزان دانش تمرين و تكرار منظور به نستعليق خط آموزش براي روشني و مشخص دستورالعمل نبود *

  بدخطـــي رفـــع راهكـــارهاي

 ذكر به كه است شده معرفي فراواني راهكارهاي پژوهشگران و معلمان سوي از آموزان، دانش بدخطي رفع براي

  :پردازيم مي آنها از برخي

  .شود استفاده معلمان ترين مند عالقه و ترين مجرب از ابتدايي اول سكال در *

  .كند استفاده بصري سمعي ابزارهاي از آموزش حين در بتواند اول درس معلم كه آيد عمل به تمهيداتي *

  .باشند خوش خط داراي و آشنا نوشتن صحيح اصول با معلمان *

 ديدن از پس تا شود گذاشته خدمت ضمن آموزش ارآموزيك هاي دوره نستعليق خط زمينه در معلمان براي *

  .يابند حضور كالس در الزم، هاي دوره

  .شود تقويت معلمان در آموزان دانش به زيبا خط آموزش انگيزه *

  .نكنند توبيخ را ها بچه خط مورد در معلمان *

  .نشود قايل تبعيض آموزان دانش ميان در خود رفتار با معلم*
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 تمهيدات آن كردن برطرف براي و بررسي بدخطي دليل ضعيف كودكان هاي نوشته به فراديان رسيدگي با *

  .شود انديشيده الزم

   .كنند تقويت كودكان در را زيبانويسي و نوشتن صحيح براي انگيزه و عالقه *

   .شود توجه آموزان دانش ضعف و قوت نقاط و فردي هاي تفاوت به *

  .باشد داشته تناسب كانكود توانايي با تكاليف مقدار *

  .شود كودك ذهني قواي تقويت باعث و باشد هدفدار تكاليف *

  .شود يادگيري تثبيت باعث آنها تكرار و تمرين تا باشد اي گونه به تكاليف *

  .كند استفاده تذكر و تشويق از او و گيرد قرار معلم رسيدگــي مورد مستمــــر صورت به تكاليف *

  .باشد مشخص كودك براي نوشتني تكاليف دادن انجام اهميت *

  .شود استفاده كودكان هاي نوشته تأييد در...  و فرزندم آفرين عالي، خوب، بسيار مانند زيبا و مناسب الفاظ از *

  .برد مي بين از آنها در را نوشتن زيبا انگيزه زيرا زد، خط را آموزان دانش تكاليف نبايد هرگز *

  .شود ايجاد آموز دانش در آن دادن انجام رغبت تا باشد داشته وجود تنوع تكاليف نوع در *

  .گيرد قرار راهنمايي مورد او و شود پوشي چشم آموزان دانش اشتباهات بعضي *

   .باشد روشن آموزان دانش براي نستعليق خط صورت به نوشتن از هدف *

  .كنند توجه كالس تخته و دفتر زمينه خط به آموزان دانش *



  

هزار  6اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

  .كنند دقت خط زير و چپ به راست پايين، باالبه مانند نوشتن در حركت هاي جهت به زانآمو دانش *

  .كند استفاده مناسب ابزار از نوشتن، براي و بگيرد دست در صحيح طور به را مداد كودك *

  .نكند كثيف را خود دفتر صفحه پاكيزگي و نظم رعايت با *

  .كند عادت نوشتن زهاندا يك به و ننويسد ريز زياد و درشت زياد *

 خود مطلب زمينه خط از استفاده بدون بعدي مراحل در بتواند تا كند استفاده دار خط دفاتر از نوشتن آغاز در *

  .بنويسد درست و مستقيم خطي در را

   .بگذارند را كلمه هر حروف هاي نقطه سپس و بنويسند باره يك و سره يك را واژگان كنند عادت آموزان دانش *

 مستقيم نظر زير و كالس در را خود تكاليف كنند، عادت نوشتن درست به شاگردان كه زماني تا است هترب *

  .دهند انجام معلم

 تا نباشد كتاب به مختص رونويسي و كلمات نوشتن و كنند تمرين نيز را ديگر واژگان نوشتن آموزان دانش *

  .بگيرند ياد نيز را ديگر كلمات نوشتن درست

 اطالعات آموزان دانش بهداشتي و عاطفي رواني، روحي حاالت ها، توانايي فرهنگي، مالي، انوادگي،خ وضع از *

  .است فرهنگي و عاطفي  روحي هاي ناراحتي بدخطي هاي انگيزه گاهي زيرا باشد، دست در كافي

  .شود گرفته نظر در اول سال براي آن شبيه يا نستعليق ريز خط به يكسان و دست يك الخط رسم يك *

  .شود چاپ نستعليق خط شده تلطيف الخط رسم با درسي كتب *
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 اول پايه از است بهتر اين بنابر. دارد نويسي خوش در زيادي تأثير) نظري مشق(نستعليق خط به كردن نگاه *

   .شود آشنا خط اين با آموز دانش

  .شود داده بيشتري اهميت خوشنويسي ساعت به *

 پر براي هايي تمرين مانند(شود استفاده نوشتن در آموزان دانش مهارت تقويت رايب تحريري هاي الخط رسم از *

 نگاه طريق از مستقيم طور به سازي شبيه تمرين، جهت آنها روي از كردن كپي تحريري، كلمات كردن رنگ

  )زدن سايه عمل و) نظري مشق(كردن

 ودش كيد تأ مستمر و مداوم صورت به نستعليق خط از استفاده براي* 

  برنامه هاي خاص اينجانب براي آينده :

 شركت جدي در كالس هاي ضمن خدمت  - 1

 مطالعه جديدترين روش هاي تدريس و بكارگيري آن در كالس - 2

 استفاده از تجربيات ديگران در تدريس  - 3

 استفاده بيشتر از رسانه ها ي آموزشي مثل كامپيوتر براي تدريس - 4

  

  

  



  

هزار  6اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

 پيشنهادات و ارائه راهكار

  (پيشنهاد به دانش آموزان ) دبستان ششم تجربي علوم درس لعهمطا روش -  1

  بخوانيد؛ »علوم« درس هاي قسمت تمام -1

 قسمت به. كنيد حل را ها تمرين تمام. بخوانيد را ها پاورقي تمام. كنيد توجه نمودارها و ها عكس ها، جمله تمام به

 گاهي. بخوانيد توجه و دقّت با را علوم درس ايه قسمت تمام باشد، يادتان خالصه. كنيد توجه ها  »آزمايش«

 مثل. (كنيم نمي توجه ها قسمت  آن به معموالً كه شوند مي طرح هايي قسمت از آزمون، و امتحان هاي سؤال

  )ها پاورقي

 فقط. (كنيد مشخّص ماژيك با را است مهم نظرتان به كه هايي نكته تمام و خوانيد دّقت با را علوم درس- 2

 شده، ماژيكي هاي قسمت به كنيد، دوره را درس است قرار وقتي گاه آن.) كنيد انتخاب را مهم خيلي يها قسمت

  .كنيد مرور و دوره دّقت، با را ها آن و كنيد توجه تر بيش

  .دهيد انجام دّقت با را درس آن هاي آزمايش علوم، درس خواندن از بعد -3

  .بگيريد ياد را علوم درس مفهوم و معني وجود، تمام با كه شود مي باعث كار اين

 چنين هم شود؛ مي پيشنهاد شما به) آموزش فرهنكي كانون( دبستان ششم علوم كار كتاب هاي درس خالصه -4

 سوال آموزگارتان از و كنيد يادداشت داشتيد، اشكال كه هم كجا هر كنيد؛ حل را كار كتاب اين هاي تمرين

  .كنيد

  .باشيد داشته هم »ادآز ي مطالعه« علوم، درس در- 5

 مرتبط شما علوم درس با كه اينترنت در مطالبي يا و كنيد پيدا داستاني يا آموزشي -علمي هاي كتاب يعني

  .است مؤثّر بسيار درس، يادگيري در علوم، درس در آزاد ي مطالعه. بخوانيد را ها آن و كنيد پيدا است،

  .شود تر بيش ترازتان كه كند مي كمك شما به قبل، هاي آزمون هاي سؤال مرور -6

  .نشوند تكرار تان اشتباهات تا كنيد حل دوباره را قبلي آزمون هاي سؤال حتماً آزمون، هر از قبل
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  .بگيريد زمان حتماً خانه، در اي چهارگزينه هاي سؤال حلّ موقع- 7

 آزمون، ي جلسه سر تيب،تر اين به و دهيد جواب را ها سؤال محدود، زمان يك در كرد خواهيد عادت شكل اين به

 .آورد نخواهيد كم وقت

 پيشنهاداتي به معلمان براي اثر بخشي و كارايي بيشتر در كالس درس

هر معلمي با باال رفتن تجربه اش پي خواهد برد كه بايد به برخي كارهاي ضروري در كالس درس توجه     

راي دقايقي به جاي شاگردان فرض نمايد . تجربه نمايد ، بعضي اعمال را نبايد انجام دهد، و خود را در كالس ب

نشان داده معلماني كه در كالس درس فعاليت و تحرك بيشتري داشته ، به شغل خود عالقه و عشق مي ورزند ، 

هدف هاي متنوعي دارند ، درگيري ها و جنگ اعصاب كمتري داشته باشند ، دير تر از ديگران فرسوده و شكسته 

ه عنوان فردي شاداب و با نشاط و موفق در شغل خود نزد ديگران شناخته شده اند . در خواهند شد و هميشه ب

در كالس درس باعث حلب توجه دانش آموزان ، عالقمندي به درس  "زير به صورت خالصه ، كارهايي كه معموال

  و معلم و نشاط آنان ميشود و برگفته از تجارب شخصي است ، ذكر مي گردد .

 صفحه چندين سراغ به اذهان ،   "كالس مديريت براي طرحي " يا " درس طرح " يا " برنامه " نام شنيدن با  

ه و ثانيه ، ريز فعاليتها نوشته شده و به عبارتي ، معلم را در چهار چوب مقرراتي ، دقيق با آن در كه رود مي كاغذ

د) اما مقصود از داشتن برنامه ، محصور مي كند ، (و به اين دليل خيلي ها حتي در مورد آن هم صحبت نمي كنن

با ثبت آن ( و چيزي شبيه به طرح درس معرفي شده در كتب روش تدريس ) ، يكسان نيست . موارد زير  "الزاما

  در دوره ابتدايي تا دبيرستان اعمال شده است و تاثيرات شگرفي بر دانش آموزان داشته است :
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 قطع را پرسش يا   تدريس جريان ، آنان پرتي حواس و وزانآم دانش در خستگي عاليم مشاهده محض به      -1

ش عضالني داشته ، نفسي بكشند و دقايقي كوتاه كش ، شده بلند خود جاي از كه شود داده اجازه آنها به و كرده

 عادت سپس و است ضروري ،   آزاد باشند ( در اين حال تحمل برخي مزه پراني ها به هم در جلسات اول

 بيهوده كاري واقع در ، دهيم ادامه پرسش يا تدريس به آموزان دانش خستگي به توجه بدون اگر ،)  كرد خواهند

  م كرد .خواهي دنبال را ثمر بي و

 صفحات ، قبل جلسه در حتي و نكنيم برگزار كتبي امتحان يا كالسي پرسش ، قبلي اطالع بدون هيچگاه      -2

 براي "صرفا اين و شوند مشخص "تلويحا شود مي انجام اهيشف پرسش آنان از كه افرادي حتي و پرسش نوع و

 توجهي "هميشه آماده باش بودن كالس  " حالت   براي معلمان برخي ، است آموزان دانش اضطراب حالت رفع

 مي محسوب گيري مچ نوعي آموزان دانش نظر از ، قبلي اطالع بدون   پرسش يا امتحان كه ندارند نكته اين به

 مي تقسيم دسته سه به "معموال گفت بايد آيد مي عمل به پرسش آنان از كه آموزاني دانش با رابطه در.  شود

ا خواهد دانست و در كنار آن پاسخ گويي داوطلبانه هم مد نظر قرار مي گيرد و ر خود تكليف كسي هر و شوند

  ي كمتر مي شود .بدين ترتيب دانش آموزان تمايل بيشتري هم براي جواب دادن دارند و درگيري ها خيل

م ه به را آنها و شود گفته آموزان دانش براي قبلي مطلب خالصه ، جديد درس تدريس از قبل "حتما      -3

  ربط داد .

 به بلكه بروند باال هم كول سرو از آموزان دانش گذاشت نبايد ، بود موجود كالس در اي اضافه وقت اگر      -4

 محل اجتماعي مسايل مورد در نظر تبادل و صحبت مثال عنوان به ادد قرار آموزش تحت را آنها بايد نحوي

  طر در جمع را خيلي دوست دارند .ن اظهار آموزان دانش ، غيره و مدرسه وضع يا ، سكونت
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 رفتار يك دقيقه 5 تا 3 حدود ، پايه و تحصيلي دوره به توجه با جلسه هر كه   شده ريزي برنامه طوري      -5

 دانش.  شود مي ذكر كالس پايان در آموزان دانش با مرتبط حئيث يا روايت يك و ، يفرد   اجتماعي نيكو

 اگر و است پذير امكان هم غيره و تاريخ و  وارد حتي در كالس رياضيم اين كنند مي ياداشت را آن آموزان

  . شود مي فادهاست    هم   "حقوقي شيوه به قضاوت "  تدريس روش عنوان به آن از ، كند پيدا نظر اظهار حالت

 و خود منظور ، اموزان دانش توسط) دارد امكان درسي هر براي(  نقش ايفاي روش از گيري بهره با      - 6

 و موضوعات ، نقش ايفاي قرار ، قبل جلسه است بهتر ، كنيد منتقل آموزان دانش به بهتر و سريعتر را   موضوع

  . شوند مشخص كنندگان شركت

 راستاي در مطالبي تا كرد انتخاب ترتيب به را آموزان دانش از يكي جلسه هر توان مي معلم صالحديد به      -7

 بتواند معلم اگر) . است مشهور   ( اين كار بين دانش آموزان به نام كنفرانس دهد ارائه آموزان دانش به را درس

 در ، شد خواهند عالقمند انبد هم شاگردان ، نمايد فراهم را آن هاي زمينه و تشريح "كامال را كار اين اهداف

وبروي ر در صحبت ،اضراب ديگران تمسخر  مانند موانعي ، كنند شركت برنامه در كالس همه كه صورتي

  . شد خواهد كمتر   همكالسي ها و غيره به تدريج

 در را)  كالمي عادت طبق نه دليل با(  لفظي تشويق يعني ها تشويق كاراترين و ارزانترين از استفاده      -8

 و!  خوشحالم!  جابود به!  تشكر...! ا باريك!  خوبه   ! احسنت   ! آفرين:  مانند كلماتي.  نكنيد فراموش هرگز كالس

  غيره اثري شگفت انگيز دارد .
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 دنبال به يا ، آنان بزرگ و كوچك موفقيتهاي براي كالس كل توسط " زدن كف " تشويق   از استفاده      -9

 ، مطلوب نمرات كسب ، درس اتمام ، درس به گويي پاسخ براي آنان از گروهي اي آموزان دانش كل آمادگي

  كالس را عوض خواهد كرد . هواي و حال ، غيره و مناسب نظرهاي اظهار

دو كار در كالس نبايد توسط معلم فراموش شود ، و اثر معجزه آسايي در آرامش و آمادگي دانش آموزان -10

 آموزان دانش از يكي توسط ترجمه با مجيد قرآن از آياتي تالوت   مواقع و يادارد و آن ذكر صلوات در برخي 

رد اينكه نبايد فقط به كالس ديني و پرورشي يا قرآن بسپاريم . ندا خاص دروس به ارتباطي كار اين و.  است

  حداقل هر چند جلسه يكبار شروع كالس با تالوت قرآن در آرامش شاگردان موثر است ...

زنامه به كالس حتي ، دو سه هفته يكبار ،و اختصاص دقايقي از ذكر خالصه مطالب آن كه مرتبط با بردن رو-11

  درس باشد، مفيد است .

براي پرسش پاي تخته الزامي نيست كه دانش آموز سرپا و روبروي دانش آموزان بياستد ، مي توان براي آنها -12

گذاشت تا دانش آموزاني كه مايل هستند روي آن  كه خيلي اضطراب دارند ، يك صندلي روبروي ميز معلم

 "نشسته و با حالت شبيه به مصاحبه به درس پاسخ گويند ( با اجراي اين روش ، كليه دانش آموزان ، خصوصا

  شاگردان مضطرب ، تمايل نشان داده و نمرات مطلوبي كسب كرده اند )

 و داري كالس و تدريس شيوه   مورد در را خود آموزان دانش نظر مستقيم غير صورت به   هر دو ماه يكبار-13

كرد!(شنيدن يا خوانده انتقادات  خواهيد تعجب "قطعا كه گفت خواهن شما به را مطالبي ، بسنجيد آن برنامه

 از يا بيانديشيد اقداماتي خود روش نقايص رفع براي بايد شما و!)  خواهد مي خاصي جرات   دانش آموزان

  .شويد مطلع آنان رضايت
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سعي كنيد هر ساله با دانش آموزان خود تعدادي عكس دسته جمعي بياندازيد و يكي از دانش آموزان -14

اسامي را پشت عكس يااگر ديجيتالي بود به صورت دستي براي شما بنويسد ، اين كار خيلي مورد عالقه دانش 

كالس درد سر ساز بوده اند با آموزان است و احساس صميميت خاصي با معلم مي كنند و برخي از آنها كه براي 

ر راحت و كم هزينه كرده بسيا را كار   اين اعمال ، تغييراتي خواهند داشت . امروزه دوربين هاي ديجيتالي و غيره

  اند .

حتي در دبيرستان به دانش آموزاني كه درخواست بيرون رفتن از كالس و ابخوري يا غيره را دارند ، توجه -15

 در اجبار به آموزان دانش دسته آن صورت اين غير در ، نشويد مانع وجه هيچ به ابتدايي و يراهنماي در و   نماييد

هد مشكالت ناخواسته اي خواهيد شد مثل : تهوع ، بيهوش شدن از ضعف يا شا "گاها حتي و نشسته كالس

ريت مطلوب خود و احساس شرمندگي آنان ، برخي معلمان به اشتباه ، عدم اجازه به دانش آموز را نشان از مدي

اداره كالس مي دانند ! براي اين مورد بايد در شوراي معلمان هماهنگي الزم با دفتر صورت گيرد مانند كنترل 

  براي عدم خروج از مدرسه و ...

 هاي بهانه به و تهيه را غيره و خودكار   با هماهنگي دفتر مدرسه و انجمن اوليا جوايز هر چند ساده مانند-16

 بايد اند داشته پيشرفتهايي كه آموزاني دانش ميان اين در كنيد اهدا آموزان دانش به يكبار دتم هر مختلف

 انجمن كه نبوده هم سالي هيچ و   گيرند تا حال مشاهده نشده كه آنها جايزه را رد كنند قرار توجه مورد بيشتر

 و گرفته كار به موارد اين هم بيرستاند در حتي.  نمايند خوداري   كوچك جوايز اين تهيه از مدرسه مدير و اوليا

  سيار خوشحال مي شوند .ب معلم كار اين از ، هستند بااليي بسيار مالي توانايي داراي كه آموزاني دانش

تهيه تراكت هايي براي كالس توسط معلم در رابطه با درس يا موضوعات ديگر و نصب آن در كالس ( در -17

ه شدت جلب مي كند ( قبال با خودكار و مازيك نوشته مي شد ولي امروزه حضور دانش آموزان) توجه آنان را ب



  

هزار  6اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين تحقيق ارتقاي شغلي با قيمت فقط 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

 

هر مدرسه اي چاپگر دارد ...)نبايد اين كار را فقط وظيفه مربي پرورشي دانست بلكه براي هر درسي امكان پذير 

  است .

وزان و با نفري در رابطه با درس يا موضوعات اجتماعي توسط دانش آم 4يا  2استفاده از روش مصاحبه -18

 دو   نفر 4 و گذاشت هم روبروي  هدايت معلم براي آنان بسيار جذاب است كه مي توان دو ميز را در پاي تخته

 و شوند مشخص افراد و موضوع قبل جلسه بايد البته.  بپردازند بحث به هم با   دقيقه 10 تا 5 مدت براي دو  هب

  . يردگ قرار نظر مد هدف به رسيدن براي معلم كامل نظارت

هر معلمي در شرايط الزم ميتواند مهارت هاي زندگي را در كالس به دانش آموزان آموزش دهد گاهي وقت -19

ذكر يك خاطره كوتاه از حسادت ، ميتواند در تغيير نگرش دانش آموزان بسيار موثر باشد و درگيري هاي كالسي 

چند دهه قبل پند و نصايح خود را از دانش و يا درگيري با دفتر را به طرز چشمگيري كاهش داد ، معلمان 

خاطره اي از اين اعمال معلم در كالس  "نتايج مطلوبي داشت و شما هم حتما "آموزان دريغ نمي كردند و عموما

  داريد .

 هم سر پشت جلسه 3 يا و شود داده درس 3   رعايت زمانبندي دروس بسيار مهم است اگر در يك جلسه-20

 دانش و خود خستگي منتظر و شد خواهد ايجاد اشكال ، باشيم داشته تدريس ونبد تخته پاي پرسش فقط

  ب براي خود باشيد .اعصا جنگ و آنها نظمي بي   افزايش و آموزان

 سنوات كالس يا شما   هر چند وقت يكبار به دانش آموزان اجازه بدهيم خاطرات خوب و بد خود را از كالس-21

 در تواند مي ، شماست روش براي مفيد بازخورد يك اينكه بر عالوه مورد اين ، كنند تعريف كالس براي قبل

  آموزان هم نقش داشته باشد . دانش اضطراب حتي و نگراني رفع و  كالس جذابيت
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اگر وقت اضافه اي موجود بود ، با دانش آموزان در مورد مهمترين اتفاقات هفته پيش در سطح شهر يا رسانه -22

  ديد آنها به مسايل محيط و نحوه بيانشان را تقويت نماييد . ها تبادل نظر كنيد تا

بردن كتابهاي مرتبط با درس ، اثر خوبي بر حلب توجه دانش آموزان دارد و اين اعمال را هرگز فراموش -23

  نكرده و شما را به عنوان معلمي دلسوز و عالقمند به حرفه خود معرفي خواهد كرد .

را با در آوردن سئوال و جواب تمام متن توسط خودشان ، اشتباه مي  "تدريس"متاسفانه برخي معلمان ،  -24

گيرند ! اين كار عالوه بر اينكه باعث انهدام خالقيت و كاوشگري دانش آموز مي شود بلكه معلم را خسته كرده و 

 را وي و دارند قشن هم معلم كار اين در والدين از بعضي گفت بايد!   دانش آموز چيز تازه اي ياد نخواهد گرفت 

ال الزم سو نمونه نوشتن اگر!  كند آماده سال آخر امتحان براي را فرزندشان ، خود خيال به كه ميكنند مجبور

است بهتر است اين كار را به دانش آموزان محول كنيم ، آنهم بعد از تدريس و با هدف مشخص براي صفحات 

يا دانش آموزان از بعضي معلمان تعريف و تمجيد مي كنند  محدود، و باز هم متاسفانه بايد گفت برخي والدين

  كه ؛ حتي يك سوال را از كتاب جا نمي گذارد ( والبته يك كلمه هم توضيح نداده !)

 كردن آرام در مهمي نقش ، مدرسه درب حاي يا   صحبتهاي بسيار مختصر با دانش آموزان در سالن و حياط-25

 بسيار تواند مي صحبتها اين.كرد خواهند معلم با   بيشتري صميميت حساسا آنها و داشت خواهد كالس در آنها

 براي تو آمادگي "   يا   "ديشب درست رو خب خوانده بودي ! كه بود معلوم":  مانند باشد خصوصي غير و ساده

 اين. .. "؟ بنويسي فالن درس مورد در مطلب خط 3 تواني مي هم باز ايا " يا   " بود خوب خيلي امروز كنفرانس

 دوره در  و كالس در نظمي بي و اخالل از پيشگيري براي دبيرستان در ولي است مهم دوره سه هر در كار

اين كار ها دانش  "راهنمايي باعث كاهش چشمگير اضطراب آنان خواهد شد . متاسفانه شنيده شده كه و ابتدايي

  "آموزان را پر رو خواهد كرد !
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 در آموز دانش و معلم خستگي از جلوگيري عث با كالسي خشك و   روضع نكردن مقررات دست و پاگي-26

 به زيادي حساسيت معلمان بعضي.  شد نخواهند دلزده كالس و معلم از آنها اينكه مهمتر   شد خواهد كالس

و وقت گرانبهاي كالس را  كرده اعمال را هايي تنبيه حتي و دارند كالس در شاگردان ناپذير گريز جوش و جنب

يري و تنبيه در مورد مقررات خود ، اختصاص مي دهند .( به عنوان مثال كسي به هيچ وجه نبايد برگردد به درگ

  و دانش آموز ديگر را نگاه كند ... يا نگاه كرده به پنجره كالس ممنوع است !)

، براي هر چند وقت يكبار نسبت به استفاده از تلويزيون و كامپيوتر و پخش تراكهايي در رابطه با درس -27

  دانش آموزان جالب خواهد بود و در يادگيري خيلي موثر است .

 به آموزان دانش عالقه عدم باعث كالس در معلم بودن خشك و افراطي و اندازه از بيش   متاسفانه جديت-28

 جديت اين حتي ،   ند دانستخواه كالس و معلم "تحمل " به مجبور را خود و شد خواهد مدرسه و درس ، وي

 مسير و داشته واهمه "جدا رشته آن در تحصيل ادامه از آموزان دانش برخي تا شده باعث افراطي گيريسخت و

 شما ، ترند موفق آموزش در باشند داشته لب بر تبسم و بوده اخالق خوش كه معلماني   ، شود عوض آنها زندگي

نگيرد . (نبايد قاطعيت ، مديريت باشد كه مورد سوء استفاده قرار  حدي در ؛ اگر كنيد مي تاييد را اين هم

  وتوانايي اداره مطلوب كالس را با سختگيري افراطي معلم ، اشتباه گرفت )

 در كالس تشكيل مانند شود مي آموز دانش توجه جلب موجب   تغيير محل كالس حداقل ، ماهي يكبار-29

  نه وغيره.كتابخا ، نمازخانه ، آزمايشگاه ، كارگاه

 احتمالي كدورتهاي رفع همچنين و   قمند كردن شاگردان به كالس و درس و معلميكي از راههاي عال-30

 ، دستي صنايع ، كتاب نمايشگاههاي از بازديد حتي است كالسي علمي گردش به آموزان دانش بردن ، طرفين
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 هنگيهما با غيره و هواشناسي ،   وسطهمت آموزان دانش براي شهدا مزار در حضور ، آموزي دانش هاي جشنواره

  ... دارد زيادي فوايد ، متبوع اداره و مدرسه دفتر

در پايان متذكر مي شود تمام موارد باال در كالس و پايه هاي مختلف و براي دروس مختلف اعمال شده است و 

نه تنها وقت براي تدريس و توجه به زمان بندي دروس كم نيامده بلكه شاهد كمترين در گيري ها در كالس و 

خوبي در رفتار و عملكرد و حتي ميانگين نمرات پايان ترم هم بوده ايم و نكته مهمتر اينكه اگر دانش نيز بازده 

 دانش به احترام منزله به حتي و آموز دانش آموزشي و علمي سطح ارتقاي براي را كارها اين معلم   اموزان بدانند

  وء استفاده به معناي مصطلح همكاران) .سوئ استفاده اي نخواهند كرد ( س هيچگونه ، دهد مي انجام آموزان

  

  

  

  

  نتيجه گيري

  نظر  از ضرورت  اين. باشد  نمي   پوشيده  كسي  بر  آن  ضرورت  كه  است  مهمي  شغل  معلمي      

  آموختگان  دانش  در  رفتاري  مطلوب  تغييرات  به  منجر  كه  است  تجربياتي  دهي  شكل ،عمدتا مولفين

  از  بسياري  و  كرده  پيدا  نهادي  جنبه  معلم  نقش  كه  است  آشكار  ضرورت  همين  بخاطر. شود مي

  آنچه از  مشخصي  كلي  ،انتظارات مختلف  آموختگان  دانش  و  دانشجويان  و  افراد  و  اجتماعي  گروههاي

  دچار  عمل  در  نظر مورد  يكل  انتظارات رسد  مي  نظر  به  اما. دارند  باشد  بايد  و   هست  معلم  يك  كه
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  مواجه  اساتيدي  و  معلمان  با  خود  اي  حرفه يا  تحصيلي  حيات  طول در  ما  همه  زيرا.  گردند مي  مشكل

  .ايم  كرده  ياد  بد  يا  خوب  كلمات  با  آنها از  كه  ايم  شده

آموزشي  مي شود و چه خوب است هر يك به طور كلي استفاده از تجربيات ديگران در تدريس باعث بهبود روند 

  تجربيات خود را به ساير همكاران منتقل دهند تا بهبود زيادي در يادگيري دانش آموزان حاصل شود .از معلمان 

  

 


