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 چكيده 

سال است که در مدرسه ای تدریس می کنم که توانایی هاا و  7

و مطماائن  را مای شناسام ان استعدادها و ابتکار دانش آموز

هستم که بیشتر آن ها در درس خوانادن کوتااهی نمای ورزناد 

اما در همان ابتدای سال متوجه بی عالقه گی و بای حوصال ی .

الب دارناد . طدانش آموزان شده و این که فقط سعی در حفظ م

کاه اکرار داناش آماوزان کاالس فرزنادان  با توجه باه ایان

از نظار از خاناه هاای آناان  ارییمی باشد و بساکارمندان 

کاربرد فناوری های جدید نسبت به مدرساه ییشارفته ترناد و 

محیط محدود و بسته و عادی از ان یزه ی مدرساه موجباات آن 

را فراهم آورده بود که داناش آماوزن خاناه را باه مدرساه 

ترجیح دهند . این تغییر در روند یادگیری مرا بر آن داشات 

رشی مدرسه سعی در رفع و یاا کااهش تا به همکاری معاون یرو

ش و یاسا  و این مشکل بر آمده و از بررسی هاای الزم و یرسا

مطالعاتی که در این زمینه داشتیم فرمول زیر را ال و قرار 

داده و در راستای آن و با برنامه ریزی های مناسب و تشکیل 

یرداختیم   کارگاه کارواندیشه به یرورش تفکر دانش آموزان 

. 

شااااادابی و   یبایی درونز     ورش خصایص انسانییر

 خالقیت    نشاط

از آن جا که ماهیت وجود انسان جز عقالنیت و تفکر او نیسات 

 بعد از ارائه ی راهکار ها و تکنیک های الزم داناش آماوزان

به مهارت فکر کردن دست یافته و تواناایی روبارو شادن باا 

 مسائل جدید جامعه را کسب نمودند . 

 کليدی : نکات

 موفقیت تحصیلی –روش های نمایشی  –دانش آموزان 
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 مقدمه 

یرورش تفکر یکی از اهاداف اساسای نظاام  تعلایم و تربیات 

کشورمان است و همه ی مولفه های نظاام ، تحقیاق ایان هادف 

باید در سرلوحه ی برنامه های خود قرار دهند بسیار مهم را 

درسای جای ااه امه ریزی . در بین مولفه ها برنامه های برن

ویژه ای دارند و در تغییر ن ارش ، شاناخت و مهاارت داناش 

د می نمایناد . و در واقاع برناماه ی آموز نقش موثری ایفا

درسی باید با عملکارد مغاز ساازگاری داشاته باشاد . عقال 

و عالی ترین ابزار انسان و موهبتی الهی است کاه  بزرگترین

و خالقیات دارد و از آن جاا  محصوالتی از جنس اندیشه و تفکر

فراصنعتی فردا تفکار و خالقیات که گران ترین کاال در جوامع 

خواهد بود باید این مهم ) برنامه ریزی درسی در جهت یرورش 

وجه قرار گیارد نیروی تفکر( در نظام تعلیم و تربیت مورد ت

تا فراگیران  را به موقعیت مطلب برساند باه طاور کلای در 

فرد و عقل و تقویت درسی آن هایی که یرورش  بین برنامه های

بیش تری  مهارت های ذهنی تاکید بیشتری دارند ، مورد اقبال

می باشند یقینًا دانش آموز بدون بهره گیری از توان فکری و 

کناد و قدرت تجزیه وتحلیل مسائل ، نمی تواند تولید داناش 

ایاد طالعات را کسب نممهارت های مورد نیاز در عصر انفجار ا
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تشکیل می دهد و حل مشکالت  یادگیری راو ادراک تفکر یایه ی 

زندگی ، اجتماعی ، و ییشرفت در زمینه های علمی ، ادبای ، 

هنری و اخالقی و معنوی در سایه ی تفکار و تعقال صاورت مای 

گیرد . به گفته حضرت علی تنها از طریق عقل مای تاوان بار 

 زمانه ییروز شد .

وزشی را که وسیله ای برای رسیدن به اکرر معلمان محتوای آم

حفظ  تفکر است هدف قرار داده و تمام هم و غم خود را معروف

و تادریس را انتقاال اطالعاات و و تکرار مطالاب مای کنناد 

از سوی شاگرد مای مات از سوی معلم و حفظ کردن مفاهیم معلو

این نیست ما باا توجاه باه یت این نیست یدانند . اما واقع

عی کردیم با توجه به شرایط کناونی و گساتردگی مسائل فوق س

اطالعات ، انتظار حفظ اطالعات از جانب دانش آموزان را امار 

اطالعات به سمت آماوزش قابل قبولی ندانیم و به جای انتقال 

روش های فکر کردن به سوی یادگیری روش های یااادگیری حرکات 

و از کنیم و بر توانایی خالقیت و نوآوری آن ها بیا فازایم 

 این طریق گویی آن را دوباره خلق کنیم .

 

 

 

 بيان مسئله :

، عادم مشکل اساسی عدم تأمل دانش آمااوزن در اماور مختلاف 

توانایی انجام تحقیق و درک مفتیم انتزاعی و تفااوت میاان 

محیط دانش آموزان امروز و دیروز و در نتیجه تفاوت در طرز 

وزش و انتظار اتش دور از آمتلقی ، گرایش ها و خواسته های 

 ایاز یادگیری است و مسئله ی مورد نظر استفاده از رویکرده

دن راهکارهای مناسب در زمینه ر و ییدا کرو فنون تدریس موث
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ی یرورش تفکر از طریق یک برنامه ریزی سازگار باا عملکارد 

مغز و تأثیر آن در ایجاد ان یزه غالقه به مدرسه و افازایش 

 ییشرفت تحصیلی بود .

 ماده سازي شرایط :آ

  صحبت با مدیر و معاون مدرساه و اساتفاده از تجرباه ي

 آنان .

  شفاهی با دانش آموزانمصاحبه 

 . نظر سنجی از دانش آموزان 

 . بهره گیری از کتاب و نشریات 

 . بهره گیری از امکانات سنعی و بصری 

  همچنین باه علات امکاان تغییار شارایط موجاود و عادم

کساله با شرایط موجود عقل حکام ی سازگاری برنامه ریزی

هفته یکبار جلسه ای برای برناماه ریازی  2می نمود هر 

و معااون در خصوص اتاق کار و اندیشه با دانش آماوزان 

 یرورشی برگزار گردد .

 بيان وضعيت موجود :

ایان  ................سال است که آموزگار یایاه ی  7مدت 

انتظاارات جه تفاوت مدرسه می باشم . از همان اویل سال متو

دانش آموزان نسبت به سال های گذشه و بی عالق ی آنان بارای 

آمدن به مدرسه شدم با توجه به تالش هایی که در این زمیناه 

ای دیاده داشتم در وضعیت دانش آموزان ، ییشرفت قابل توجه 

 متوجاه شادم ، سواالتی که از دانش اموزان یرسیدمنشد .طبق 

ی برناماه ی درسای را متناساب باا که دانش آماوزان محتاوا

ه باا نیازهای خود نمی یندارند . دانش آموزان به های  وجا

مواجه نیستند بلکه به علت غیر منعطاف باودن مشکل یادگیری 

برنامه های مدرسه یادگیری بیزار شده اند. لذا طی مشاورتی 
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که دساتی در یااژوهش دارد در که با معاون یرورشی آموزش اه 

شااد کاه هار دو ودم بنا براین تصمیم برآن خواست همکاری نم

نشساتی ن ، من و معاون یرورشی طای اهفته یک بار دانش آموز

هفته خود برنامه ریازی نمااییم و در  2با همفکری هم برای 

و از آنجائیکه این برنامه ریزی به عالیق اکرریت توجه شود .

معلمان در موقعیت منحصر به فردی قرار داریم که می تولنیم 

ان تطابق و سازگاری شایسته ای را در مدرساه هاا و کاالس چن

به ایان مغاز خوردن  آوریم و به جای تأسف های درس به وجود

ها جدید به کمک خود دانش آموزان برنامه های درسی و ورزشی 

آموزشمان را به نحوی تغییر دهیم تا خدمات ما بارای داناش 

ییار باه آموزان معنا دار باشد و این مغزهاا ی در حاال تغ

 آرامش و یرورش الزم برساند .

 اهداف :

 هدف اصلی :

 کمک به موفقیت حصیلی دانش آموزان با روش های نمایشی

 اهداف جزئی :

درکل هدف اصلی و نهایی ما تقویت یادگیری مهارت های تفکار 

، درست اندیشیدن ، به چه اندیشیدن از طریق راههای متناو  

ه فعالیات هاای علمای و که موجب عادت دادن دانش آموزان با

 عملی می شود . 

 ارائه راهکارهای مناسب برای یرورش تفکر :

  طرح برناماه ای مادون از طاری مشاورت معلام ، معااون

 یرورشی و دانش آموزان .

  ایجاد اتاق کار و اندیشه متناسب با اهداف دروس مختلف

. 
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  تقویت روحیه ی کار اجتماعی و فردی و تبدیل رقابت هاا

 ای صمیمانه .به رفاقت ه

  برگزاری بازدیدهای علمی در جهت بکارگیری انرژی داناش

 آموزان در یادگیری معنادار .

  ایجاد فرصت هایی برای رشد توانی ها و هاادایت خاود در

 مسائل علمی و امور زندگی .

  یرورش روحیه ی تحقیق و یژوهش و تأکید بر موقیات هاای

 مسئله دار .

 ه برای انجام هر کااری رسیدن دانش آموز به این باور ک

 باید هدف ، برنامه و فکر و ابزار داشته باشد .

  یرورش عالقه و استعداد های دانش آموزان و ایجاد فضاای

 با نشاط آموزشی .

  یرورش حس خود ارزشامندی ، یاذیرش انتقادهاای موجاه– 

اجتناب از تعریف های عااری از دقات و بهاره باردن از 

 غقاید و ایده های دی ران .

 ان وضعيت مطلوب :بي

رسیدن به رشد و تفکر خاالق و رشاد عاواط و احساساات داناش 

آموزان و تبدیل دانش آموزان باه داناش آفریناان ، فاراهم 

آوردن فضای بحث و منااظره در کاالس و آمااده ساازی حاداقل 

سه و ساازماندهی فعالیات هاای  امکانات الزم رفااهی در مدر

ی در محیط شاد و یار متنو  ورزشی ، هنری ، آموزشی و فرهن 

تالش و کاهش اضطراب و بی عالق ی دانش آموزان وضاعیت مطلاوب 

 مورد نظر می باشد .

 جمع آوری اطالعات

 نتایج ومشاهدات ازوضعیت موجود عبارتنداز : 

 لیت های یاد گیری .اعدم تفکر منطقی در فع 
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 . فقر تفکر ناشی از آموزش سنتی است 

 ی .عدم عالقه به مطالعه و کتب خوان 

  رغبت نداشن به رائه ی گزارش و عدم ان یزه ی الزم برای

 یادگیری .

 . رد انتقاد های موجه 

  ناسازگاری محیط فیزیکای و برناماه ی درسای باا تفکار

 انتادی .

 . ترجیح دادن منزل ئ عدم عالقه مندی ه محیط مدرسه 

  ، جود رقبای زیاد جون بازی های ویدیویی ، کاامییتوری

 و ....

 الل های نادرست ، مبهم و ساخت ی .وجود استد 

 ضرورت انجام طرح : 

بی میلی به درس و مدرسه ، عدم تفکر منطقای ، نارضاایتی و 

ن رانی از برنامه ی درسی رفتاار شاکل آور و بای حوصاله ی 

برخی از دانش آموزان ، کشیدن خمیازه های مکرر ماا را بار 

ئاه داده مشکالت ارامناسب برای حل این  یتا راه حلآن داشت 

تالشمان را کردیم تا به موفقیت تحصایلی بنابراین تمام  شود

 . خالقیت که از دو معادله ی زیر حاصل می شوند دست یابیم

محتواي آموزشي ووسایل ومنابع یادگیري + برنامه هاي درسي  

مدرساه (محایط + داناش آماوزو  موفقیات  ++ معلم + )خانه 

 تحصیلي 

شاااادابی و    بای درونزی   یرورش خصایص انسانی

 خالقیت    نشاط
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 آنچه الزم است تغيير يابد : 

غیر فعال بودن فراگیرا ، عدم ان یزه ی کاافی آناان ، هام 

مغز دانش آموزان امروز . خوانی نداشن برنامه های درسی با 

منحصر بودن تدریس به کالس درس ما را بار آن داشات تاا باا 

سانتی و واگاذاری ریسی استفاده از ر هم شکستن قالب های تد

امر یاددهی توسط یادگیرندگان و اساتفاده از اتااق کاار و 

اندیشه و برنانه ریزی توسط خود دانش آموزان و به کارگیری 

فنون تدریس موثر و مشخص کردن ویزگی های باارز و مهام هار 

یویای فرایند تعلایم و تربیات بیفاازاییم . ) در مفهوم به 

باید نقش فراگیار را دانش آموز دنیای امروز هم معلم و هم 

ایفا کند و تنها با یادگیری در محیط بسته ی مدرسه اکتفاا 

در یااد دهای ، نکنند و در این حالت نقش ارزنده ی مکعلام 

یادگیری و نقش معلم کرد او در فعالیت ها نیازمند هم سویی 

 با روکردهای جدید است (

 توافق درمورد راه حل هاي اجرايي :

تهیه یاک برناماه هاي مختلف دراین مدت گام اول طبق بررسي 

مدون طی جلسه ی نشستی با خود دانش آموزان به همراه معلام 

و معاون یرورشی بود اولیاء و همکااران و داناش آماوزان و 

موافقات کلیه ی افراد درگیر با اجرای راه حل های انتخابی 

 داشتند و همکاری صمیمانه را مبذول فرمودند .

 مه ي اجرايي : تدوين برنا

براي اجراي راه حل هاي به توافق رسیده با افراد درگیر با 

طرح ، برنامه اي را تدوین نمودیم كه جدول زیر   نمونه اي 

 از آن مي باشد .

 زمان تعيين شده راهكارهاي پيش بيني شده نام درس
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بخوانيم 

 وبنويسيم

وساير 

 دروس

انتخاب از طرح سئواالت کاه 

رناد دادن تنها یک جواب دا

وقت کافی به دانش آماوزان 

اعتمااااد  –بااارای تفکااار 

 –خاطااه نویساای –آفریناای 

موضااع  – داسااتان نویساای

انشاء :چه کسی چه روز مهم 

 -است 

در هن ام  تدریس 

 درس  جدید 

 علوم

بازي با یازل ، نمایشاي ، 

اسااااتفاده از روش هااااای 

مناظره ، بر یایی جشنواره 

غذای سالم با همه ی مدرسه 

بعدی ، مدل سازی ، ... تک 

نبااودن یخااش کااارتون جماای 

 نوترون .

 2و  ساعات علوم

 هفته ای یک بار

در اتاق کار و  

 اندیشه .

 رياضي

مساتالم هاا و ساده کاردن 

تعریف کاردن بارای خاود و 

 دی ران

 ساعات ریاضي

 جغرافی

طرح بقچه ی سوغات کشاورها 

و شااهرها و دانسااتنی هااای 

بازدیااد از  –مهاام آنااان 

 کارخانه

ساعات علم و زمان 

بازدید تعیین شده 

 از طرف مدرسه

 هنر

اختصاص یاک روز باه سااتن 

کاردستی از مجله های رشاد 

ساااخت  –نمااایش فاایلم  –

 ساعات هنر
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 –انوا  جعباه هاای هدیاه 

کار با کاغذ  –کاله تزئینی 

قه زیباا مساب –های مجاله 

ساخت تابلو هاای  –یرش کن 

 کاغذی 

هديه هاي 

 آسماني

اناوا  بااز  –بزرگ نقاشی 

یان داساتان هاای  –دیدها 

حکمت آموز و ثبات نکتاه ی 

 اخالقی در دفتر اخالق و ...

در زمان ایام 

مذهبي با توجه به 

 تقویم

در خصوص برنامه های فوق برنامه بازدیاد هاای علمای نیاز 

 مرون شده به ییوست .ریزی برنامه 

 

 اجراي اقدام بهينه : 

شاید بتوان گفت قبل عملکرد معلم در مورد یادگیری خاالق    

هادف دار و ، شیوه های تدریس ، مناسب اوست . تدریس هدایت 

اداره ی فرایند یادگیری است که با اجتماا  ساه عنصار یاا 

یان می به جریاد گیرنده در فضای آموشی دهنده ، یاد دهی ، 

افتد بی عالقه گی و عدم تسلط در درک مطالب یاادگیری باعاث 

ایجاد نماییم لذا طباق برناماه شد تغییری در برنامه درسی 

ای که از قبل تهیه کرده بودیم شرو  به نظر سنجی از داناش 

بعد از تکمیل فرم ارزیابی از دانش آماوزان آموزان نمودیم 

بار باا حضاور معااون هفته یک 2هر توسط اولیاء طی جلساتی 

برنامه ای را تهیه مای نماودیم و خود دانش آموزان یرورشی 

وجاود از آزمایشا اه مدرساه از آن جا که امکان بهره گیری 

کارو اندیشاه را در  کردیم استفاده از اتاقنداشت لذا سعی 
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به این صورت فعالیت های را نیاز بااه نجانیم این برنامه ب 

انند مدل ساازی و رسام نقشاه ، مانجام آزمایش و وقت کافی 

هنری مختلف ، زنگ رشد ، ساخت کاردستی و انجام فعالیت های 

می شد که به ییوست در اسناد موجود ... در این اتاق انجام 

ین روش دانش آموزان را با موقعیت می باشد . با بکارگیری ا

انرژی داناش آماوزان  های تازه روبرو کردیم و با بکارگیری

یاد دهی و یادگیری ضمن آنکااه یاادگیری و  الیتدر انجام فع

توانساتم لحظاات تفکر انتقادی را در آنان به وجاود آورده 

فراهم نماییم برخی از نشاط آوری را نیز برای دانش آموزان 

 آموزش ها ارائه شده به شرح ذیل می باشند .

گفت و درباره  ارزش های زدگای باا موضاوعات مختلاف  )  -1

 خصوصی ( –عمومی 

کاله های  –کاغذی ، انوا  جعبه های هدیه ساخت تابلوهای  -2

ساخت مجسامه هاای  –تزئینی ، کار با کاغذ های مچاله رن ی 

 مقوایی در ساعت هنر .

نقاشی با عنوان زیبا ترش کن ) هر کادام از کار تکمیلی  -3

ی دانش آموزان با اضافه کردن یک تصویر باه نقاشای اولیاه 

 زیبا تر می نمایند (ناقص آن را تکمیل و 

فندوق بازی و ساخت فسایل باا خمیار ) تنادیس سااختمان  -4

، هساته ی خاارجی درونی زمین و آشنایی با هسته ی داخلی ، 

 گوشته و یوسته با مدل سازی (

بیان داستان های حکمت آماو از هار گاروه و ثبات نکتاه  -5

 اخالقی در دفر اخالق .

، ازدید از آزمایشا اه یادگیری در سفر و گردش علمی ) ب -6

و مناابع موزه ، کتابخانه و دامیاروری دانشا اه کشااورزی 

طبیعی رامین ، بازدید از حوضچه ها ی یرورش ماهی ، بازدید 
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، بازدید از کانون یرورش از کارخانه ی آبلیمو سازی شوشتر 

 فکری مالثانی (

اعتماد آفرینی ) تعلیم و تربیت را نباید به سااعت درس  -7

ماره ی موبایل و منازل خاود باه شمحدود کردم با دادن کالس 

باا آموزان اجازه داده شد که به راحتی در صورت نیاز دانش 

و تربیات  ا ارتباط برقرار کنند و مشکالت و نیازهای تعلایم

 شان را برطرف کنند (

تک بعدی نبودن ) به ابتکار و خالقیت دانش آموزان اهمیت  -8

هترین شیوه  تعلیم و تربیت اسات داده شود چرا که همفکری ب

 و در ضمن بیان ارتباط مسائل درسی واقعیات زندگی .

طرح سئواالت بحث بر ان یز و اجتناب از سئواالت که تنهاا  -9

مانناد اگار روی ناامرئی شاوید چاه یک جواب معین دارند ) 

روزی را که خیلی شاد هستید با رنگ نشان  –اتفاقی می افتد 

 دهید و ... (

ساعت انشااء باه عناوان کلیاد خاوب اندیشایدن و دادن  -10

حضرت علای خالق در این ساعت ) اگر در زمان موضوعات انشائی 

نامه ای به حضرت علی بنویسید ، نامه ای باه اماام  –بودم 

تجربه و حادثه ی مهم زندگی خاود را رضا بنویسید ، بهترین 

هرکس  در زمینه یبنویسید ، موضو  چه کسی چه روزی مهم است 

و یک روز را مهم دانسته بود یکی روز معلم یکی روز یرستار 

 ... ، بهترین هدیه ی معلم به شما چیست ؟ 

 د ) ساخت کاردستی از روی جالت رشد دانش آموز (زنگ رش -11

دفتر معلم ) تهیه ی یک دفتار و باردن آن توساط داناش  -12

 – داساتان –به خانه و نوشتن بهترین مطلاب ، خااطره آموز 

 حادثه . و ... ن هداری آن دفتر در نزد معلم (
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تهیه گزارش های گروهی با موضوعات دلخواه ولی باه روز  -13

 و ارائه ی آن به نوبت در ساعات اضافه ی سایر دروس .

نمایش اه از کارها و دست ساخته های کالس خاود برگزاری  -14

 گذاشتن . و به معرفی نمایشو سایر کالس 

تربیت متخصصاین بای انونمندی  زیاد می تواند تحکم و ق -15

تعهد به دنبال داشته باشد ، بنابراین سعی در ایجاد محیطی 

نمودیم تا از این دانش آموزان با نشاط ، امن و کنترل شده 

 افرادی دلسوز ، خالق و متعهد بسازیم .

 اختصاص محلی در مدرسه به عنوان منطقه ی سکوت . -16

 له در تدریس .ساده گویی و حوص -17

 روزنامه دیواری نویسی . -18

 ساده ساختن مسئله ها و یخش کارتون جمی نوترون . -19

کاارت هاای  –بازی واژه ها ) نصب درخت بار روی دیاوار  -20

مساوی در اختیار هار گاروه کلمات ستاره دار درس به تعداد 

قرار می دهیم . بعد کارت های معنی واژه ها درس را به طور 

جلویشان قرار می دهیم . داناش و یشت و رو ، روی میز درهم 

آموزان با هم فکری و هم یاری میان کارت ها به دنبال معنی 

واژه ها می گردند . یس هر یک از دو کارت مربوط به هام را 

 روی شاخه ی درخت می آویزند .(

بحری ) مشاهده ی اشیاء باا راه هایی برای تقویت تفکر  -21

ه ی اعمال و حرکات در ذهن خود ، شانیدن ، مشاهد –چشم ذهن 

مشاکل قیااس و تعریف  –بوییدن ، چشیدن ، و لمس کردن ذهنی 

 شبیه سازی (

انجام اقداماتی برای تفکر انتقادی ) خالصه های کوتااه  -22

داستان ، یاک فصال کتااب و ... اساتفاده از  –از یک فیلم 



 این فایل برای مشاهده است .
برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش 

این گزارش تخصصی با قیمت فقط دوهزار 

 تومان به سایت مراجعه کنید .
 

16 

 

یک مساألسکوت  ه یاا برای تعمق ، شرو  هر جلسه ی درس باا 

کلماه انتخاابی و  10مجادله خاطره نویسی داستان نویسی با 

 آزاد (یا با موضو  

چیدمان کالس به صورتی باشد که موجب واکنشی متقابل شاو  -23

 ) دایره ای ، چهار گوش نیم دایره و ... (

آموزش صفات زیبا و زشت و بررسی اثر گذاری آن هاا بار  -24

موزان در ازای رفتار خوب درون دانش آموزان و تشویق دانش آ

 آموزشی یا اخالقی .

بر یایی سفره هفت سین و جشنواره ی غذای سالم با حضور  -25

 تمام دانش آموزان مدرسه .

 گرد آوري داده ها درباره ي تأثير اقدام بهينه :

متنو  یرورش و تفکار خاالق و تادوین بعد از انجام روش هاي 

آوری داده ها ی به جمع برنامه الزم در خصوص بازدید های علم

 .درباره ی  نتایج  بدست آمده یرداخته شد 

  دیدگاه مشاهده ی تغییر رفتار دانش آموزان و مقایسه ی

 دانش آموزان قبل و بعد از اجرای طرح .

  شفاهی با خود دانش آموزان .مصاحبه 

  فرم ارزیاابی اولیااء از نظر سنجی کتبی از اولیلء ) 

 فرزندان خود (

 د از اجرا )نقاط قوت اجرای طرح (ارزيابی بع

ثیر اقدامات خود را در از طریق روش هاي مذكور در باال ، تأ

 موجود بررسي كرده و نتایج زیر بدست آمد : كاهش مسأله ی 

.  تقویت حس کنجکاوی .

.  افزایش عالقه مندی به  داش آموزان عالیق فصلی و آینده

.
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.  و شاگرد .حل مسائل از طریق برنامه ریزی مشترک معلم

. . یردازش اطالعات گوناگون بدست آمده توسط دانش آموزان

. . دست یابی به تعامل یویای علمی و عاطفی

. . دست یابی به روش های مختلف درک و فهم مطالب

. . تقویت یادگیری مهارت های تفکر انتقادی

. . تمایز قائل شدن بین حقایق و عقاید

. ت ی ایجاد اعتماد به نفس عزت نفس باال ، یخ

. اجتماعی ، یایداری

. . یشتکار در ییشرفت کار و تحصیل

.  تقویت قوه ی استدالل ، مهارت های اجتماعی ، روحیه

ی همیاری .

. . یادگیری در حد تسلط و تقویت روحیه ی انتقادی

. . یرورش حس خود ارزشمندی ، یذیرش انتقادی موجه

.  کاهش اضطراب و بی عالقی دانش آموزان مورد توجه

فتن .قرار گر

. . کسب مهارت های زندگی 

 نقاط ضعف :

 کمبود امکانات

 گردهم آيي ناظران طرح و نظر خواهي از آنان :

جلسه اي با حضور همكاران و مدیر ومعاون تشكیل گردیاد كاه 

اتاق کاار و اندیشاه و ایشان موافقت خود را با اجراي طرح 

فناون تادریس ماوثر و برناماه ریازی در خصاوص به کارگیری 

 اعالم نمودند و رسیدن به كیفیت آموزشاي ود های علمی بازدی

اهداف مورد نظر ،از طریق اجراي طارح  را آرزو  تفکر خالق و

 نمودند .
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 ارزيابي طرح توسط ناظران ، همكاران :

در جهت حصول و اطمینان از موفقیت این طرح از تمامي افراد 

 ناظر )مدیر ، معاون ، اولیا، همكااران ، داناش آماوزان (

نظر 

خواهي نموده و هم ي آنان موثر بودن طرح را تایید نمودناد 

 تحصیلي را مشاهده كردند .  و باز خورد طرح در ییشرفت

 

 

 

 

 

 

 

زمان 

تعیین 

 شده

 راه کارهای ییشنهاد شده

تاری  

انجام 

 فعالیت
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هفته ی 

 دوم مهر

نامه ای به حضرت علی 

 بنویسید
 مهر 15

هفته ی 

 سوم مهر

راب دانش گرفتن هدایایی ب

آموزان به مناسبت روز 

 جهانی کودک

 مهر 16
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هفته ی 

چهارم 

 مهر

برگزاری جلسه ی آموزش 

خانواده و برگزاری جشنواره 

 ی غذای سالم

مهر  24

روز 

ییوند 

اولیاء و 

مربیان و 

روز 

جهانی 

 غذا

هفته سوم 

 آبان 

شرکت در راهییمایی روز 

دانش آموز با حضور و 

 همراهی معلم و مربی

 انآب 13
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هفته ی 

چهارم 

 آبان

تهیه ی هدیه ای از قلک خود 

دانش آموزان به مناسبت روز 

دختران و والدت حضرت معصومه 

–  

بازدید از کتابخانه ی 

 دانش اه رامین .

 آبان  21

 

 آبان 24

هفته ی 

اول آذر 

 ماه

مسابقه ی انشانویسی به 

 مناسبت والدت امام رضا
 آذر 1
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