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 چکیده

یتارفعاصتالحدرجهتتآنرابایددرنقشدرمدارسبرنامهوفوقمکملیهافعالیتوضرورتاهمیت

راگسترشیادگیریمرزهایبرنامهوفوقمکملهایفعالیت.دانستتربیتينظامهایونارسایينواقص

یتادگیری،زنتدگيهتایمهارتونیزتوسعهوجامعهدرخانوادهیادگیریچونرویکردهایيبالحاظداده

کنکتاشبتهمحقت یت عنتوانرابتهآموزاندانشهافعالیتاین.استاردادهتاثیرقرراتحتوآموزش

آنتانتفکروتعقتلتقویتتوموجتبنمتودهجبترانراموجتودهایوکاستيدادهسوقمفاهیموکشف

دانتشبتهازمعلمتاناطالعتاتویکستویهصترفازانتقالشوندآموزشميطورموجبهمین.گرددمي

مدرستهرابتهوشتادابيگشتتهرهنمتونوتحقیقيعلميفضایيرابهوزانآمودانششدهخارجآموزان

وفوقمکملهایفعالیت.ایجادنمایندشاگردومعلمبینوصمیمانهدوستانهاینیزرابطهوآورندارمغان

جستميصدروسالمتسعه،دیگرانآرایتحمل،زیستيهم،نفساعتمادبهروحیهپرورشبهبرنامه

.انجامديآموزمدانشورواني

دانشآموزانمهتی رببتتيبهعنوانمدیرمدرسه،متوجهشدمکه1395–1394درسالتحصیلي

درصورتتشکیلکالسهایفتوقآنها.بهشرکتدرفعالیتهایفوقبرنامهازخودنشاننميدادند

تمایتلبتهبتازیبرنامهبههربهانهممکنازآنفرارکردهویاحاضربتهشترکتنمتيشتدندوفقتط

اینموضوعرابامربيپرورشيمدرسهوهمچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمتودمکته.داشتند

آنهانیزبهاینبيعالقگيدانشآموزاناظهارنمودنددرنتیجهاینستوالدرههتنممطترحشتدکته

وفتوقبرنامتهراحتلچگونهميتوانماینبيعالقگيدانشآموزانمبهشرکتدرفعالیتهایمکمل

بندهبعدازجمعآوریاطالعاتومشورتباهمکتارانراهکارهتایيهمچتونانتختابمناستبنمایم؟

زمانفوقبرنامهها،استفادهازروشهایمتنوعتدریستوستطمعلمتان،پیگیتریوالتدینتوانستتم

.نمدانشاموزانرابهفعالیتهاوکالسهایفوقبرنامهومکملعالقمندک

مدرسه،فعالیتهایمکملوفوقبرنامه،راهکارهاوپیشنهادات:نکات کلیدی 
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 مقدمه

قترارتوجتهمتوردمدتهاستتایترانتربیتيادبیاتدرکهاستمفاهیميازیکيبرنامهفوقفعالیتهای

وخلتلوضتعفهاجبترانبرایآموزشينظامکهاستروشيوراهکاربرنامهفوقواقعدر.استگرفته

جنبتهازامتا.استتکتردهدنبتالوندانشهرتربیتدرخودنقشووظایفتوسعهودرسيبرنامهفرج

هتاینامهدانشبیشتراز.استنبودهتوجهموردموضوعيکشورازخارجدرچهومادرکشورچهنظری

برنامتهفتوقالیتهتایفععنوانبامدخليهفتاددههدرموردی تنهاتربیتوتعلیمموضوعبامرتبط

 out of school)مدرسهازخارجفعالیتهایمانندمفهوماینبهنزدی مفاهیميگرچهاستداشته

activities)،بازفضایدرآموزش(out door Education)مکمتلفعالیتهای(co-curricular 

activities)فرابتاوقاتگذراندنبرایآموزشو(Education for leisure time)بتیشوکتم

موجتبوپترورشآموزشبهنسبتدیدگاههااخیرتغییرسالهایدرظاهراً.استگرفتهقرارتوجهمورد

.استبودهتوجهيبياین

ایدوجانبتهفرایندیادگیریویاددهيیعنياستشدهتلقيفرایندی یادگیریامروزهکهدانیممي

طترفهتردوکتهنحتویبتهاستتدرساهدافواهیممفبراساسیادگیریویاددهيآندرکهاست

ومستئلهحتل،اکتشتاف،یتادگیریازهتدفودارندمشارکتفعالیتایندرمتعلمومعلم،فرآیند

کتهاستایاندیشمندانهفعالیتیادگیریدیگر،عبارتبه.باشدميفعليوجویجستبرایخواندن

ایتنبتهوبردکاربهحاضروضعیتارزیابيوادراکبرایارپیشینتجاربسازدميقادررایادگیرنده

فعالیتبرایریزیبرنامهیالزمه.کندتدوینجدیدیدانش،بخشیدهشکلآیندهعملکردبهترتیب

کتهاستتفعتالیتيیتادگیریهتایروشانتختابمتدارس،درآنهااجرایوبرنامهفوقومکملهای

.باشدداشتهلدنبابهراآموزاندانشمشارکت

تتوانميیادگیریفعالفرایندطيدرومحوریمدرسهبرمبتنيرویکردبهتوجهباآموزشينظامدر

برنامتهفتوقومکملهایفعالیتطراحيباوپرداختآموزاندانشمهارتينیازهایبندیاولویتبه
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بته...(،گروهتيبحث،قرایياست،مغزیبارش)یادگیریفعالهایشیوهازاستفادهباومناسبی

.یافتدستنظرموردآموزشياهداف

تنیتدهدرهتمآمتوزانوعملکترددانشبرنامه،دانش،احستاسوفوقمکملهایفعالیتبهتوجهدرسایه

نیزبتهاعتقادوبتاوردروني،درستيهایفعالیتبهعالقمندیضمنکهداشتخواهیمفراگیرانيوشده

.هندکرداندپیداخواخواندهآنچه

راپترورشونوجوانتانبایتدکودکانآنها.دارندعهدهرابهوسختيمهموظیفهوپرورشآموزشهاینظام

ازکتتابمنظتوریچنتینکهشونددرحاليمتغیرعصرخودهماهنگوشرایطمقتضیاتبادهندتابتوانند

یشتترميراببرنامتهوفتوقمکمتلهتایفعالیتتازگیریبهرهامرضرورتاینآیدوبرنميدرسيهای

.نمایاند
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 مسئله تشخیص و موجود وضعیت توصیف

درطتول.ستالستابقهختدمتمتيباشتم29ودارای..............مدیردبستانابتتدایي.............اینجانب

خدمتمتوجهاینقضیهشدهامکهوجودفعالیتهتایفتوقبرنامتهتتاثیرچشتمگیریدرپیشترفت

ایتنامترکتم،آموزانداردامامتاسفانهبدلیلکمتوجهيبعضتيازمستئوالًتحصیليوتربیتيدانش

رنگشدهوحتيتاثیرخودراازدستدادهاستاینامردردبستانيکهبندهنیزمتدیرآنمتيباشتم

دانشآموزانمهی رببتيبهشرکتدرفعالیتهتایفتوقبرنامتهازختودبهچشمميخوردبطوریکه

دنددرصورتتشکیلکالسهایفوقبرنامهبههربهانتهممکتنازآنفترارکتردهویتانشاننميدا

اینموضوعرابتامربتيپرورشتيمدرستهو.حاضربهشرکتنميشدندوفقطتمایلبهبازیداشتند

کهآنهانیزبهاینبتيعالقگتيدانتشآمتوزاناظهتارهمچنیندرجلسهشورایمعلمانمطرحنمودم

رنتیجهاینسوالدرههنممطرحشدکهچگونهميتوانماینبيعالقگيدانشآمتوزانمبتهنمودندد

شرکتدرفعالیتهایمکملوفوقبرنامهراحلنمایم؟



 ( ا -شواهد)  اطالعات آوری گرد

لمتيکهدرششپایهابتتدایيمشتغولتحصتیدانشآموزاست121دارای..............................دبستان

متوزانمشتاهدهنیازیکهدروضعیتتحصیليدانتشآباشندامسالنیزطب سالهایگذشتهبراساس

شدوبراساسمشورتيکهبامعلمانوهمچنیناولیادانشآموزانداشتماقتدامبتهبرگتزاریکتالس

ابتتدایيبرایکالسهایچهارم،پتنجموششتمهایفوقبرنامهوبویژهریاضيازهمانابتدایسال

وليازهمانابتدایبرگزاریکالسها،متوجهحضورکمرنگدانشآموزانوعدمتمایتلآنهتانمودم

:کهميتواندبهدالیلزیرباشد.برایشرکتدراینبرنامهشدم

(.روشومحتوا،مکاني،زمانينظراز)انعطافپذیرنبودهافعالیت-1
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.تنظیمنشدهبودآموزاندانشفردیتفاوتهایوهانیازبهتوجهباهافعالیت-2

.کنندتأکیدمستقیمآموزشبرفعالیتها-3

.اجباریبودآموزاندانششرکت-4

.نداشتجوشجنبوتحرک،شادابيونشاطهایجنبههافعالیت-5

.فعالیتهافقطمحدودبهکتبدرسيسختيمانندریاضيبود-6

نشتانمتيبراسادفترحضوروبیابمعلمحدسزدهميشدآمارشرکتکنندگانبراساسدالیليکه

درکالسریاضيشترکتمتينماینتددرصدآنان38یعنينفرشان23دانشآموزفقط66دادکهاز

گانچیزیحدودی سومبودونشانهعدمتمایلورببتآنهاهاینبراساستعدادکلشرکتکنندک

.ایفوقبرنامهبودبهحضوردرکالسه

درنتیجهبهدنبالیافتندلیلاینکمتوجهيوبيعالقگيشروعبهجمعآوریاطالعاتبهطرقزیتر

:نمودم

 پرس و جو از خود دانش آموزان-1

بابرقراریارتباطصمیميباچندتنازدانشآموزانيکهبسیارکمدرکالسهتاحاضترمتيشتدندو

داشتمهمگياظهارميداشتندکهکالسهاجذابیتندارنتد،زمتانبرگتزاریگفتوگویيکهباآنها

کالسبسیاربداستودرستموقعيبرگزارميشودکهماگرسنههستتیموازمدرستهخستتهشتده

ایمونیازبهاستراحتداریم،فقطبرایریاضيکالسگذاشتیدوچرابترایستایرکتتابهتاوحتتي

.اشتهایدتربیتبدنيکالسينگذ
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 گفتگو با معلمان  -2

درگفتگویيکهباهمکارانبرگزارکنندهکالسهاداشتمآنهااهعاننمودندکهزمانبرگزاریکتالس

هابسیاربداستبطوریکهخستگيناشيازتدریسروزانهوبدنبالآنشرکتدراینکالسهتاتمتام

.ریسدیگرحوصلهایبرایادامهتدریسندارندانرژیآنهاراازبینميبردوبعدازی ساعتتد

 تماس با اولیا دانش آموزان-3

درتماسيکهبااولیادانشآموزانداشتماکثریتقریببهاتفاقبیاننمودندکهزمانبرگزاریکتالس

هامناسبنیستوهمچنینطب گفتهفرزندشانکالسجذابیتکافيرانداردواگرمیشوددرختالل

.ازنگورزشیاسایرفعالیتهایپرنشاطنیزگنجاندهشودکالسه

 موضوع این با مرتبط مجالت و مقاالت کتب، مطالعه -4

ایتنکتهکردممطالعهزمینهایندرکهمجالتيومقاالتکتابها،ودادمانجامکهمطالعاتيبهتوجهبا

ایتنبابندهازقبلکهبودندکسانيکهشدممتوجههموبودپژوهشمانجامدربندهیاریگرهممقاالت

:مطالعاتمقاالترابهصورتخالصهدرزیرآوردهام.بودندشدهمواجههمشکل

برنامتهاینکتهبدونگیرندميانجتاممدرستهحمایتوبانظرکههایيفعالیت:برنامهفوق درستيدر

.باشدمنظورشده

تجربيعلومفارسينظیردرسيموضوعی دروستوایمحمبنایبرکهاستفعالیتي:مکملفعالیت

.شودميطراحي.....ودینيتعلیمات

زمینتهدردرستيموضتوعچنتدیاموضوعی یمایهدرونبراساسکهاستفعالیتيمکملفعالیت

درستي،هتایبرنامتهبتهبخشتيعمت راستایدرهافعالیتاین.شودميطراحيوپرورشيآموزشي

یتادگیریبیشتترتعمیت وموجببودهدرسيیبرنامهطولدرمکملهایفعالیت.گرددميطراحي
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.شوندمي

منظوررشدوشتتکوفایيبتتهکتتهاستتتیافتتتهوستتازمانبیررستتميفعتتالیتيبرنامتتهفتتوقفعالیتتت

بتهکتهاستتدیگر،فعتالیتيعبتارتيبته.پتذیردمتيانجتامآموزاندانشپذیریاستعدادهاومشارکت

مترتبطحتالآزادودرعتیندرفضتایمنظورتجربتهبتهدریادگیرنتدهوایجادچتالشانگیتزهمنظورحفظ

کتهدانستتاعمتاليکلیتهتتوانرامتيبرنامتهفتوقهایفعالیت.شودميطراحيدرسيباموضوعات

وجزوموادامتحتتانينشتتدهبینتتيپتتیشخصوصتتيبتتهستتاعاتآنبتترایروزانتتهدرستتيدربرنامتته

وپتترورششناستتایيآنوهتتدفبتتودههااختیتتاریالیتتتفعدرایتتنآمتتوزاندانتتشنخواهدبودوشتترکت

.باشدميهمراههابااشتیاقفعالیتگونهدراینومعموالشرکتاستآموزاندانشنهفتهاستعدادهای

:شودميتقسیمزیردستهدوبههافعالیتاین

تحقت ایراستتدرکهشودمياطتالقراهبردهایيوفعالیتهاکلیهبه:متصلمکملهایفعالیت-1

وتمرینزندگيمسائلبهنظریدانشانتقالبرایالزمفرصتهایوایجاددرسيمواداهدافجانبههمه

.گرددميواجراطراحيمعلممحوریتبامهارتها

هتاینیازبهسخگویيپاهدفباکهگرددمياطالقهایيفعالیتکلیهبه:منفصلمکملفعالیت-2

متيانجتامفراگیترانداوطلبانهشرکتباخاصهایاستعدادپرورشويشناسایوایمنطقهومحلي

.استنشدهبینيپبشآنبرایخاصيساعاتمدارسهفتگيبرنامهدروپذیرد
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 برنامه فوق و مکمل های فعالیت تهیه اهداف

روزمرهوواقعيزندگيدرآنکاربردوگیرییادمفاهیموتعمی سازیدروني-1

جهانيوایمنطقهومحلياهدافبرتاکیدبادرسيبرنامهیسازبني-2

یادگیریودهيیادفرایندکردنآمدروزوسازیبه-3

آنانخاصهایاستعدادپرورشوآموزاندانشفردیهایتفاوتبهتوجهجهتسازیبستر-4

زندگيهایمهارتتوسعهمنظوربهزمینهوایجاد-5

 ها برنامه این یهته بر حاکم رویکردهای

محوریمدرسهزدایيتمرکز-1

پرورشوآموزشتنیدگيدرهموتلفی -2

معلمریزیبرنامهنقشتقویت-3

زندگيمهارتهایتوسعه-4

  برنامه فوق های فعالیت مهم کارکردهای

بتهودکنتمتيبررستيرامستائلواگتراتفکتراندیشيآزادباگرفته،رابهرهحداکثرفرد:خالقیت-1

.یابدميدستنوهایحلراه

وعالقتهبتاباشتدداشتتهعهتدهبرراخاصيتکلیفکهاینبدونفرد:شناختيهایمهارتتوسعه-2

.بودخواهدخوشایندومطلوبویتالشمسلماًشخصيانگیزه

هتایفعالیتتبرورزشيفعالیتوحرکتيوحسيهایمهارتتأثیر:حرکتيوحسيمهارتتقویت-3

قبیتلایتنکتهدارندعقیدهتربیتوتعلیمروانشناسانازبسیاریکهاستایگونهبهعاطفيوههني



 

9 



بتاافترادآشتنایيچتونشتود،دادهقترارآموزشتيهتایبرنامهجزءاولدرجهدربایستميهافعالیت

وروانتينشتاطموجتببلکتهههنتي،هتایفعالیتتقویتموجبتنهانهحرکتيوحسيهایفعالیت

.شدخواهدروانيبهداشتبالطبعونفسبهاعتمادتقویتسرزندگي،

پرخاشتگری،نظیتررفتتاریاختتالالتازبستیاریاصتالحبترای:شخصتیتتعتاليورفتاراصالح-4

.استشدهشناختهاضطرابرویي،کمافسردگي،

روانبهداشت-5

رفتارهتایختالقتفکترواندیشتهبتراییتتموقعترینمطلوبوترینمناسب:اجتماعيرفتارهای-6

.استاجتماعيوفردیمطلوب

 مدارس در برنامه فوق های فعالیت ساختن مؤثر چگونگي

شترکتبتاتنهتاختودبتهختودهاارزشایناما.دارندمهميتربیتيهایارزشبرنامهفوقهایفعالیت

:کهاینبهاحتیاجبلکهشوندنميحلآنهادرآموزاندانش

.باشندداشتهآنهادربارهروشنيطرحوفکربرنامهفوقهایفعالیتاجرایيمسئوالنومعلمان-1

آنهتاهرگتزوشوندمنظورکلی صورتبهپرورشوآموزشنظامباارتباطدربرنامهفوقفعالیت-2

.نکنندتلقينظامازمجزارا

.بگیرندنظردرراآموزشویادگیریاصولمههبرنامهفوقتربیتيهایفعالیتریزیبرنامهدر-3

وآمتوزشازراخودنقشتدریجبهبایدنیزهافعالیتگونهایندرکهنمایدتوجهنکتهاینبهمعلم-4

.گرددآموزاندانشعموميراهنمایوکندتبدیلیادگیریاوضاعمدیریت
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رفتتاریحتمتاًبایتداهتدافایتن.کننتدیینتعراهدفبایدبرنامهفوقفعالیتنوعانتخابازبیش-5

.کلينهباشند

ارزشتیابيجتدیصتورتبهمدرسهرسميهایفعالیتهمانندرابرنامهفوقفعالیتبایدمدرسههر-6

.بسنجدراخودموقعیتووضعپیوستهوکند

تعریتفدقیقتاًبتدیاتغییتربرنامتهفوقتربیتيهایفعالیتکم بهخواهدميکهرفتاریبایدمعلم-7

.نماید

.ایسلیقهنههوقيوباشندمداومبایدبرنامهفوقهایفعالیت-8

بتاارتبتاطدربایتدکنتددنبتالراخاصتيهتدفکدامهراستممکنچندهربرنامهفوقفعالیت-9

.باشدجامعهوفردنیازهایپاسخگویکهبدهندتشکیلراسیستميیکدیگر
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 (1) شواهد های داده تفسیر و تحلیل تجزیه،

باتوجهبهمصاحبهایکهبادانشآموزانومعلمانوهمچنینتماستلفنيکهبااولیادانتشامتوزان

بایبداشتممتوجهشدمکهمهمتریندالیلعدمحضوردانشآمتوزاندرکتالسهتایفتوقبرنامته

:مواردهیلاست

السدرسوبرگزاریکالسهایفوقبرنامتهبالفاصتلهخستگيناشيازحضورمستمروروزانهدرک-1

بعدازکالسهایدرس

گرسنگيبدلیلهمزمانيکالسهابازماننهارخوردنبچهها-2

خستهکنندهبودنکالسها-3

جذابنبودنکالسها-4

عدمبرگزاریکالسهایورزشوهنریدرخاللکالسهایاصليفوقبرنامه-5



 موقت صورت به جدید راه انتخاب

 .بعدازظهرتغییرپیداکرد15به13زمانکالسهااز -1

 .دانشآموزانبعدازخوردننهارواستراحتدرکالسهاحاضرشوند -2

 .روشتدریستغییرپیداکرد -3

 .بعدازهرکالسریاضيی کالسهنریاتربیتبدنيگنجاندهشد -4

 .هشدکالسهایدینيوقرانينیزبهکلبرنامهاضاف -5
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 اجرای طرح جدید و نظارت بر آن

پسازتغییرساعتکالسهاوتماسبااولیاآنهاواطالعرسانيدانشآموزانراتشوی بتهحضتور-1

.درکالسهانمودم

.معلمانعزیزمباتوجهبهتوصیههایيکهکردهبودمروشهایتدریسخودراعوضنمودند-2

حینتدریسلحظاتيرابهاستراحتوتفریحدانتشآمتوزاناختصتاصازهمکارانخواستمکهدر-3

.دهند

.ازاولیادانشآموزانخواستمکهدرمنزلپیگیروضعیتشرکتفرزندانشاندرکالسهاباشند-4

 

 (2 شواهد) اطالعات آوری گرد

ننتدگانازپسازاجرایمرحلهاولراهحلیعنيتغییرساعتحضوردانشآموزانتعدادشترکتک-1

نفرافزایشیافتودرهرجلسهبراینتعدادافزودهميشدبطوریکهتاپایاناستفندمتاه45نفربه23

.نفررسید56اینتعدادبه92

دانشآموزانموقعحضوردرکالسپرانرژیبودندومعلمانآنهانیزاظهارميداشتندکتهبستیار-2

.ترابهراحتيفهمیدهوحلمينمایندفعالترازگذشتهشدهاندوتمرینا

همکارانعزیزمقبلازهرجلسهدربارهموضوعيکهميخواستندبحثکنندابتداعاًمطالعهنمتوده-3

روشتدریسآنرابهشیوهاینوفراگرفتهودرکالسحاضرمتيشتدنددرنتیجتهکالستهاوروش

.تدریستکراریحذفشد
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قرانوزنگدیگریبهنامتربیتبدنيبعدازهرکالسریاضيبصورتیت دربرگزاریزنگيبهنام-4

میانباعثشدکهدانشآموزانيکهتمایلبهشترکتدرایتنکتالسهتاداشتتندابتتداعاًدرکتالس

.ریاضيحاضرشدهودرادامهبادوستانخوددرفعالیتهایپرنشاطقرانوریاضيحاضرشوند

                    اعتبار وتعیین جدید اماقد تاثیر ارزشیابي

وفتحعلتيلواستاني(1382)نتایجاینپژوهشرابانتایجپژوهشمحققانبهناميچونیوستفادیتب

پیتدادسترستيیکستانينتایجبهمقایسهنمودمکه(1382)ومنوچهرفضلخانيوهمکاران(1383)

انشآموزانومشاهداتشخصيخودمنیتزحتاکيوهمچنینطب گفتههایهمکارانواولیادکردم

ازحضورپرشوردانشآموزاندرکالسهایفتوقبرنامتهوهمچنتینپیشترفتتحصتیليچشتمگیر

.آنهاست

 : بخشي اعتبار

آمتوزمدانتشرویبرخوبيتاثیرواستگرفتهانجامخوبيبهبندهطرحتاباشممطمئنکهاینبرای

دردانشآموزانمداشتمودربارهتاثیراتکالسهایفوقبرنامتهخانوادهابکهجلساتيدراستداشته

زندگيروزمرهووعضیتدرسيورفتاروآدابآنهادرمنزلداشتماهعاننمودندکتهپیشترفتبستیار

.چشمگیریدرفرزندانشانمشاهدهمينمایند

هبرگتزاریآنبتررویدانتشآمتوزانآموزگاراننیزتاثیراینکالسهاوتاثیرتغییرشیوهمچنیناز

پرسوجونمودمکهآنهانیزبیاننمودندبسیارتغییترنمتودهانتدوبستیاربتاهوشتتروآمتادهتترو

.پرنشاطترسرکالسحاضرميشوند
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 راهکار ارائه

هتایهدیتهوبنویستیموبختوانیمدرسدرآنچتهماننددرسيهایبرنامهدرجدیدگرهایتقویت-1

.بهسایرکتابهایدرسينیزافزودهشوداستدادهرخآسمان

.برنامهفوقوبرنامهتلفی راستایدرابتدایيمدارساجرایيهاینامهآئینتغییر-2

کلیتهدهتيستازماندرمعلمتاندادنمحوریتتطری ازمدرسهدرمعلمتربیتينقشتعریفباز-3

.آموزاندانشتربیتيتجربیات

روزمترهزنتدگيبافعالیتهااینارتباطهمچنینوشودویژهتوجهبرنامهفوقومکملفعالیتهایهبت4

.گیردقرارنظرموردآموزاندانش

زدنتخمتین»"بتوزان"اعتقتادبهکهزیرافعالیتی بعنوانمختلفمسائلزدنتخمینبرتاکیدت5

«.داردمينگهسرحالوقبراقراههنعضلهوگرددمينههچالشوسرزندگيموجب

آنهتاراکتاروریاضتیدانازیکيجلسههردروکالسدرشوروانگیزهایجادجهتمعلماستبهترت6

.نمایدبازگوآموزاندانشبرایسادهطوربه

کتالسبتهوکننتدبررستيوتحقیت آنهتاکارودانانریاضيدربارهشودخواستهآموزاندانشازت7

.شدخواهدریاضيدرسبهآنهابیشترعالقهموجبامراینکهدهندگزارش

آنهتافرهنگتيمحتیطوآمتوزاندانشهایخواستهوهاتوانایيبهتوجهبارامکملفعالیتهایمعلمت8

.نمایدطراحي

کتهرا...وفتارابي،کاشتاني،خیتام،ختوارزميهمچتونراکشتوربتزر نریاضتیداکتاروزندگيت6

ریاضتيدرسبتهآمتوزاندانتشعالقهواحساساتانگیختنبرجهتباشندميماسرزمینفخرموجب

.دهدقراربازگویيوموردتوجه
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 : برنامه فوق و مکمل های فعالیت پیشنهادی موارد

مدرسهدرقرآنکانونتشکیل

نقاشيوکاریکاتور

نویسيخاطرهونویسيداستان

دستيصنایعوموسیقي

سرودوتئاترونمایش

بدنيتربیتهایرشتهوهاورزشانواع

عکسآلبومتهیه

ویسينگزارشومصاحبه

مذهبيوتاریخيهایصحنهازسازیماکت

خبرنامهودیواریروزنامه،مقالهتهیه
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 منابع و مأخذ

یدورهبترایزندگيهایمهارتدرسيیبرنامه،مناسبالگویطراحي(:1382)یوسف،ادیب–

.مدرستربیتدانشگاهدکتریینامهپایان،عموميتربیتوتعلیم

وفرهنگتيامتورمعاونت،(نشدهچاپیجزوه)زندگيهایمهارت(:1383)فتحعلي،لواساني–

.کشوربهزیستيسازمانپیشگیری

هتایمهتارتکسبدرسازمانيدرونعواملنقششناسایيوبررسي(:1381)مجتبي،نیافرزام–

.پژوهشيحطر،گلستاناستانمتوسطهیدورهآموزاندانشزندگي

فتوقومکمتلهتایفعالیتتتتدوینوتهیهراهنمای(:1382)همکارانومنوچهر،خانيفضلي–

.تربیتمنادیفرهنگيیمؤسسه،برنامه

.سمتانتشارات،تهران،تربیتيشناسروان(:1379)پروین،کدیور–

دانتشزنتدگيهتایمهارتسطحبودنینپایدرمؤثرعواملبررسي(:1381)کرمانيمیرجوادی–

.پژوهشيطرح،شرقيآهربایجاناستانابتدایيآموزان

هتایمهتارتآمتوزشیبرنامه(:مترجم()1379)پروانه،خانيمحمدوربابه،آبادیقاسمنوری–

.کشوربهزیستيسازمانپیشگیریوفرهنگيمعاونتانتشارات،زندگي

معاونتتانتشتارات،آمتوزشیبرنامتهباآشنایي،زندگيهایمهارت(:1383)نهریحا،پورنی –

 .کشوربهزیستيسازمانپیگیریوفرهنگيامور


