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 چكيده

 را مي شناسمم  ابتكار دانش آموزان سال است که در مدرسه ای تدريس مي کنم که توانايي ها و استعدادها و  7

اما در همان ابتمدای سمال متوجمه بمي     .و مطمئن هستم که بيشتر آن ها در درس خواندن کوتاهي نمي ورزند 

کمه   با توجمه بمه ايمن   . الب دارند طعالقه گي و بي حوصلگي دانش آموزان شده و اين که فقط سعي در حفظ م

از نظر کماربرد فنماوری همای    اری از خانه های آنان يمي باشد و بسکارمندان اکثر دانش آموزان کالس فرزندان 

جديد نسبت به مدرسه پيشرفته ترند و محيط محمدود و بسمته و عمادی از انگيم ه ی مدرسمه موجبمات آن را       

اين تغيير در روند يادگيری مرا بر آن داشمت  . فراهم آورده بود که دانش آموزن خانه را به مدرسه ترجيح دهند 

همكاری معاون پرورشي مدرسه سعي در رفع و يا کاهش اين مشمكل بمر آممده و از بررسمي همای الزم و      تا به 

ش و پاسخ و مطالعاتي که در اين زمينه داشتيم فرمول زير را الگو قمرار داده و در راسمتای آن و بما برناممه     پرس

 .پرداختيم   ري ی های مناسب و تشكيل کارگاه کاروانديشه به پرورش تفكر دانش آموزان 

 خالقيت    شادابي و نشاط  يبايي درونز     پرورش خصايص انساني

از آن جا که ماهيت وجود انسان ج  عقالنيت و تفكر او نيست بعد از ارائمه ی راهكمار هما و تكنيمی همای الزم      

 . ب نمودند به مهارت فكر کردن دست يافته و توانايي روبرو شدن با مسائل جديد جامعه را کس دانش آموزان
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 مقدمه 

کشورمان است و همه ی مولفه همای نظمام ، تحقيمق    پرورش تفكر يكي از اهداف اساسي نظام  تعليم و تربيت 

در بين مولفمه هما برناممه همای برناممه      . بايد در سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهند اين هدف بسيار مهم را 

د ممي  تغيير نگرش ، شناخت و مهارت دانش آمموز نقمش مموثری ايفما    درسي جايگاه ويژه ای دارند و در ري ی 

و عالي ترين ابم ار   عقل ب رگترين. و در واقع برنامه ی درسي بايد با عملكرد مغ  سازگاری داشته باشد . نمايند 

انسان و موهبتي الهي است که محصوالتي از جنس انديشه و تفكر و خالقيت دارد و از آن جا کمه گمران تمرين    

برنامه ري ی درسي در جهمت پمرورش   ) فراصنعتي فردا تفكر و خالقيت خواهد بود بايد اين مهم اال در جوامع ک

وجه قرار گيرد تا فراگيران  را به موقعيمت مطلمب برسماند بمه طمور      در نظام تعليم و تربيت مورد ت( نيروی تفكر

مهمارت همای نهنمي تاکيمد بيشمتری       فرد و عقل و تقويتکلي در بين برنامه های درسي آن هايي که پرورش 

بيش تری مي باشند يقينًا دانش آموز بمدون بهمره گيمری از تموان فكمری و قمدرت تج يمه         دارند ، مورد اقبال

طالعمات را کسمب نمايمد    کند و مهارت های مورد نياز در عصر انفجمار ا وتحليل مسائل ، نمي تواند توليد دانش 

مي دهد و حل مشكالت زنمدگي ، اجتمماعي ، و پيشمرفت در زمينمه      تشكيل يادگيری راو ادراک تفكر پايه ی 

به گفته حضرت علمي  . های علمي ، ادبي ، هنری و اخالقي و معنوی در سايه ی تفكر و تعقل صورت مي گيرد 

 .تنها از طريق عقل مي توان بر زمانه پيروز شد 

ست هدف قرار داده و تمام هم و غم خمود  اکثر معلمان محتوای آموزشي را که وسيله ای برای رسيدن به تفكر ا

مات از سوی معلم و حفمظ کمردن   و تدريس را انتقال اطالعات و معلوحفظ و تكرار مطالب مي کنند  را معروف

اين نيست ما با توجه به مسائل فوق سعي کمرديم بما   يت اين نيست ياما واقع. از سوی شاگرد مي دانند مفاهيم 

ي اطالعات ، انتظار حفظ اطالعات از جانب دانش آموزان را اممر قابمل قبمولي    توجه به شرايط کنوني و گستردگ
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اطالعات به سمت آموزش روش های فكر کردن به سوی يادگيری روش های يمادگيری  ندانيم و به جای انتقال 

 . حرکت کنيم و بر توانايي خالقيت و نوآوری آن ها بيا ف ايم و از اين طريق گويي آن را دوباره خلق کنيم

 

 :اهداف 

يادگيری مهارت های تفكر ، درست انديشيدن ، به چه انديشيدن از طريق درکل هدف اصلي و نهايي ما تقويت 

  .علمي و عملي مي شود راههای متنوع که موجب عادت دادن دانش آموزان به فعاليت های 

 :پرورش تفكر رائه راهكارهای مناسب برای ا

 ت معلم ، معاون پرورشي و دانش آموزان طرح برنامه ای مدون از طری مشور. 

  ايجاد اتاق کار و انديشه متناسب با اهداف دروس مختلف. 

  صميمانه تقويت روحيه ی کار اجتماعي و فردی و تبديل رقابت ها به رفاقت های. 

  بازديدهای علمي در جهت بكارگيری انرژی دانش آموزان در يادگيری معنادار برگ اری. 

 ي برای رشد تواني ها و هدايت خود در مسائل علمي و امور زندگي ايجاد فرصت هاي. 

  پرورش روحيه ی تحقيق و پژوهش و تأکيد بر موقيت های مسئله دار. 

  و اب ار داشته باشد رسيدن دانش آموز به اين باور که برای انجام هر کاری بايد هدف ، برنامه و فكر. 

 ايجاد فضای با نشاط آموزشي  پرورش عالقه و استعداد های دانش آموزان و. 

  اجتنماب از تعريمف همای عماری از دقمت و       –انتقادهای موجه پرورش حس خود ارزشمندی ، پذيرش

 .بهره بردن از غقايد و ايده های ديگران 
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 :بيان مسئله 

اعمي و  ، عدم توانمايي انجمام تحقيمق و درک مفتميم انت     مشكل اساسي عدم تأمل دانش آموزن در امور مختلف 

محيط دانش آموزان امروز و ديروز و در نتيجه تفاوت در طرز تلقي ، گمرايش هما و خواسمته همای     تفاوت ميان 

ر و فنون تدريس موث ایدور از آموزش و انتظار اتش از يادگيری است و مسئله ی مورد نظر استفاده از رويكرده

ق يی برنامه ري ی سازگار بما عملكمرد مغم  و    دن راهكارهای مناسب در زمينه ی پرورش تفكر از طريو پيدا کر

 .تأثير آن در ايجاد انگي ه غالقه به مدرسه و اف ايش پيشرفت تحصيلي بود 

 :آماده سازی شرايط 

  صحبت با مدير و معاون مدرسه و استفاده از تجربه ی آنان. 

  شفاهي با دانش آموزانمصاحبه 

  نظر سنجي از دانش آموزان. 

 نشريات  بهره گيری از کتاب و. 

  بهره گيری از امكانات سنعي و بصری. 

 يكسماله بما شمرايط موجمود      همچنين به علت امكان تغيير شرايط موجود و عدم سازگاری برنامه ري ی

هفته يكبار جلسه ای برای برنامه ري ی در خصوص اتماق کمار و انديشمه بما      2عقل حكم مي نمود هر 

 .و معاون پرورشي برگ ار گردد دانش آموزان 
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 :بيان وضعيت مطلوب 

رسيدن به رشد و تفكر خالق و رشد عواط و احساسات دانش آموزان و تبديل دانش آموزان به دانش آفرينمان ،  

فمراهم آوردن فضمای بحممم و منماظره در کممالس و آمماده سممازی حمداقل امكانممات الزم رفماهي در مدرسممه و       

در محميط شماد و پمر تمالش و کماهش      فرهنگمي  سازماندهي فعاليت های متنوع ورزشي ، هنری ، آموزشمي و  

 .اضطراب و بي عالقگي دانش آموزان وضعيت مطلوب مورد نظر مي باشد 

 :بيان وضعيت موجود 

از هممان اويمل سمال متوجمه تفماوت      . اين مدرسمه ممي باشمم     ................سال است که آموزگار پايه ی  7مدت 

و بي عالقگي آنان برای آمدن به مدرسمه شمدم بما توجمه بمه       انتظارات دانش آموزان نسبت به سال های گذشه

طبمق  .ای ديمده نشمد   تالش هايي که در اين زمينه داشتم در وضعيت دانمش آمموزان ، پيشمرفت قابمل توجمه      

که دانش آموزان محتوای برناممه ی درسمي را متناسمب بما      متوجه شدم ، سواالتي که از دانش اموزان پرسيدم

مواجمه نيسمتند بلكمه بمه علمت غيمر       مشكل يادگيری ه با دانش آموزان به هيچ وج. ند نيازهای خود نمي پندار

کمه  لذا طي مشورتي که با معاون پرورشي آموزشمگاه  . برنامه های مدرسه يادگيری بي ار شده اندمنعطف بودن 

انمش  شد که هر دو هفتمه يمی بمار د   دستي در پژوهش دارد در خواست همكاری نمودم بنا براين تصميم برآن 

هفته خمود برناممه ريم ی نمماييم و در ايمن       2نشستي با همفكری هم برای ن ، من و معاون پرورشي طي اآموز

و از آنجائيكه معلمان در موقعيت منحصر به فردی قرار داريم که ممي  .برنامه ري ی به عاليق اکثريت توجه شود 

آوريمم و بمه جمای     همای درس بمه وجمود    تولنيم چنان تطابق و سازگاری شايسته ای را در مدرسه ها و کالس

به اين مغ  ها جديد به کمی خود دانش آموزان برنامه های درسمي و ورزشمي آموزشممان را بمه     خوردن  تأسف

نحوی تغيير دهيم تا خدمات ما برای دانش آموزان معنا دار باشد و اين مغ ها ی در حمال تغييمر بمه آراممش و     

 .پرورش الزم برساند 

 : 1گردآوری شواهد 

 : نتايج ومشاهدات ازوضعيت موجود عبارتنداز 
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 ليت های ياد گيری اعدم تفكر منطقي در فع. 

  فقر تفكر ناشي از آموزش سنتي است. 

  عدم عالقه به مطالعه و کتب خواني. 

  رغبت نداشن به رائه ی گ ارش و عدم انگي ه ی الزم برای يادگيری. 

  رد انتقاد های موجه. 

 ي و برنامه ی درسي با تفكر انتادی ناسازگاری محيط في يك. 

  ترجيح دادن من ل ئ عدم عالقه مندی ه محيط مدرسه. 

  جود رقبای زياد جون بازی های ويديويي ، کامپيتوری ، و.... 

  وجود استدالل های نادرست ، مبهم و ساختگي. 

 : ضرورت انجام طرح 

راني از برنامه ی درسمي رفتمار شمكل آور و بمي     بي ميلي به درس و مدرسه ، عدم تفكر منطقي ، نارضايتي و نگ

مناسب بمرای حمل    يتا راه حلحوصله ی برخي از دانش آموزان ، کشيدن خميازه های مكرر ما را بر آن داشت 

تالشمان را کرديم تا به موفقيت تحصيلي خالقيت کمه از دو معادلمه   بنابراين تمام  مشكالت ارائه داده شوداين 

 . ت يابيمی زير حاصل مي شوند دس

دانمش  + محميط  (مدرسمه   +خانمه  + )معلمم  + برنامه های درسي + محتوای آموزشي ووسايل ومنابع يادگيری  

 موفقيت تحصيلي =  آموز

 خالقيت    شادابي و نشاط   زيبای درون   پرورش خصايص انساني

 

 : آنچه الزم است تغيير يابد 

مغم  دانمش آمموزان    نان ، هم خواني نداشن برنامه های درسي با غير فعال بودن فراگيرا ، عدم انگي ه ی کافي آ

منحصر بودن تدريس به کالس درس ما را بر آن داشمت تما بما اسمتفاده از ر همم شكسمتن قالمب همای         . امروز 
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سنتي و واگذاری امر ياددهي توسط يادگيرندگان و استفاده از اتاق کار و انديشه و برنانه ري ی توسمط  تدريسي 

آموزان و به کارگيری فنون تدريس موثر و مشخص کردن وي گي های بمارز و مهمم همر مفهموم بمه      خود دانش 

بايد نقش فراگير را ايفا کند در دنيای امروز هم معلم و هم دانش آموز . ) پويای فرايند تعليم و تربيت بيف اييم 

در يماد دهمي ،   ارزنده ی مكعلمم  و تنها با يادگيری در محيط بسته ی مدرسه اکتفا نكنند و در اين حالت نقش 

 (يادگيری و نقش معلم کرد او در فعاليت ها نيازمند هم سويي با روکردهای جديد است 

 

 

 

 :توافق درمورد راه حل های اجرايي 

تهيه يی برنامه مدون طمي جلسمه ی نشسمتي بما خمود دانمش       طبق بررسي های مختلف دراين مدت گام اول 

پرورشي بود اولياء و همكاران و دانش آموزان و کليه ی افراد درگير با اجرای راه  آموزان به همراه معلم و معاون

 .موافقت داشتند و همكاری صميمانه را مبذول فرمودند حل های انتخابي 

 : تدوين برنامه ی اجرايي 

جمدول زيمر      برای اجرای راه حل های به توافق رسيده با افراد درگير با طرح ، برنامه ای را تمدوين نمموديم کمه   

 .نمونه ای از آن مي باشد 

 زمان تعيين شده راهكارهاي پيش بيني شده نام درس

بخوانيم 

 وبنويسيم

 وساير دروس

انتخاب از طرح سئواالت که تنها يی جواب دارند 

 –دادن وقت کافي به دانش آمموزان بمرای تفكمر    

 داسمتان نويسمي   –خاطه نويسي –اعتماد آفريني 

- سي چه روز مهم است چه ک:موضع انشاء  –

 در هنگام  تدريس درس  جديد 
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 علوم

اسمتفاده از روش همای   بازی با پمازل ، نمايشمي ،   

مناظره ، بر پايي جشنواره غذای سالم بما هممه ی   

بعدی نبودن پخمش  تی ... مدرسه ، مدل سازی ، 

 .کارتون جمي نوترون 

 هفته ای يی بار 2و  ساعات علوم

 .در اتاق کار و انديشه  

 رياضي
مستالم ها و تعريف کردن برای خمود  ساده کردن 

 و ديگران
 ساعات رياضي

 جغرافي
طممرح بقچممه ی سمموغات کشممورها و شممهرها و    

 بازديد از کارخانه –دانستني های مهم آنان 

ساعات علم و زمان بازديد تعيين 

 شده از طرف مدرسه

 هنر

اختصاص يی روز بمه سماتن کاردسمتي از مجلمه     

سماخت انمواع جعبمه     –ش فيلم نماي –های رشد 

کمار بما کاغمذ همای      –کاله ت ئينمي   –های هديه 

سماخت تمابلو    –مسبقه زيبا پمرش کمن    –مجاله 

 های کاغذی 

 ساعات هنر

هديه هاي 

 آسماني

يمان داسمتان    –انواع بماز ديمدها    –ب رگ نقاشي 

های حكمت آموز و ثبت نكته ی اخالقي در دفتر 

 ...اخالق و 

ي با توجه به در زمان ايام مذهب

 تقويم

 .مرون شده به پيوست در خصوص برنامه های فوق برنامه بازديد های علمي ني  برنامه ري ی 

 

 : اجرای اقدام بهينه 

تمدريس  . شايد بتوان گفت قبل عملكرد معلم در مورد يادگيری خالق ، شيوه های تدريس ، مناسب اوسمت     

يماد گيرنمده در   است که با اجتماع سه عنصر يا دهنده ، ياد دهي ،  هدف دار و اداره ی فرايند يادگيریهدايت 
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به جريان مي افتد بي عالقه گي و عدم تسلط در درک مطالب يمادگيری باعمم شمد تغييمری در     فضای آموشي 

ايجاد نماييم لذا طبق برنامه ای که از قبل تهيه کرده بوديم شروع به نظر سنجي از دانش آمموزان  برنامه درسي 

هفته يكبار با حضمور معماون    2هر بعد از تكميل فرم ارزيابي از دانش آموزان توسط اولياء طي جلساتي يم نمود

از آزمايشگاه مدرسمه  برنامه ای را تهيه مي نموديم از آن جا که امكان بهره گيری و خود دانش آموزان پرورشي 

به اين صورت فعاليت های نجانيم ن برنامه بگکارو انديشه را در اي کرديم استفاده از اتاقوجود نداشت لذا سعي 

هنری مختلمف ، زنم    مانند مدل سازی و رسم نقشه ، انجام فعاليت های را نياز به انجام آزمايش و وقت کافي 

بما بكمارگيری   . مي شد که به پيوست در اسناد موجود مي باشد در اين اتاق انجام ... رشد ، ساخت کاردستي و 

 انرژی دانش آموزان در انجام فعاليت را با موقعيت های تازه روبرو کرديم و با بكارگيریين روش دانش آموزان ا

توانستم لحظات نشاط آوری ياد دهي و يادگيری ضمن آنكه يادگيری و تفكر انتقادی را در آنان به وجود آورده 

 .مي باشند فراهم نماييم برخي از آموزش ها ارائه شده به شرح نيل را ني  برای دانش آموزان 

 (خصوصي  –عمومي ) گفتگو درباره  ارزش های زدگي با موضوعات مختلف   -1

 –کاله های ت ئيني ، کمار بما کاغمذ همای مچالمه رنگمي        –کاغذی ، انواع جعبه های هديه ساخت تابلوهای  -2

 .ساخت مجسمه های مقوايي در ساعت هنر 

ام از دانش آموزان با اضافه کردن يی تصوير بمه نقاشمي   هر کد) نقاشي با عنوان زيبا ترش کن کار تكميلي  -3

 (ی ناقص آن را تكميل و زيبا تر مي نمايند اوليه 

هسمته  تنديس ساختمان دروني زمين و آشنايي با هسته ی داخلي ، ) فندوق بازی و ساخت فسيل با خمير  -4

 (، گوشته و پوسته با مدل سازی ی خارجي 

 .از هر گروه و ثبت نكته اخالقي در دفر اخالق بيان داستان های حكمت آمو  -5

و ، موزه ، کتابخانه و دامپمروری دانشمگاه کشماورزی    بازديد از آزمايشگاه ) يادگيری در سفر و گردش علمي  -6

، منابع طبيعي رامين ، بازديد از حوضچه ها ی پرورش مماهي ، بازديمد از کارخانمه ی آبليممو سمازی شوشمتر       

 (رش فكری مالثاني بازديد از کانون پرو
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ماره ی موبايمل و  شم محمدود کمردم بما دادن    تعليم و تربيت را نبايد به ساعت درس کالس ) اعتماد آفريني  -7

بما ا ارتبماط برقمرار کننمد و مشمكالت و      آموزان اجازه داده شد که به راحتي در صورت نياز من ل خود به دانش 

 (و تربيت شان را برطرف کنند  نيازهای تعليم

به ابتكار و خالقيت دانش آموزان اهميت داده شمود چمرا کمه همفكمری بهتمرين شميوه        ) تی بعدی نبودن  -8

 .تعليم و تربيت است و در ضمن بيان ارتباط مسائل درسي واقعيات زندگي 

مانند اگمر روی نمامرئي   ) طرح سئواالت بحم بر انگي  و اجتناب از سئواالت که تنها يی جواب معين دارند  -9

 ... (روزی را که خيلي شاد هستيد با رن  نشان دهيد و  –د چه اتفاقي مي افتد شوي

اگمر در زممان   ) خالق در اين ساعت موضوعات انشائي ساعت انشاء به عنوان کليد خوب انديشيدن و دادن  -11

و حادثمه   تجربمه نامه ای به حضرت علي بنويسيد ، نامه ای به امام رضا بنويسيد ، بهتمرين   –حضرت علي بودم 

در زمينه ی همرکس يمی روز را مهمم    ی مهم زندگي خود را بنويسيد ، موضوع چه کسي چه روزی مهم است 

 ، بهترين هديه ی معلم به شما چيست ؟ ... و دانسته بود يكي روز معلم يكي روز پرستار 

 (ساخت کاردستي از روی جالت رشد دانش آموز ) د زن  رش -11

 –به خانه و نوشتن بهتمرين مطلمب ، خماطره    يی دفتر و بردن آن توسط دانش آموز تهيه ی ) دفتر معلم  -12

 (نگهداری آن دفتر در ن د معلم ... و . حادثه  –داستان 

تهيه گ ارش های گروهي با موضوعات دلخواه ولي به روز و ارائه ی آن به نوبت در ساعات اضمافه ی سماير    -13

 .دروس 

 .گذاشتن  و به معرفي نمايشا و دست ساخته های کالس خود و ساير کالس نمايشگاه از کارهبرگ اری  -14

تربيت متخصصين بي تعهد به دنبال داشمته باشمد ، بنمابراين سمعي در     تحكم و قانونمندی  زياد مي تواند  -15

نموديم تا از اين دانمش آمموزان افمرادی دلسموز ، خمالق و متعهمد       ايجاد محيطي با نشاط ، امن و کنترل شده 

 .بسازيم 

 .اختصاص محلي در مدرسه به عنوان منطقه ی سكوت  -16
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 .ساده گويي و حوصله در تدريس  -17

 .روزنامه ديواری نويسي  -18

 .ساده ساختن مسئله ها و پخش کارتون جمي نوترون  -19

ر اختيمار  مساوی دکارت های کلمات ستاره دار درس به تعداد  –نصب درخت بر روی ديوار ) بازی واژه ها  -21

جلويشمان  بعد کارت های معني واژه ها درس را به طور درهم و پشت و رو ، روی ميم   . هر گروه قرار مي دهيم 

پمس  . دانش آموزان با هم فكری و هم ياری ميان کارت ها به دنبال معني واژه ها ممي گردنمد   . قرار مي دهيم 

 .(ي ند هر يی از دو کارت مربوط به هم را روی شاخه ی درخت مي آو

مشماهده ی اعممال و حرکمات در     –مشاهده ی اشياء با چشمم نهمن   ) بحری راه هايي برای تقويت تفكر  -21

 (مشكل قياس و شبيه سازی تعريف  –نهن خود ، شنيدن ، بوييدن ، چشيدن ، و لمس کردن نهني 

... ، يمی فصمل کتماب و    داسمتان   –خالصه های کوتماه از يمی فميلم    ) انجام اقداماتي برای تفكر انتقادی  -22

برای تعمق ، شروع هر جلسه ی درس با يی مسأله يا مجادله خاطره نويسي داستان نويسمي  استفاده از سكوت 

 (آزاد کلمه انتخابي و يا با موضوع  11با 

 ... (دايره ای ، چهار گوش نيم دايره و ) چيدمان کالس به صورتي باشد که موجب واکنشي متقابل شو  -23

زش صفات زيبا و زشت و بررسي اثر گذاری آن ها بر درون دانش آموزان و تشمويق دانمش آمموزان در    آمو -24

 .ازای رفتار خوب آموزشي يا اخالقي 

 .بر پايي سفره هفت سين و جشنواره ی غذای سالم با حضور تمام دانش آموزان مدرسه  -25

 :گرد آوری داده ها درباره ی تأثير اقدام بهينه 

متنوع پرورش و تفكر خالق و تدوين برنامه الزم در خصوص بازديد های علمي به جممع  ام روش های بعد از انج

 .آوری داده ها درباره ی  نتايج  بدست آمده پرداخته شد 

  دانش آموزان قبل و بعد از اجرای طرح ديدگاه مشاهده ی تغيير رفتار دانش آموزان و مقايسه ی. 

  ان شفاهي با خود دانش آموزمصاحبه. 
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  (فرم ارزيابي اولياء از فرزندان خود ) نظر سنجي کتبي از اوليلء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تحليل شواهد و تأثير اقدام بهينه 

موجود بررسي کرده و نتايج زيمر   ثير اقدامات خود را در کاهش مسأله ی از طريق روش های مذکور در باال ، تأ

 :بدست آمد 

. تقويت حس کنجكاوی  .1

.مندی به  داش آموزان عاليق فصلي و آينده  اف ايش عالقه .2

.حل مسائل از طريق برنامه ري ی مشترک معلم و شاگرد  .3

.پردازش اطالعات گوناگون بدست آمده توسط دانش آموزان  .4
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.دست يابي به تعامل پويای علمي و عاطفي  .5

.دست يابي به روش های مختلف درک و فهم مطالب  .6

.انتقادی تقويت يادگيری مهارت های تفكر  .7

.تماي  قائل شدن بين حقايق و عقايد  .8

. ايجاد اعتماد به نفس ع ت نفس باال ، پختگي اجتماعي ، پايداری .9

.پشتكار در پيشرفت کار و تحصيل  .11

.تقويت قوه ی استدالل ، مهارت های اجتماعي ، روحيه ی همياری  .11

.يادگيری در حد تسلط و تقويت روحيه ی انتقادی  .12

.زشمندی ، پذيرش انتقادی موجه پرورش حس خود ار .13

.کاهش اضطراب و بي عالقي دانش آموزان مورد توجه قرار گرفتن  .14

 .کسب مهارت های زندگي  .15

 :گردهم آيي ناظران طرح و نظر خواهي از آنان 

اتاق کمار و  جلسه ای با حضور همكاران و مدير ومعاون تشكيل گرديد که ايشان موافقت خود را با اجرای طرح 

اعالم نمودنمد و رسميدن   فنون تدريس موثر و برنامه ري ی در خصوص بازديد های علمي و به کارگيری  انديشه

 .اهداف مورد نظر ،از طريق اجرای طرح  را آرزو نمودند  تفكر خالق و به کيفيت آموزشي و

 

 :ارزيابي طرح توسط ناظران ، همكاران 

مدير ، معاون ، اوليما، همكماران ، دانمش    )افراد ناظر  در جهت حصول و اطمينان از موفقيت اين طرح از تمامي

  نظر خواهي نموده و همگي آنان موثر بمودن طمرح را تاييمد نمودنمد و بماز خمورد طمرح در پيشمرفت        ( آموزان 

 .تحصيلي را مشاهده کردند 
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زمان تعيين 

 شده
 راه کارهای پيشنهاد شده

تاريخ انجام 

 فعاليت
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هفته ی دوم 

 مهر
 مهر 15 به حضرت علي بنويسيد نامه ای

هفته ی سوم 

 مهر

گرفتن هدايايي براب دانش آموزان به مناسبت روز 

 جهاني کودک
 مهر 16
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هفته ی چهارم 

 مهر

برگ اری جلسه ی آموزش خانواده و برگ اری 

 جشنواره ی غذای سالم

مهر روز  24

پيوند اولياء و 

مربيان و روز 

 جهاني غذا

 هفته سوم آبان 
راهپيمايي روز دانش آموز با حضور و  شرکت در

 همراهي معلم و مربي
 آبان 13
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هفته ی چهارم 

 آبان

تهيه ی هديه ای از قلی خود دانش آموزان به 

  –مناسبت روز دختران و والدت حضرت معصومه 

 .بازديد از کتابخانه ی دانشگاه رامين 

 آبان  21

 

 آبان 24

هفته ی اول 

 آنر ماه
 آنر 1 به مناسبت والدت امام رضا مسابقه ی انشانويسي

هفته ی سوم 

 آنر

  بازديد از دامپروری دانشگاه
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چهارم  هفته ی

 آنر

انجام تحقيقات در اتاق کارو انديشه و آماده نمودن 

پژوهش های دانش آموزی به مناسبت هفته ی 

 پژوهش 

پر پايي نمايشگاه از تحقيقات دانش آموزان و تهيه 

 ی تراکت های مختلف 

 زديد از موزه دانشگاه با

 آنز 29

 

 آنر 31

هفته ی سوم 

 دی

 دی 21 ساخت فسيل و فندوق بازی در اتاق کارو انديشه

هفته ی اول 

 بهمن

ساخت صورتی های نمايش نمادين و آماده نمودن 

 آن ها برای اجرای نمايش دهه فجر 

 بهمن 11

دوم  هفته ی

 بهمن

 بازديد از کارخانه ی آبليموسازی شوشتر با

هماهنگي آقای نيری رئيس شرکت کارتن و بسته 

 (آشنای خانوادگي خانم زماني ) بندی 

 بهمن 8

هفته ی چهارم 

 بهمن

 بهمن  22شرکت در راهپيمايي 

 اجرای مسابقات ورزشي

 بهمن 22

 بهمن 25

هفته ی سوم 

 اسفند 

اجرای نقاشي .کاشت نهال در باغچه ی مدرسه 

ار مدرسه به تكميلي و مسابقه ی نقاشي روی ديو

 مناسبت روز درختكاری 

 اسفند 16

 اسفند 16
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هفته ی  

 چهارم اسغند

 بازديد از آزمايشگاه دانشگاه ا

رائه ی گ ارش خالصه نويسي در کارگاه کارو 

 انديشه

 بر پايي سفره ی هفت سين

 اسفند 22

 اسفند 23

 اسفند 25

سوم  هفته ی

 فروردين

د در نقاشي با موضوع بهداشت جهاني و زن  رش

 اتاق کارو انديشه

 بر پای جشن فناوری هسته ای

 فروردين 18

 فروردين 21

چهارم هفته ی 

 فروردين

 بازديد از حوضچه های پرورش ماهي 

پرداختن به موضوع چه کسي چه روز معلم است در 

 اتاق کار و انديشه

 فروردين 22

 فروردين 29

هفته ی اول 

 ارديبهشت

ساله ی دانش  1برپايي جشن تقدير از عملكرد 

آموزان و بر پايي جشن فارغ التحصيلي واهدا لوح 

 يادبود به دانش آموزان

 ارديبهشت 11



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

22 

 

 :منابع 

   32، صفحه ی  7شماره ی : مديريت . اداره ی امور بدست خودشان ( .  1386) توراني ، حيدر 

   18 - 21فحه ی ، ص 4شماره ی : مديريت . خالقيت چيست ( .  1385)  توراني ، حيدر 

    پوران دخت تمدن مالكي ، چاپ فلسفه  . دختران جوان ( .  1385)نور تراب  ، کريستين. 

    افسر : کودکان موفق ، تهران  –مربيان آگاه ( .  1382)خليلي ، علي. 

   صابرين : راهنمای کامل تربيت کودک ، اکرم غيطاسي ، تهران ( . 1385)بن تلي ، الي ابت. 

 44 – 55، صفحه ی  6شماره ی : تربيت . بازی درماني ( .  1381)فاش ، حميدرضا ک . 

  81 – 83، صحفه ی  11و  11شماره ی : تربيت . بازی درماني و کودک ( . 1382)کفاش ، حميدرضا . 

    36 – 39، صفحه ی  8شماره ی : تربيت . تجربيات يی مادر ( . 1382)کفاش ، حميدرضا . 

  شمماره ی  :     آموزش ابتدايي . راهبردهايي برای پيش برد اهداف مهارتهای زباني ( . 1381)ر ، مرتضي مجد ف

 1 - 21، صفحه ی  1

   4شمماره ی  : آمموزش ابتمدايي   . فعاليت هايي بمرای پمرورش سمخن گفمتن     ( . 1385)مجد فر ، مرتضي  ،

 . 38 – 41صفحه ی 

   51 – 53، صفحه ی  6شماره ی . تكنولوژی آموزشي . ازی آموزش از راه ب( . 1382)يغما ، عادل . 

 

 

 

 

 

 



برای خرید فایل ورد قابل . فایل برای مشاهده است ین ا

 .ویرایش به سایت مراجعه کنید 

23 

 

 اسناد و مدارک مربوط به طرح 

 

 


