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نمونه شماره شش

 هویت محله ای الف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

هویت الیه ها و سطوح متفاوتی دارد. برخی برای هویت الیه هایی مانند هویت 
گرفته اند.  نظر  در   ... و  ملی  هویت  و  محلی  هویت  خانوادگی،  هویت  شخصی، 
به  تعهد  داشتن  و  سکونت  محل  و  محله  به  دلبستگی  و  خاطر  تعلق  احساس 
آن، چیزی است که از آن به عنوان هویت محلی یا محله ای می توان یاد کرد. 
دیگر خواهی،  جهت  در  جامعه  شهروندان  تعهدی  و  تعلق  چنین  شکل گیری  با 
مشارکت و توجه به مسائل اجتماعی سوق می یابند و از آسیب ها و ناهنجاری های 
محیطی کاسته می شود. هویت محله یا محلی دارای ابعاد شناختی، احساسی و 
رفتاری است. میزان شناخت فرد در ابعاد مختلف تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی، 
فرهنگی و ... از محله خود نقش قابل توجهی در کمک به تکوین هویت محلی 
دارد. منطق اصلی این برنامه عبارت است از کمک به شکل گیری هویت محله ای 
در دانش آموزان بر اساس شناخت دست اول و تجربه حضور در بخش های مختلف 
محلی که در آن زندگی می کنند ) یا مدرسه شان در آن واقع شده است(. به عبارت 
دیگر هر سه سطح شناخت، احساس و رفتار در تجربه حضور میدانی در بخش های 
مختلف محله به درجات خوبی شکل می گیرد. عجین کردن این تجربه مستقیم با 
هنر )نگارش سناریو، تهیه فیلم، ساخت ماکت و تولید نقشه، ... ( نیز بر عمق بخشی 
به فرایند تکوین هویت خواهد افزود. به طور خالصه می توان گفت این برنامه به 
دنبال آن است که چگونه می توان به شکل گیری هویت محله ای در دانش آموزان 

کمک کرد.

پ. اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
 طرحی )برای مثال سناریویی برای تهیه فیلم یا نقشه ای( به منظور بازنمایی 
محله ای که در آن زندگی می کنند )یا مدرسه شان در آن واقع شده است( تهیه 
فرهنگی،  اجتماعی،  تاریخی،  کالبدی،  جغرافیایی،  ابعاد  که  گونه ای  به  کنند، 

را نمایش دهند. اقتصادی، سیاسی آن 
 طرح تهیه شده را با رعایت مباحث زیبایی شناختی و هنری اجرا کنند )برای 
مثال با استفاده از تلفن همراه/ دوربین، فیلمی کوتاه )3تا 5 دقیقه ای( یا مجموعه 
تصاویری تولید و تدوین کنند یا برنامه ای برای تور محله گردی، متناسب با افراد 

با عالئق و سالیق مختلف تهیه کنند یا ...(.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

 ابتدا دانش آموزان باید فهم کلی از عناصر مقوم و متمایز کننده یک محله )مانند 
حدود و ثغور جغرافیایی، تاریخچه و آثار و ابنیه تاریخی محل، فضای کالبدی، 

مشاغل و مراکز مهم سیاسی، تجاری، فرهنگی، آموزشی، ... ( کسب کنند.
 در گام بعدی دانش آموزان باید به صورت فردی یا در گروه های کوچک بازدید 
ایده هایی برای نوشتن  میدانی از بخش های مختلف محله خود داشته باشند و 

سناریو/ طرح خود کسب کنند.
 سناریو/ طرحی برای بازنمایی محله خود بنویسند. در این مرحله باید طرح کلی 
کار مشخص شود. برای مثال در سناریو باید آغاز، میانه و پایان فعالیت ها، مکان 
و زمان آنها معین شود. یا در صورتی که دانش آموزان تصمیم به طراحی نقشه
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به  بگیرند که چه مکان هایی  باید تصمیم  بگیرند  از محله خود  خدمات شهری 
دارند.  نیاز  نقشه خدمات محله خود  تولید  برای  اطالعاتی  همراه چه 

 سناریو یا طرح نوشته شده می تواند زاویه دید و رویکردهای متفاوتی داشته 
باشد. برای مثال در زاویه دید گردشگری و تفریحی، محوریت سناریو نشان دادن 
جاذبه های گردشگری-تفریحی محله است. در حالی که زاویه دید آسیب شناسانه 
نگاه به معضالت و مسائل اجتماعی، محیط زیستی و ... محله را دنبال می کند. 
همین طور ممکن است برخی از دانش آموزان زاویه دیدشان ارائه اطالعات مورد 
نیاز شهروندان محل باشد. در هر صورت دانش آموزان در این مرحله طرح کلی که 

در مراحل بعدی آن را اجرا می کنند، مشخص خواهند کرد.
بخش های  در  حضور  با  شده،  نوشته  سناریو/طرح  برای  باید  مرحله  این  در   
مختلف محله، فیلم، عکس و اطالعات جمع آوری کرد و با افراد محلی و مطلع 
مصاحبه انجام داد. البته در خالل تهیه فیلم و عکس و ... ممکن است الزم باشد 
در سناریو/طرح تهیه شده تغییراتی داد و متناسب با شرایط و فرصت های پیش 

آمده ایده های جدید در کار وارد کرد.
 در گام پایانی باید فیلم ها، مصاحبه ها، عکس ها و اطالعات جمع آوری شده را 
ویرایش و تدوین کرد و قالب هنری مناسب به آن داد. برای مثال موسیقی متن، 

تیتراژ و ... برای فیلم تهیه کرد.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی، فارسی و هنر

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

دامنه و وسعت این کار می تواند خیلی محدود یا بسیار گسترده باشد و این موضوع 
چگونگی اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد. در صورتی که بتوان با شوراهای محل یا 
فرهنگ سراهای محله هماهنگ کرد می توان با جلب حمایت آنها جشنواره ای با 

عنوان محله از دید دانش آموزان برگزار کرد.

چ.گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

صورت  به  متوسطه،  اول  دوره  نهم  پایه  تا  ابتدایی  چهارم  پایه  دانش آموزان   
کنند.  شرکت  برنامه  این  در  می توانند  گروهی  یا  انفرادی 

از  می توان  به عالوه  باشد.  دوستی  گروه های  می تواند  گروه  تشکیل  مبنای   
دانش آموزانی که هر کدام در بخش های مختلف یک محله زندگی می کنند تشکیل 

گروه داد تا اطالعات آنها مکمل یکدیگر شود.
 می توان دانش آموزانی با توانمندی های مختلف در ترکیب گروه قرار داد.  برای 
مثال دانش آموزی با مهارت اجتماعی خوب و برقراری ارتباط برای امور هماهنگی 
و انجام مصاحبه ها و گفتگوها، فردی با مهارت عکاسی و فیلمبرداری، دانش آموزی 
با توان ایده پردازی و نگارش سناریو، دانش آموزی با مهارت کار با نرم افزارهای 

ویرایش فیلم و عکس و ... . 
 اندازه گروه می تواند بین 7-3 نفر باشد.
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بازدید میدانی در گروه های کوچک، کار عملیح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

قابلیت  با  همراه  تلفن  یا  فیلمبرداری  دوربین  از:  است  عبارت  الزم  امکانات   
عکاسی و فیلمبرداری و برخی نرم افزارهای کامپیوتری متداول برای تدوین عکس 
و فیلم. در صورتی که دانش آموزان تصمیم به ساخت ماکت محله گرفتند، مواد و 

وسایلی متناسب با جنس و ویژگی های ماکت مورد نیاز است.
انجام  و  خود  محله  مختلف  بخش های  در  حضور  امکان  باید  دانش آموزان   

باشند. داشته  را  عکس  و  فیلم  تهیه  و  مصاحبه  ها 
 بخشی از برنامه )همفکری درباره انجام کار، نگارش سناریو، ...( نیز در مدرسه 

یا خانه انجام می شود.

د. مجری و ارائه کننده برنامه

)برای  فارسی  محیطی(،  اطالعات  )برای  اجتماعی  مطالعات  معلمان  از  تیمی 
راهنمایی درباره نگارش سناریو( و هنر )برای ابعاد هنری تولید فیلم کوتاه یا ساخت 
ماکت( و ریاضی یا فرد مطلع درباره نرم افزارهای کامپیوتری تدوین فیلم و عکس.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 انتظار می رود در پایان دانش آموزان نقشه، فیلم، مجموعه تصاویر، ماکتی و ... 
برای نمایش محله خود ارائه کنند.

 ارزیابی محتوایی و هنری فیلم/ نقشه/ ماکت/ ... تهیه شده مالک بررسی خواهد 
بود. 

 حتی می توان کارکرد و مفید بودن آثار تولید شده را هم به عنوان مالک مد 
نظر قرار داد. برای مثال یک نقشه خدمات شهری محله باید مهم ترین مکان ها 
یا خدمات مورد نیاز شهروندان محل را با قابلیت استفاده آسان و سریع از آنها 

نشان دهد. 
 تشخیص خوب مسائل و مشکالت محله نیز می تواند از مالک های ارزیابی برای 
به محله  و آسیب شناسانه  انتقادی  نگاه  باشد که  آثاری  و  تولیدات  از  آن دسته 
داشته اند. در این صورت تالش برای رفع مسئله های بارزی که در محله احساس 
است، می تواند  گرفته  راستا صورت  این  در  که  فعالیت هایی  انعکاس  و  می شود 
یکی از مالک های مهم ارزیابی از این پروژه باشد )بازیافت، پارک کردن دوبله در 
جلوی مغازه ها، مغازه هایی که از امکانات خاص بهره می برند مثل نمایشگاه های 

ماشین و ...(
 در صورتی که دانش آموزان برنامه تور محله گردی طراحی کرده باشند، دالیل 
انتخاب مکان ها و توجه به گروه مخاطبان این تور می تواند به عنوان مالک ارزیابی 

مورد توجه قرار گیرد.
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نمونه شماره هفت

 صبحانه و الگوهای تغذیه ای دانش آموزانالف. عنوان برنامه 

ب. منطق برنامه/ضرورت 
و بیان مسئله

صبحانه یک وعده غذای اصلی و مهم برای همه و به ویژه برای دانش آموزان محسوب 
می شود. با این حال به نظر می رسد صبحانه بیشترین وعده غذایی است که توسط 
دانش آموزان حذف می گردد. متأسفانه بسیاری از دانش آموزان به دالیل مختلف عادت 
به خوردن صبحانه خوب و کامل ندارند و والدین به ناچار کیک و تنقالت متنوعی 
تهیه می کنند و در کیف آنها می گذارند و یا پولی برای تهیه این گونه خوراکی ها به 
آنها می دهند. تنقالت نه تنها مواد مورد نیاز بدن را تأمین نمی کنند بلکه در دراز 
مدت اثرات سوء جسمی  به دنبال دارد. صبحانه خوب حداقل باید دو ویژگی داشته 
باشد؛ یکی اینکه به مقدار الزم انرژی در آن لحاظ شود و دوم اینکه ترکیبات ضروری 
و مواد معدنی در حد نیاز و به طور متعادل در آن وجود داشته باشد. در این صورت، 
به بدن دانش آموز می رسد که سر کالس قند خونشان در سطح  به گونه ای  انرژی 
پایدار و ثابتی باقی بماند و موجب تمرکز بر مطالب و یادگیری دروس می شود. در 
غیر این صورت حواس پرتی، خستگی زود هنگام موجب می شود بازدهی یادگیری 
آنان افت چشمگیری داشته باشد. این برنامه برای جلوگیری از این مشکل، به دنبال 
شناخت میزان صرف صبحانه و الگوهای تغذیه ای مربوط به آن در دانش آموزان است. 
به عالوه این برنامه به دنبال آن است تا بر اساس اطالعات و یافته های به دست آمده 
از وضعیت تغذیه ای دانش آموز مدرسه، راهکارهایی برای بهبود وضعیت صرف صبحانه 

در دانش آموزان ارائه کند.

پ. اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
 بر اساس اطالعات جمع آوری شده از دانش آموزان مدرسه، اطالعات نگاری)اینفوگراف( 
از کیفیت و میزان صرف صبحانه در مدرسه با لحاظ کردن ابعاد هنری، زیبایی شناختی 

و نوآوری ارائه کنند.
 بر اساس یافته های پژوهش و با هم فکری و رایزنی با اولیای مدرسه، طرح و برنامه ای 

برای ارتقای وضعیت صرف صبحانه در مدرسه شان ارائه و اجرا نمایند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 مفاهیم و مطالب مربوط به ارزش مواد و گروه های غذایی مرتبط با صبحانه
مهارت های عام پژوهش و مهارت های خاص مرتبط با پیمایش )تهیه پرسشنامه،   
نمونه گیری آماری، جمع آوری اطالعات، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و تلخیص یافته ها(

 مهارت های ارائۀ خالقانه یافته ها
 طراحی و اجرای برنامه برای اصالح عادت های غذایی دانش آموزان مانند دعوت از 

متخصص تغذیه یا نمایش آموزشی یا برگزاری کارگاه 

ث. موضوعات پشتیبان 
در برنامه درسی تجویزی

علوم تجربی، هنر و ریاضی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

دامنه و وسعت این کار می تواند خیلی محدود یا بسیار گسترده باشد و این موضوع 
چگونگی اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد. 

 تهیه اطالعات نگار یا سایر شیوه های ارائه یافته ها طی 2 تا 3 هفته.
 طراحی و اجرای برنامه  ای برای ارتقای وضعیت صبحانه )مانند صبحانه در مدرسه، 
دعوت از یک متخصص تغذیه یا پرستار به مدرسه برای ارائه سخنرانی برای والدین و 

دانش آموزان یا برگزاری جلسه پرسش و پاسخ و ...( طی 2 تا 4 هفته.
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چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

 این پروژه می تواند توسط گروهی 6-3 نفره از دانش آموزان پایه های چهارم ابتدایی 
تا نهم دوره اول متوسطه انجام شود. تقسیم کار بین آنها بر حسب )مطالعه مبانی 
نظری مربوط به ارزش تغذیه ای مواد خوراکی مختلف، طراحی پرسش نامه، جمع آوری 

داده ها، تجزیه و تحلیل و تهیه اینفوگراف و ...( می تواند انجام شود.
 البته به درجاتی همۀ دانش آموزان باید در همه بخش های کار سهیم باشند، اما در 
صورتی که نقطه تمرکز هر کدام بر بخش خاصی باشد، سرعت انجام کار افزایش می یابد. 
 به عالوه انتخاب اعضای گروه می تواند بر حسب عالقه آنها انجام شود. حتماً باید 
برای این موضوعات، افرادی در گروه حضور داشته باشند برای بخش های مربوط به 
تغذیه و زیست شناسی و بخش مربوط به ایده پردازی و طراحی برنامه جهت ارتقای 
کیفیت مصرف صبحانه برای بخش های آماری انجام پیمایش افراد دارای ذوق هنری 
انجام  و  پیمایش  یافته های  ارائه  به  مربوط  برای بخش های  اجتماعی  مهارت های  و 
هماهنگی جهت دعوت فرد صاحب نظر به مدرسه و سخنرانی درباره تغذیه و صبحانه. 

در قالب پروژه و در مرحله دوم، به صورت فعالیت عملی مانند اجرای برنامه صبحانه ح. فرصت های یادگیری
در مدرسه، سخنرانی و برنامه آموزشی برای خانواده ها و دانش آموزان.

خ. شرایط اجرا، فضا و 
مواد، منابع، امکانات، 

ابزارها و وسایل و 
تجهیزات مورد نیاز و ...

مطالعه  مانند  عام،  به طور  تحقیق  نیاز  مورد  امکانات  برنامه،  این  اول  بخش  در   
دریافت  برای  معلمان  از  گرفتن  کمک  اطالعات،  جستجوی  امکان  و  کتابخانه ای 
اجرای پرسش نامه، شیوه های  و  نمونه گیری  تهیه پرسش نامه،  مشورت در خصوص 

است.  الزم   ... یا  اطالعات نگار  شیوه  به  ارائه  شیوه  و  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه 
 در بخش دوم این برنامه نیز امکان اجرای برنامه صرف صبحانه در مدرسه یا دعوت 
از یک پرستار آگاه به مسائل تغذیه یا متخصص تغذیه به مدرسه یا هر شیوه ای که 

کمک به ارتقای وضعیت صرف صبحانه کند.

د. مجری و ارائه کننده 
برنامه

تیمی از معلمان علوم تجربی، تربیت بدنی )برای بخش مبانی نظری و طراحی پرسش نامه(، 
ریاضی )برای نمونه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها( و هنر )برای ارائه مشورت در خصوص 

طراحی و تهیه اطالعات نگار یا سایر شیوه های خالقانه ارائه یافته ها(

ذ. عملکرد مورد انتظار 
پس از اجرای برنامه و 

نحوه ارزشیابی 

و  آگاهی دهندگی  مانند  مالک هایی  بر حسب  )اینفوگراف(  اطالعات نگار  کیفیت   
شناسانه.  زیبایی  ابعاد  و  دقت، خالقیت 

 در بخش دوم این برنامه نیز تناسب سخنرانی یا برنامه پیشنهاد شده با نیازها و 
حاصل. یافته های 

 به عالوه می توان از دانش آموزان خواست مجدداً پرسش نامه ای طراحی و اجرا کنند 
تا با مقایسه با اطالعات به دست آمده در دو مرحله اثر بخشی فعالیت ها مشخص  شود.
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نمونه شماره هشت

 مصرف کاالی داخلی و اشتغال جوانان   الف. عنوان برنامه 

ب. منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

و  اشتغال  مسئله  آنان  خانواده های  و  جوانان  از  بسیاری  ذهنی  دغدغه  امروزه 
کار است. این در حالی است که بسیاری از کاالهای داخلی تولید شده توسط 
ایرانی مشتری چندانی ندارد و رغبت مصرف کنندگان برای خرید  نیروی کار 
آن کاالها زیاد  نیست. بی رغبتی برای خرید کاالی داخلی منجر به آن می شود 
نتیجه  در  و  نکند  دریافت  محصوالتش  برای  چندانی  سود  تولید  کننده  که 
سرمایه  گذاری و تالش برای ارتقای کیفیت محصوالت به عمل نیاورد. در نتیجه 
سود آوری  عدم  خرید،  برای  رغبت  عدم  کیفیت،  کم  محصول  معیوب  چرخه 
مناسب برای تولید کننده، تکرار شود. پیامد محتوم این وضع بی رونقی کسب 
و کار تولید کننده داخلی و حتی ورشکستگی بسیاری از کارگاه ها و تولیدی ها 
به  را  ملی  اقتصاد  آنکه ضعف  بر  این موضوع عالوه  آنهاست.  کارگران  اخراج  و 
دنبال دارد، نرخ بیکاری را نیز افزایش می دهد و بر جامعه بیکاران خواهد افزود. 
متأسفانه عدم اعتماد به محصوالت داخلی وگرایش به مصرف کاالهای خارجی 
محصوالت  از  برخی  که  است  حالی  در  این  دارد.  رواج  درکشورمان  شدت  به 
شکل  بی اعتمادی  دلیل  به  متأسفانه  اما  برخوردارند،  خوبی  کیفیت  از  داخلی 
گرفته، مصرف  کننده داخلی بعضاً ترجیح می دهد کاالهای غیر ایرانی ولو دارای 
کیفیت پایین تر و گران تر را خریداری کند. این برنامه  این مشکل را در سطح 
خرد و با بررسی موردی از مثال هایی در زندگی پیرامون دانش آموز مورد توجه 
قرار می دهد تا دانش آموزان حمایت از کاالی با کیفیت داخلی را به عنوان شرط 
اصلی افزایش اشتغال دریابند. فهم ارتباط میان مصرف کاالهای داخلی با افزایش 
اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و التزام به آن در سطح خرد، هدف اصلی این برنامه 

است.

پ. اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
 بر اساس مورد یا مثال هایی از آشنایان و افراد محلی، رابطه میان کاهش سطح 
تقاضا برای تولید داخلی و عرضه آن کاالها را بفهمد و ارتباط میان آن را با نرخ 

بیکاری تحلیل و بر اساس مفاهیم اقتصادی مرتبط گزارش تحلیلی تهیه کند.
 بر اساس موارد مطرح شده در سطح مدرسه طرحی برای حمایت از محصوالت 

ایرانی با کیفیت تهیه کند و با مشورت و رایزنی با اولیای مدرسه به اجرا گذارد.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

 مفاهیمی مانند نرخ اشتغال و بیکاری، عرضه و تقاضا، رابطه تولید و اشتغال.
 فعالیت های متنوعی برای هدف دوم این پژوهش می توان انجام داد. مهم آن 
است که از دل بحث ها و گفتگوهای صورت گرفته در مدرسه پیشنهادها شکل 
و مدرسه  و موقعیت دانش آموزان  با شرایط  فعالیت ها کاماًل متناسب  تا  بگیرد 
باشد. برای نمونه ممکن است دانش آموزان به شناسایی فهرستی از محصوالت 
داخلی با کیفیت، مانند برخی اقالم لوازم التحریر بپردازند و پیشنهادهایی برای 
چگونگی حمایت از آنها، از جمله تشکیل پویش )کمپین( حمایت از مصرف آنها 

ارائه و با موافقت و رایزنی با اولیای مدرسه اجرا کنند.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی و کار و فناوری
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ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 در جلسه اول مسئله طرح می شود و دانش آموزان فرصت می یابند در این زمینه 
در کالس به شیوه بارش مغزی گفتگو و بحث کنند. ممکن است مواردی از این 
دست که خیلی ها کاالهای ایرانی خریده اند، بعد پشیمان شده اند، مطرح شود. 
اجازه دهید این مباحث مطرح شود تا دانش آموزان ابعاد و زوایای مختلف موضوع 

را بر اساس مثال و نمونه های واقعی به خوبی درک کنند.
 به تدریج بحث های کالسی را با توجه به مطالب مطرح شده از سوی دانش آموزان 
و در جهت نیل به هدف این برنامه هدایت کنید. برای نمونه ممکن است بحث 
دادن تسهیالت توسط دولت به تولید کنندگان داخلی و ارزیابی آن مطرح شود. 
اجازه دهید دانش آموزان موافق و مخالف نظراتشان را با ذکر دلیل بیان کنند. 
کم کم این سؤال پیش می آید که اگر تسهیالتی ارائه می شود، بهتر است چگونه 
باشد )مالی – تخفیف در حامل های انرژي یا ...(، آیا تجربه های جهانی در این 

زمینه وجود دارد و ...
 به عالوه می توان در صورتی که کارگاه تولیدی در نزدیکی مدرسه وجود دارد، 
با حضور در آنجا و مشاهده و گفتگو با تولید کنندگان و مدیر آن فهم دست اولی 

از موضوع کسب کرد. 
 سپس چند هفته به دانش آموزان فرصت داده شود تا به شناسایی موردی در 
آشنایان، بستگان، یا هم محله ای های خود بپردازند که در سال های اخیر کسب 
و کارشان دچار مشکل شده است، با آنها گفتگو کنند و خاطرات و تجارب آنها را 

یادداشت کنند .
 در جلسه دوم دانش آموزان با طرح مورد شناسایی شده، مشکل را با توجه به 
مفاهیمی مانند عرضه، تقاضا، نرخ اشتغال، ... توضیح می دهند و تحلیل می کنند. 
این تحلیل ممکن است نقد و نظر سایر دانش آموزان را به همراه داشته باشد، باید 
به دانش آموزان آموزش داد در طرح دیدگاه خود، خواه موافق یا مخالف، رعایت 

احترام و ادب را بکنند. 
 پس از تضارب آرای صورت گرفته، دانش آموزان دو هفته فرصت دارند تا گزارش 
تحلیلی خود را به صورت کتبی یا شفاهی ارائه نمایند و پیشنهادهایی که امکان 

عملی کردن آن توسط خود دانش آموزان وجود دارد، طرح کنند. 
 الزم به ذکر است، این برنامه به دنبال پررنگ کردن نقش عاملیت و تأثیر گذاری 
که  پیشنهادهایی  این رو  از  است.  دانش آموزان  ویژه  به  و  جامعه  افراد  تک  تک 
مطرح می شود باید به گونه ای باشد که عملی کردن آنها در محدوده توان و قدرت 

دانش آموزان باشد، نه اینکه منوط به اجرا توسط دیگران یا دولت باشد. 
این نکته باید به دانش آموزان گفته شود. ممکن است پیشنهادهای دانش آموزان به 
ظاهر کوچک و خرد به نظر بیاید )مانند اینکه از مداد و خودکار ایرانی و نه خارجی 
استفاده شود(، اما مهم عمل به این پیشنهادها توسط خود دانش آموزان است تا 
آنان کنشگری اجتماعی حتی در مقیاس بسیار کوچک را تمرین کنند و منتظر 

دیگران برای تغییر و بهبود نباشند.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

 دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا نهم دوره اول متوسطه
 محدودیت چندانی در اندازه و انتخاب گروه وجود ندارد.
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در قالب مناظره، بازدید میدانی، تحلیل وقایع جاریح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 ایجاد فضای بحث و گفتگو مهم ترین بخش این برنامه است. 
 معلم باید بحث ها را هدایت و مدیریت کند تا ضمن آنکه در خالل گفتگوها 
زوایای جدید بحث آشکار می شود، دانش آموزان از مسیر اصلی خارج نشوند و 

گفتگوها هدفمند انجام شود.
بازدید میدانی، حتی کوتاه، آغاز شود درگیری  با یک  برنامه  در صورتی که   
عاطفی و شناختی دانش آموزان با موضوع رابطه مصرف و اشتغال افزایش می یابد.
 در صورتی که این موضوع به صورت مناظره دنبال شود، مانند نمونه شماره نه 

باید فضای مناسب برای مناظره در نظر گرفته شود.

معلم مطالعات اجتماعی و کار و فناورید. مجری و ارائه کننده برنامه

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

تهیه  مناظره،  شیوه های  از  کدام یک  برنامه  این  ارائه  قالب  اینکه  برحسب   
گزارش شفاهی یا کتبی یا ... باشد، مالک ها تغییر خواهند کرد. اما در هر صورت 
دانش آموز باید فهم و برداشت شخصی )با توجه به مورد تحلیل شده( و خوبی از 

نظام اجتماعی اقتصادی حول دو مفهوم تولید و اشتغال کسب کند.
 به عالوه با توجه به بعد کنشگری اجتماعی این برنامه پایبندی و اجرای پیشنهادی 

که دانش آموزان طرح کرده اند از مالک های دیگر ارزشیابی از آنان است.

نمونه شماره نه

 مناظره در مدرسهالف. عنوان برنامه 

ب. منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

با پیچیده تر شدن زندگی در جامعه معاصر، مسائل و چالش های پیش روی افراد 
دارای ابعاد و زوایای متعددی شده است. بنا به این شرایط، افراد نیاز دارند بتوانند 
به مسائل و موضوعات مرتبط با زندگی از زوایای مختلف و گوناگون بنگرند و از 
ساده اندیشی و تک بعدی نگری فاصله بگیرند. آنها نیاز دارند پیچیدگی و چند بعدی 
بودن موضوعات و مسائل امروزی مبتال به خود را بفهمند و فعالیت ها و مهارت های 
الزم برای تصمیم گیری در این شرایط را کسب کنند. مناظره راهبرد مناسبی برای 
این منظور و کمک به یادگیرندگان است. منظور از مناظره استدالل ساختارمندی 
است که دو گروه رقیب و مخالف طی آن از گزاره یا ادعایی دفاع می کنند یا آن را به 
چالش می کشند. وقتی یادگیرندگان وارد مناظره می شوند ضرورتاً درگیر پژوهش 
یا کسب اطالعات، گوش کردن فعال، سخنرانی در منظر عموم، تصمیم گیری و 
تفکر انتقادی می شوند و فرصت می یابند با موضوعات مناقشه برانگیز و چندوجهی 
به صورت فعاالنه و نه منفعالنه مواجه شوند. این وضعیت درست مانند آن چیزی 
است که در مناظره های انتخاباتی انجام می شود و یا مانند آنچه در مجلس شورای 
اسالمی و هنگام بررسی طرح ها و لوایح پیش می آید. نمایندگان موافق در دفاع از 
موضوع در دست بررسی صحبت و استدالل می کنند، در مقابل نمایندگان مخالف، 
استدالل های مطرح شده را به چالش می کشند و استدالل های رقیب طرح می کنند. 
این فرایند در محدوده زمانی مشخصی ادامه می یابد و در نهایت این بحث ها منجر 
به فهم همه جانبه موضوع و تصمیم گیری بهتر نمایندگان می شود. این برنامه به 
دنبال آن است که دانش آموزان با استفاده از مناظره، درگیر مجموعه ای از مهارت ها 

و فعالیت های یادگیری اصیل و عمیق به صورت فردی و جمعی شوند.
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پ. اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
 استدالل های خود را بر اساس شواهد و مدارک تنظیم کنند و در جلسه مناظره 

آرام و منطقی از آن دفاع کنند.
 برای نقد استدالل های طرف مقابل، ادله مخالف و شاهد نقض تنظیم کنند و 

در جلسه مناظره آرام و منطقی آن را به چالش بکشند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

بعدی  چند  باید  موضوع  این  شود.  تعیین  مناظره  موضوع  باید  اول  گام  در   
باشد و امکان بررسی آن از زوایا و بر اساس دیدگاه های »مختلف« وجود داشته 
اجتماعی،  و  حقوقی  اخالقی،  و  آموزشی  روان شناختی،  و  سالمتی  مانند  باشد 
زیست محیطی و ... . به عالوه بهتر است موضوع مستقیماً به خود دانش آموزان و 
نه کالن جامعه مربوط شود تا درگیری دانش آموزان با مباحث جدی تر و واقعی تر 
باشد. برای نمونه موضوع ذیل می تواند برای مناظره در  از کلی گویی  و به دور 
و  و حجاب دختران در کالس  »آیا پوشش  باشد:  مناسب  مدرسه های دخترانه 
حیاط مدرسه ای که مشکل مشرف بودن ساختمان های اطراف وجود ندارد، یا 
قابل رفع است، می تواند راحت تر از پوشش و حجاب بیرون از مدرسه باشد یا 
خیر؟«. باید توجه داشت که موضوع مناظره نباید تک بعدی باشد به گونه ای که 

با پاسخ بله و خیر، موضوع فیصله یابد.
 در گام دوم، دانش آموزان کالس بر اساس نظراتشان به دو دسته موافق و مخالف 

دسته بندی می شوند.
 چند روز به دانش آموزان دو گروه زمان داده می شود تا به مطالعه و تحقیق 
برای استدالل هایشان شواهد و مدارک تنظیم کنند. بپردازند و  درباره موضوع 

 دانش آموزان باید برای مطالعه و نقش خودشان در روز مناظره تقسیم کار کنند، 
برای نمونه یک نفر سخنگوی گروه، چند نفر تهیه کننده یادداشت یا یک نفر 

کنترل کننده زمان هنگام مناظره.
 برخی موضوعات و چگونگی انجام مناظره باید به دانش آموزان آموزش داده 
شود. برای مثال واژگان مورد استفاده در مناظره مانند گزاره، استدالل، شواهد، 
فرضیه، پیش فرض، مغالطه )برخی از این اصطالحات در کتاب منطق پایه دهم 
آمده است و دبیران فلسفه و منطق می توانند آموزش های الزم را به طور مختصر 

و مفید ارائه کنند(.
 در روز مناظره باید کالس یا مکان مناظره متناسب با مناظره چیده و آماده شود.
برعهده خواهند  را  ارزیابی مناظره  از دانش آموزان، مسئولیت   دسته ای دیگر 
داشت. این دانش آموزان باید در روز مناظره، استدالل های دو طرف را بشنوند و 

قوت و استحکام نظرات را داوری کنند.
 الزم است دانش آموزان داور، در خصوص چگونگی داوری و ارزیابی پیش از روز 

مناظره آموزش های الزم را ببینند.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

تفکر و پژوهش، به اقتضای موضوع مناظره )برای مثال اگر موضوع دارای ابعاد دینی، 
اجتماعی، یا زیست محیطی باشد: برنامه درسی دینی و مطالعات اجتماعی، علوم تجربی(

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

فعالیت های روز مناظره به تفکیک زمان به این شرح است:
 سخنگوی گروه موافق برای ادعا و دیدگاه خودشان استدالل سازنده طرح می کند 

)6 دقیقه(
 سخنگوی گروه مخالف استدالل و نکات گروه موافق را نقد و بررسی می کند 

)3 دقیقه(
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می کند  مطرح  را  خودشان  گروه  سازنده  استدالل  مخالف،  گروه  سخنگوی   
)6  دقیقه(

 سخنگوی گروه موافق، نکات و استدالل گروه مخالف را نقد و بررسی می کند )3 
دقیقه(

 سخنگوی گروه موافق اولین شاهد نقض خود را مطرح می کند )4 دقیقه(
 سخنگوی گروه مخالف اولین شاهد نقض خود را مطرح می کند )6 دقیقه(

 سخنگوی گروه موافق دومین شاهد نقض را مطرح می کند )3 دقیقه(
 توجه داشته باشید، زمان های فوق پیشنهادی است و به اقتضای موضوع و آمادگی 

دانش آموزان می تواند تغییر کند.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

 کلیه دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی تا پایه نهم دوره اول متوسطه مخاطب 
این برنامه می توانند باشند.

 حداقل 6 نفر در هر گروه موافق و مخالف. 
 ترکیب دانش آموزان دو گروه باید از نظر قوی بودن و توانمندی های الزم مشابه باشد. 
 دسته سوم از دانش آموزان )حدوداً 20 نفر( شاهد مناظره هستند و قضاوت و 

داوری را برعهده دارند.

مناظرهح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

سایر  و  هم  برابر  در  گروه  دو  گرفتن  قرار  برای  باید  مناظره  محل  و  کالس   
دانش آموزان در مقابل آنها و جایگاه معلم به عنوان رئیس جلسه مناسب سازی  شود.

 زمان سنج دقیق و قابل مشاهده توسط دانش آموزان از جمله وسایل مورد استفاده 
است.

معلم نقش رئیس جلسه مناظره را برعهده دارد و بر رعایت روش و قواعد مناظره د. مجری و ارائه کننده برنامه
از سوی دو طرف نظارت دارد.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

تسلط به بحث و موضوع مناظره، کیفیت و قوت استدالل ها و شواهد و مثال های 
نقض، ارائه استدالل ها با رعایت احترام به دیدگاه های مخالف، تقسیم کار مناسب 
و انجام کار گروهی از جمله مالک های ارزیابی دانش آموزان در این برنامه است. 

دانش آموزان داور هم بخشی از ارزیابی را برعهده خواهند داشت.

نمونه شماره ده

 شناخت حرفه ها، مشاغل الف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

برای  بتوانند  اول  متوسطه  دورۀ  گذراندن  از  پس  دانش آموزان  می رود  انتظار 
انتخاب رشتۀ تحصیلی خود تصمیم بگیرند در حالی که بسیار پیش می آید آنان 
از انواع و ویژگی مشاغل و رشته های دانشگاهی و نیز توانمندی های خود اطالع 
را  محدودی  بسیار  رشته های  و  مشاغل  دانش آموزان  از  بسیاری  ندارند.  کافی 
می شناسند و حتی این شناخت آنها بسیار کلیشه ای و عمدتاً با توجه به وجهه 
اجتماعی و درآمد اقتصادی آنهاست. دانش آموزان به ندرت فرصت پیدا می کنند تا 
به موقع عالیق و توانمندی های خود را بشناسند و آن را مبنای تصمیم گیری برای 
آینده شغلی و رشته ای خود قرار دهند. به نظر می رسد شناخت رشته ها و شغل ها 
با آنها اشتغال دارند یا سایر افراد ذی صالح  از طریق افرادی که خود مستقیماً 

صاحب نظر، گزینۀ مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز دانش آموزان است.
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پ. اهداف برنامه

دانش آموز بتواند:
 انواع و ویژگی شغل ها، حرفه ها )به ویژه ِحَرف موجود و مورد نیاز در اجتماع 
محلی اش( و رشته های دانشگاهی را بشناسد )در صورتی که شرایط و امکانات 
وجود داشته باشد، در عمل و برای نمونه طی یک دوره کوتاه استادشاگردی( و 

گزارشی کوتاه برای معرفی آنها تهیه کند. 
با توجه به آموخته های خود، آیندۀ تحصیلی و شغلی خود بعد از اتمام دورۀ   
متوسطه را در قالب نمودار، اطالعات نگار و ... ترسیم نماید و برای آن استدالل کند. 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

از  پس  دانش آموزان  که  امکان هایی  تمام  مدرسه،  بومی  شرایط  به  توجه  با   
اتمام دورۀ متوسطه می توانند انتخاب کنند، در نظر گرفته می شود و از میان آنها 

انتخاب و به نحوی در برنامه معرفی می شود.
 در صورتی که امکان تجربه واقعی کسب و حرفه ای در محله یا مکانی قابل 
استاد  باشد، دانش آموز می تواند در خالل یک دوره کوتاه  اعتماد وجود داشته 

شاگردی، حرفه و شغل ها را بشناسد.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

کار و فناوری، مطالعات اجتماعی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

برای  از هر صنف  افرادی  تعیین  و  و رشته ها  انتخاب شغل ها  و  برنامه ریزی   
معرفی شغل یا رشتۀ مورد نظر. می توان در حدود 5 شغل با میانگین زمانی دو 
ساعت برای معرفی هر کدام و حدود 10 تا 15رشته با میانگین زمانی نیم ساعت 
برای معرفی هر کدام، انتخاب کرد. همچنین می توان از تعداد مشاغل و حرف 
کاست و دانش آموز از طریق کارآموزی یا رابطه استاد شاگردی به طور عمیق تری 

برخی مشاغل را بشناسد.
 کارآموزی و رابطه استادشاگردی می تواند، پنج شنبه ها، یا تابستان ها برگزار شود.

 هماهنگی با افراد و تدوین جدول حضور آنها در مدرسه یا مراجعه به محل 
محل  به  نزدیک  کارهای  و  کسب  و  افراد  مشاغل،  برای  می توان  آنان.  اشتغال 
مدرسه را انتخاب کرد تا حضور دانش آموزان در محل مورد نظر آسان تر باشد. 

 اجرای برنامه طبق جدول زمان بندی. 
 ارائۀ گزارش دانش آموزان پس از آشنایی با هر یک از شغل ها و رشته ها و ثبت 

آن در پوشۀ کار.
 ارائۀ گزارش نهایی دانش آموزان در قالب  های متنوع

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

این  پایه مخاطب  یا کل دانش آموزان  به صورت کالسی  نهم  پایه  دانش آموزان 
باشند.  می توانند  برنامه 

ح. فرصت های یادگیری

 بازدید میدانی، آموزش، جلسات پرسش و پاسخ ، حتی کارآموزی کوتاه مدت 
می توانند قالب های اجرای این برنامه باشند. 

 در صورتی که مشاغل و حرفه های سنتی و بومی در محله یا پیرامون مدرسه 
موجود باشد، می توان از دوره های کوتاه استاد شاگردی برای شناخت آن حرفه  ها 

سود برد.

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و وسایل 

و تجهیزات مورد نیاز و ...

در صورت فراهم شدن امکان بازدید از محل کسب و کار افراد، برنامه غنی تری 
اجرا خواهد شد. 
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د. مجری و ارائه کننده برنامه

 می توان از والدین دانش آموزان و دیگر افراد خانواده شان برای معرفی شغل ها و 
رشته های تحصیلی شان کمک گرفت و آنان با حضور در کالس یا مدرسه، شغل 

و رشته های تحصیلی خود را معرفی کنند. 
 فارغ التحصیالن سال های قبل مدرسه هم می توانند گزینۀ مناسبی باشند. 

 صاحبان شغل ها و کسب و کار در نزدیکی محل مدرسه بهترین گزینه برای 
جلب مشارکت داوطلبانه هستند. 

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 دانش آموزان باید طبق برنامه گزارش کارهای خود را ارائه دهند و در نهایت 
بتوانند پیش بینی خود برای آیندۀ تحصیلی و شغلی شان را ترسیم کنند. 

 شکل و نحوۀ این ارائه می تواند به صورت گزارش مکتوب، پوستر برای معرفی 
برگزاری جلسات  نیز  و  نظر  نقش در شغل مورد  ایفای  و رشتۀ مطلوب،  شغل 

گفتگو در دفاع از انتخاب خود باشد. 
 برخی از مالک های ارزشیابی با توجه به شرایط اجرای برنامه می تواند شامل 
نگاه همه جانبه در ارائۀ دالیل و دقت در ترسیم ویژگی های شغل ها و نیز خالقیت 
با توجه به توانمندی های  ارائۀ بحث باشد. سطح دسترسی به این مالک ها  در 

دانش آموزان و شرایط و امکانات تعیین می شوند. 

نمونه شماره یازده

 طراحی و ساخت بازی و سرگرمی رایانه ایالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

استقبال از بازی ها و سرگرمی های رایانه ای قابل نصب بر روی تلفن های هوشمند 
و دیگر ابزارهای در دسترس آن قدر گسترده شده است که تقریباً نمی توان کسی 
را پیدا کرد که حداقل یک سرگرمی روی تلفن همراهش نداشته باشد. اغلب این 
رایگان هستند  ابتدا  یا در  و  ارزان عرضه می شوند  بسیار  قیمتی  با  سرگرمی ها 
کامل  استفادۀ  برای  آن  به  ورود  از  پس  می تواند  تمایل  صورت  در  مشتری  و 
به طور معمول  این است که  واقعیت  را خریداری کند.  برنامۀ مورد نظر آن  از 
وقتی برنامه نویس برنامه ای را آمادۀ ارائه کرده است دیگر وقت و هزینه ای صرف 
بنابراین زمینۀ  باز هم سود می کند.  بفروشد  ارزان  آن نمی کند و هرچقدر هم 
سودآوری بسیار فراهم شده است که تقریباً نیاز به هیچ گونه سرمایه گذاری ندارد. 
تنها الزم است دانش آموزان دانش و مهارت مورد نظر را فرابگیرند تا بتوانند یک 

محصول قابل عرضه تولید کنند. 
توانمندی تشخیص یک بازی خوب و انتخاب سرگرمی مناسب، مهارتی است که 
نیازمند آموزش است اما اگر دانش آموزان بتوانند خودشان دست به خلق سرگرمی 
مناسب برای گروه سنی معینی بزنند، به مهارت سطح باالتری دست یافته اند. 
این برنامه به دنبال آن است که مهارت و قابلیت های الزم برای ساخت بازی های 
رایانه ای به منظور کمک به استفاده بهینه از اوقات فراغت و نیز کسب تجربه های 
دانش آموزان  در  دارد  را  و شغل  حرفه  به  تبدیل  قابلیت  که  زمینه ای  در  اولیه 

محقق کند.

پ. اهداف برنامه
دانش آموز بتواند:

 یک بازی و سرگرمی ساده الکترونیکی برای گروه سنی معینی طراحی کند و بسازد. 
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ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

 باید با فرد/ افرادی که دانش و مهارت کافی در زمینه رایانه دارند، در انتخاب 
محتوا و فعالیت ها مشورت کرد.

برنامه نویسی  آن  طریق  از  می توانند  دانش آموزان  که  مناسبی  نرم افزارهای   
شود. انتخاب  و  شناسایی  باید  بیاموزند 

... می توانند به   برخی بازی های ساده ای مانند X-O، مار و پله، انواع منچ و 
بازی های  آنها،  نوآوری در  ایجاد تنوع و  با  انتخاب شوند و  بازی  عنوان موضوع 

آنها طراحی کرد و ساخت. از  اقتباس  با  الگوریتم های ساده  با  تازه ای 

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

کار و فناوری و ریاضی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 تدوین محتوای برنامه به کمک دبیران عالقه مند یا سایر افراد ذی صالح  بیرونی. 
 گروه بندی دانش آموزان و انتخاب موضوع برای طراحی بازی و سرگرمی. 

 در حدود 40 تا 60 ساعت ارائۀ محتوای برنامه به دانش آموزان و آموزش و تمرین. 
 در حدود ده ساعت زمان که می تواند خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد، برای 

طراحی الگوریتم و در نهایت ارائۀ آن به معلم راهنمای مورد نظر برای تصویب. 
 در حدود 20 ساعت زمان )با توجه به نوع الگوریتم می تواند کمتر یا بیشتر 

باشد(، برای ساخت و اجرای طرح. 

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

برای انجام کارگروهی در این برنامه، سه نفر در هر گروه مناسب است. کلیه دانش آموزان 
دورۀ دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب این برنامه باشند.

آموزش نرم افزار برنامه نویسی، کار عملی، پروژۀ کوچک. ح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 برای اجرای این برنامه الزم است مدرسه سایت رایانه ای مجهزی در اختیار 
باشد.  داشته 

البته می توان این برنامه را بیرون از مدرسه و برای نمونه در هنرستان های   
کرد. برگزار  منطقه  امکانات  دارای 

د. مجری و ارائه کننده برنامه

 یکی از همکاران مدرسه که دانش کامپیوتری الزم را دارد، می تواند اجرای این 
برنامه را برعهده داشته باشد.

که  را  مدرسه  قبل  سال های  فارغ التحصیالن  برخی  بتوان  است  ممکن   
کرد. همکاری  به  دعوت  دارند  زمینه  این  در  معینی  توانمندی های 

از  می توان  نشد،  فراهم  شده  گفته  گزینه های  از  کدام  هیچ  که  صورتی  در   
فرهنگ سرای محل  و  پژوهش سرا  یا  فنی،  دانشکده های  منطقه،  هنرستان های 

آورد. به عمل  اجرا دعوت  برای  و  ... 
 باید توجه داشت، مجری فردی بازی دوست و بسیار بازی کرده باشد و فهم 
زود هنگام  را  دانش آموزان  اولیه  ایده های  تا  باشد  داشته  بازی  دنیای  از  خوبی 

قضاوت و نابود نکند.



168

راهنمای عمل ...

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

مالک های زیر می توانند برای ارزشیابی فعالیت ها در نظر گرفته شوند: 
 رعایت زمان بندی حین طراحی و اجرا. 

 کار گروهی و همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها. 
 قابلیت های محصول نهایی از نظر اجرای درست برنامه و رفع نقطه ضعف های احتمالی. 

 جذابیت بازی و نظر مخاطبان آن.
 مالک های ارزشیابی باید از ابتدا با توافق گروه مشارکت کننده در برنامه تدوین 
شود و به اطالع دانش آموزان برسد. البته ممکن است الزم باشد در فرایند تکوین 
و تکامل برنامه در این مالک ها تجدید نظر کرد. می توان فرم ارزشیابی اولیه را از 

ابتدا در اختیار گروه ها گذاشت تا در حین کار بتوانند خود را بسنجند. 
 بخشی از ارزشیابی نهایی را می توان به امتیازدهی مخاطبان و استفاده کنندگان 
بازی اختصاص داد. به این صورت که سرگرمی ها به طور رایگان به تعدادی عرضه 
این محصوالت  به  استفاده می کنند،  مانند دیگر سرگرمی هایی که  آنها  و  شود 

امتیاز دهند. 

نمونه شماره دوازده

 طراحی و ساخت اسباب بازی های مکانیکی و الکترونیکیالف. عنوان برنامه 
 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

اولیۀ  نیازهای  برآورده شدن  انسانی و  باال رفتن سطح رفاه در جوامع  با  امروزه 
افراد، نیازهایی که زمانی جنبۀ جانبی و تفننی داشتند، به اندازۀ نیازهای اولیه 
مهم شده اند. اوقات فراغت و چگونگی مدیریت آن، از چنان جایگاهی برخوردار 
است که بخش قابل توجهی از چرخۀ اقتصادی دنیا در خدمت چنین فعالیت هایی 
می چرخد. به این منظور بازی ها و سرگرمی های بسیاری دائماً طراحی و تولید 
دوازده  زیر  )افراد  کودکان  سنی  گروه  برای  سرگرمی  و  بازی  البته  می شود. 
سال( همیشه بازار داشته است اما در عصر حاضر دیگر کودکان تنها مخاطبان 
سرگرمی ها نیستند و می توان بازی هایی طراحی و ابداع کرد که برای نوجوانان، 

جوانان و بزرگساالن نیز سرگرم کننده باشد. 

پ. اهداف برنامه
دانش آموز باید بتواند:

 بازی و سرگرمی مناسبی برای یک گروه سنی معین طراحی و تولید کند. 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 در برخی مدارس کالس ها و کارگاه های رباتیک برگزار می شود که معموالً برای آنها از 
بسته های نیمه آماده و گران قیمت استفاده می شود. محصوالت این کالس ها به صورت 
ربات هایی با اهداف معین در مسابقات شرکت داده می شوند. این یک برنامۀ موجود در 

بازار است که اگر مدیر و شورای مدرسه تصمیم گرفت می تواند از آن بهره ببرد. 
عنوان  به  عرضه  قابل  کوچک  محصوالت  تولید  منظور،  برنامه  این  در  اما   
اسباب  بازی است که می توانند بسیار هم ساده باشند و با ابزارهای اولیه و قابل 
دسترس برای اکثر افراد تهیه شوند. اسباب بازی های کوچکی که با یک باتری 
کار می کنند یک محصول الکترونیکی هستند. اسباب بازی های کوچک کوکی و 
یا ساده تر از آن بازی هایی که داخل تخم مرغ های شانسی پیدا می شوند اغلب یک 
ابزار سادۀ مکانیکی هستند. ترکیب یک بازی سادۀ مکانیکی با یک کنترل کنندۀ 

الکترونیکی می تواند یک ربات ساده بسازد. 
 در این برنامه می توان با توجه به تخصص فردی که مسئولیت ارائۀ برنامه را به 

عهده گرفته است، برنامه را به نوع خاصی از انواع این بازی ها محدود کرد.
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ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

کار و فناوری، ریاضی، علوم تجربی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 تدوین محتوای برنامه به کمک مجری/مجریان. 
گروه بندی  و  دانش آموزان  به  برنامه  محتوای  ارائۀ  ساعت  پنج  حدود  در   
دانش آموزان و ایده پردازی برای طراحی و اجرای درون گروه ها. دانش آموزان باید 
مطلع باشند که طرح ها باید قابلیت اجرایی بدون صرف هزینۀ قابل توجه را داشته 

باشند.
 در حدود ده ساعت زمان که می تواند خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد، برای 

طراحی و در نهایت ارائۀ طرح ها به معلم راهنمای مورد نظر برای تصویب طرح. 
 در حدود 40 ساعت زمان )با توجه به نوع طرح می تواند کمتر یا بیشتر باشد(، 

برای ساخت و اجرای طرح. 
 در حدود ده ساعت زمان برای آماده سازی نمایشگاه و ارائۀ آثار دانش آموزان. 

بازی های  اسباب  خواست  دانش آموزان  از  برنامه،  آغاز  از  پیش  است  خوب   
موجود در بازار را بشناسند و حتی با آنها بازی کنند تا ایده هایی برای ساخت 

کنند. کسب  اسباب بازی 

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

 سه نفر در هر گروه مناسب است. 
 نحوۀ انتخاب می تواند با توجه به عالقه دانش آموزان به موضوع باشد. یعنی ابتدا 
هر تعداد از دانش آموزان که به طراحی سرگرمی از نوع خاصی عالقه مند هستند، 
در اولین جلسۀ مربوط به آن موضوع شرکت می کنند و در همان جلسه افراد به 

گروه های سه نفره تقسیم می شوند. 

کار عملی، اجرای پروژهح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

آزمایشگاه علوم مدارس بعضاً ابزارهای الزم برای اجرای چنین برنامه ای را دارند. 

د. مجری و ارائه کننده برنامه

 دبیر فیزیک یا آزمایشگاه علوم مدرسه می توانند مسئولیت هدایت دانش آموزان 
برای ساخت دست سازه های مکانیکی سرگرم کننده را به عهده بگیرند. 

 گاهی ممکن است بتوان از برخی از فارغ التحصیالن سال های قبل مدرسه که 
دانشجوی رشته های مرتبط مانند فیزیک، مهندسی مکانیک، مهندسی برق یا 

سخت افزار کامپیوتر هستند، دعوت به همکاری کرد.
 به عالوه می توان از افراد ذی صالح در هنرستان های منطقه، دانشکده های فنی، 

یا پژوهش سرا و فرهنگ سرای محل برای اجرا دعوت به عمل آورد.
 باید توجه داشت، مجری فردی بازی دوست و بسیار بازی کرده باشد و فهم 
خوبی از دنیای بازی و اسباب بازی داشته باشد تا ایده های اولیه دانش آموزان را 

زود  هنگام قضاوت و نابود نکند.
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ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

نکات زیر می توانند برای ارزشیابی فعالیت ها در نظر گرفته شوند: 
 رعایت زمان بندی حین طراحی و اجرا. 

 کار گروهی و همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها. 
 قابلیت های محصول نهایی از نظر جذابیت ایده، خالقیت در طراحی، درست 

کار کردن و ظرافت ساخت. 
 مالک های ارزشیابی باید از ابتدا با توافق گروه مشارکت کننده در برنامۀ درسی 
تدوین شود و به اطالع دانش آموزان برسد، البته متناسب با رشد و پیشرفت برنامه 
امکان تجدید نظر و تغییر در مالک های ارزشیابی باید وجود داشته باشد. می توان 
فرم ارزشیابی اولیه را هم از ابتدا در اختیار گروه ها گذاشت تا در حین کار بتوانند 

خود را بسنجند. 
 در نهایت در روز نمایشگاه گروهی می توان از هر گروه خواست کار دیگر گروه ها 
معلمان  داوری  کنار  در  داوری ها  این  و  کنند  داوری  ارزشیابی  فرم  براساس  را 
راهنما و سایر دانش آموزان برای انتخاب بهترین طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. 



171

 فصل چهارم:  نمونه برنامه های ...

نمونه شماره سیزده 

 بازطراحی و آماده سازی سرگرمی های مداد و کاغذی یا سایر بازی های الف. عنوان برنامه 
محلی 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

گسترش دانش و فناوری ها موجب شده سرگرمی ها و تفریحات دورهمی گذشته 
به دست فراموشی سپرده شوند. اعضای خانواده و دوستان نمی دانند اوقات فراغت 
خود را چگونه در خانه به صورت جمعی و با فعالیتی مشترک و مفرح سپری کنند. 
هر یک به تنهایی گوشی تلفن به دست در گوشه ای غرق دنیای مجازی می شود و 
خود و خانواده شان را از تجربه لذت بخش با هم بودن و احساس نزدیکی و صمیمیت 
محروم می کنند. در گذشته اگر خانواده ها یا دوستان دور هم جمع می شدند، اغلب 
می توانستند با انواع بازی های بومی/ محلی یا چند مداد و چند برگ کاغذ سرگرمی 
خوبی فراهم کنند و لحظات شاد و مفرحی به صورت جمعی داشته باشند. اگر با کمی 
خالقیت تغییر و نوآوری در بازی های قدیمی به وجود آید و تدابیر جذابی برای انجام 
آنها اندیشیده شود، افراد از آن استقبال خواهند کرد. برای مثال اگر بتوان برگه های 
ضخیم و با دوامی با جداول مرتب و زیبا با روکش براق برای بازی اسم و فامیل، 
نقطه بازی یا ناو و لنج طراحی کرد، که مخاطبان بتوانند روی آن با ماژیک وایت برد 
بنویسند و پاک کنند، خانواده ها از اینکه در کنار فرزندانشان بازی های دوران کودکی 
را به یاد بیاورند، استقبال خواهند کرد. مثال دیگری برای این نوع بازی ها طراحی 
انواع بازی با کارت است که اگر خالقانه و جذاب باشد، جای خود را باز خواهد کرد. 
این برنامه به دنبال آن است که چگونه می توان خالقیت و نوآوری دانش آموزان را 
در جهت داشتن اوقات فراغتی مفرح و سالم در جمع خانواده و دوستان هدایت 
را  توانمندی هایی  و  مهارت ها  می تواند  محلی  و  ساده  بازی های  بازطراحی  کرد. 
در دانش آموزان پرورش دهد و به نمایش بگذارد که معموالً در دیگر فعالیت های 
مدرسه دیده نمی شود. از طرفی چنین فعالیت هایی می تواند گام اولیه ای باشد که به 

کارآفرینی و تولید و عرضۀ یک محصول نهایی قابل فروش منجر می شود. 

پ. اهداف برنامه
دانش آموز باید بتواند:

 با بازطراحی سرگرمی ها و بازی های قلمی کاغذی/ محلی - بومی گذشته و 
ابداع کند و بسازد. از بازی و سرگرمی  نوآوری و خالقیت، گونه های جدیدی 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

 برای این برنامه الزم است فهرستی از بازی های فردی، دونفره یا جمعی قابل 
اجرا درون کالس/خانه که دانش آموزان از قبل با آنها آشنا هستند، فراهم شود. 

روش بارش مغزی برای این منظور خوب است. 

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

 الزم است معلم هم بازی هایی به فهرست اضافه کند، زیرا رواج این بازی ها 
در سال های اخیر کمتر شده است و ممکن است دانش آموزان با بسیاری از این 

بازی ها آشنا نباشند.
 می توان از دانش آموزان خواست با مطالعه یا گفتگو با والدین یا سایر افراد مطلع 

اطالعات بیشتری در این زمینه کسب کنند. 
 در ادامه توجه دانش آموزان به این نکته جلب می شود که چگونه می توان برای 
هریک از این سرگرمی ها ابزاری قابل عرضه طراحی کرد که جذابیت کافی داشته 
باشد. پس از ایده پردازی اولیه گروه ها تشکیل می شوند و یک تا سه هفته فرصت 
دارند ایده های بیشتر و نوآورانه تری ارائه دهند و در ادامۀ برنامه  ایده ها را اجرا کنند. 

 تربیت بدنی، کار و فناوری، هنر، ریاضی
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ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 تدوین ایده های اولیه به کمک همکاران داوطلب و دانش آموزان با برگزاری یک 
جلسه بارش مغزی. 

 یک الی دو جلسه ارائۀ محتوای برنامه به دانش آموزان و ایده پردازی اولیه و گروه بندی. 
 در حدود ده ساعت زمان که می تواند خارج از ساعات رسمی مدرسه باشد، برای 

طراحی و در نهایت ارائۀ طرح ها به معلم راهنمای مورد نظر برای تصویب طرح. 
 در حدود 20 ساعت زمان )با توجه به نوع طرح می تواند کمتر یا بیشتر باشد(، 

برای ساخت و اجرای طرح. 
 در حدود ده ساعت زمان برای آماده سازی نمایشگاه و ارائۀ آثار دانش آموزان. 

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

 سه نفر در هر گروه مناسب است. برای چنین برنامه ای، بسته به طرحی که قرار 
است اجرا شود می توان گروه های با تعداد دو یا چهار نفره هم داشت.

 کلیه دانش آموزان پایۀ چهارم تا نهم می توانند مخاطب این برنامه باشند.

کار عملی، پروژۀ کوچک. ح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 بازی یا سرگرمی مورد نظر می تواند کاماًل ابداعی باشد یا شکل به روز شده یا 
جدیدی از بازی های قدیمی یا محلی باشد. 

 برنامۀ پیشنهادی نیاز به امکانات خاصی ندارد. می توان مقداری چسب و قیچی 
و کاغذ و مقوا و دیگر لوازم التحریر در دسترس تهیه کرد، لوازم مصرفی مانند کاغذ 
را باید به مقدار معین و محدود در اختیار هر گروه گذاشت و لوازم دیگر را می توان 

به صورت اشتراکی در کالس مورد استفاده قرار داد.

د. مجری و ارائه کننده برنامه

 گروهی داوطلب از معلمان یا کارکنان مدرسه می توانند هدایت دانش آموزان 
در اجرای پروژه ها را به عهده بگیرند. این افراد باید به بازی و سرگرمی عالقه مند 
باشند و دنیای بازی را بشناسند. در غیر این صورت ایده های اولیه دانش آموزان را 

تشخیص نمی دهند یا با ارزیابی زودهنگام آنها را از بین خواهند برد.
توانمندی های  که  را  مدرسه  قبل  سال های  فارغ التحصیالن  برخی  می توان   

کرد.  همکاری  به  دعوت  دارند  مدرسه  نیاز  مورد  زمینۀ  در  معینی 

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

نکات زیر می توانند برای ارزشیابی فعالیت مورد نظر، در نظر گرفته شوند: 
 رعایت زمان بندی حین طراحی و اجرا.

 کار گروهی و همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها. 
 قابلیت های محصول نهایی. 

 مالک های ارزشیابی می تواند با توافق گروه مشارکت کننده در برنامۀ درسی 
اختیار  در  ابتدا  از  ارزشیابی  برای  شده  تهیه  فرم  شود.  تدوین  دانش آموزان  و 
ممکن  البته  بسنجند.  را  بتوانند خود  کار  در حین  تا  گذاشته می شود  گروه ها 
است الزم باشد در این مالک ها با پیشرفت و نهایی شدن کار و با طرح موضوع از 
طرف دانش آموزان تجدید نظر کرد. در نهایت در روز نمایشگاه گروهی می توان 
ارزشیابی داوری کنند و  فرم  براساس  را  از هر گروه خواست کار دیگر گروه ها 
این داوری ها در کنار داوری معلمان راهنما و دانش آموزان برای انتخاب بهترین 

طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. 
 به عالوه می توان از مقایسه بازی ها و سرگرمی های تولید شده، بر اساس مالک های 

مقایسه ای ارزشیابی از محصوالت استفاده کرد.
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نمونه شماره چهارده

 شناخت حقوق، قوانین و پیشگیری از آسیب های اجتماعیالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

 شناخت قوانین مدنی یکی از ضروری ترین موضوعات الزم برای زندگی در جامعه 
آموزش  دوره های  در  کافی  اندازه  به  باعث شده  آن  دامنه  که گستردگی  است 
نوجوانان و جوانان بدون آنکه از پیامدهای  عمومی نتوان به آن پرداخت. بعضاً 
قانونی کارهای خود مطلع باشند، گرفتار آسیب های اجتماعی و مشکالت حقوقی 
جوانان  آگاهی  عدم  از  افرادی  گاهی  است  ممکن  دیگر  سوی  از  و  می شوند 
سوءاستفاده کنند و با بزرگ جلوه دادن پیامدهای خطاهای کوچک، آنان را وادار 
به باج دادن و ورود به ورطه های خطرناک تر کنند. شناخت قوانین و زمینه های 
آسیب زا، با گسترش دنیای مجازی و از بین رفتن مرزها و حریم خانواده و مدرسه 

ضرورتی بیش از پیش یافته است.
این برنامه به دنبال آن است که چطور می توان دانش آموزان را با شناخت حقوق 
و قوانینی که در بافت و زمینه اجتماع محلی شان به آن نیاز دارند، از آسیب ها و 
معضالت اجتماعی که می تواند آنان را تهدید کند دور کرد و آنها را از نظر حقوقی 

در مسیر زندگی بی خطر و سالمی قرار داد.

پ. اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند: 
داشتن  برای  محلی شان،  اجتماع  زمینه  و  بافت  در  که  را  مقرراتی  و  قوانین   
زندگی سالم از نظر حقوقی به آن نیاز دارد، بشناسد و گزارشی تحلیلی از چگونگی 
جلوگیری از ابتال به آسیب ها و مشکالت اجتماعی که بیشتر آنها را تهدید می کند، 

ارائه کند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

می توان با توجه به محیط فرهنگی، اجتماعی/ اقتصادی زندگی دانش آموزان و 
مسائل و مشکالت حقوقی در کمین آنان، دسته ای از قوانین و مقرراتی را که 
شناخت آنها برای دانش آموزان ضرورت دارد، انتخاب کرد و با کمک مشاوران، 
صاحب نظران تعلیم و تربیت، کارشناسانی از کالنتری، ادارۀ آگاهی، پلیس فتا یا 

راهنمایی و رانندگی محل مدرسه، آنها را عرضه کرد. 

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

آمادگی دفاعی، مطالعات اجتماعی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 هر مدرسه بر حسب تجارب سال های پیشین خود و مواردی از مشکالت، موارد 
انضباطی شدید و معضالتی که دانش آموزانش با آن مواجه شده اند، با همفکری 
اولیا، مشاور، شورای دبیران و کارشناسان شایسته بیرونی درباره محتوای مناسب 

تصمیم گیری کند. 
انتخاب شده،  کارشناس  و  مدرسه  مدیر، شورای  با  با هماهنگی  محتوا  ارائۀ   
می تواند به صورت بازدید میدانی، نمایش فیلم های آموزشی، آموزش به همراه 

... باشد. یا  جلسه پرسش و پاسخ با حضور صاحب نظراتی، سمینار 
 پوسترها و گزارش هایی از آموخته های دانش آموزان در مدرسه برای بازدیدکنندگان 

ارائه شود. 
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چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

متوسطه  اول  دوره  و  ابتدایی  دوم  دوره  دانش آموزان  کلیه  برنامه  این  مخاطب 
هستند. برای ارائۀ نهایی آموخته های دانش آموزان می توان آنها را به گروه های سه 

الی پنج نفره تقسیم بندی کرد. 

بازدید، مشاهدۀ فیلم و شرکت در جلسات بحث و گفتگو/ پرسش و پاسخ، تهیۀ ح. فرصت های یادگیری
پوستر، اطالعات نگار و روزنامه دیواری به صورت گروهی برای ارائۀ آموخته ها. 

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

اولیای دانش آموزان که اطالعات و تخصص کافی دارند  از  از برخی   می توان 
به همکاری کرد. دعوت 

با  محل  از  افرادی  یا  محلی  ذی صالح  افراد  با  مدرسه  همکاری  و  شناخت   
تخصص های علوم تربیتی، مشاوره، حقوق، روان شناسی، مأمور صاحب نظر در 
تخلفات فضای مجازی و شبکه، پلیس راهنمایی و رانندگی، ... می تواند در کیفیت 

اجرای این برنامه نقش داشته باشد.
به  را  بازدید  از پوسترهای دانش آموزان، فضای محل  بازدید   می توان در روز 
شکل یک شهر کوچک خیابان بندی کرد و قوانینی برای تردد افراد تدوین کرد 
که موجب تسهیل بازدید از نمایشگاه نیز باشد. برای این منظور لزومی به آماده 
کردن دیوارهای واقعی نیست و حتی می توان با یک بسته چسب نواری کاغذی 

پهن حیاط مدرسه را خیابان بندی کرد. 

د. مجری و ارائه کننده برنامه

 برای اجرای این برنامه می توان از کالنتری، ادارۀ آگاهی، راهنمایی و رانندگی 
یا پلیس فضای مجازی برای مشارکت دعوت به همکاری کرد.

 می توان از وکیل دادگستری آشنا به مسائل و نیازهای حقوقی جوانان برای 
اجرای این برنامه نیز دعوت کرد.

 این برنامه، پیش از اجرا باید حتماً در شورای مدرسه طرح شود و ابعاد و زوایای 
مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد تا آثار احتمالی منفی به دنبال نداشته باشد. 

مدیر مدرسه الزم است شخصاً بر جزئیات این برنامه نظارت داشته باشد.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

ترویج  برای  برنامه ای  بتوانند  دانش آموزان  برنامه  پایان  در  می رود  انتظار   
قانون مداری در مدرسه ترتیب دهند و اجرا کنند و در این برنامه آموخته های خود 
را در قالب های مختلف مانند میزگرد، ارائۀ سخنرانی، ارائۀ پوستر، اطالعات نگار، 

ایفای نقش در یک نمایش و... ارائه کنند. 
 مالک ارزیابی این فعالیت ها، اموری مانند پوشش مناسب و کامل مطالب، توجه 
و تغییر نگرش دانش آموزان، لحاظ کردن ابعاد هنری و نوآورانه در ارائه فعالیت ها، 

و توان تأثیرگذاری بر مخاطبان، .... است.
 انتظار می رود با اجرای این برنامه از برخی آسیب های اجتماعی که متوجه 

دانش آموز است، کاسته شود.



175

 فصل چهارم:  نمونه برنامه های ...

نمونه شماره پانزده

 زندگی سالمالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

اجتماعی  و  خانوادگی  روانی،  بدنی،  مستلزم سالمت  سالم،  زندگی  یک  داشتن 
است. سبک زندگی سالم مجموعه ای از انتخاب های افراد متناسب با موقعیت های 
زندگی است که بر روی رفتارهای مرتبط با سالمتی تأثیرگذار است. برخی ابعاد 
زندگی سالم شامل ورزش و تفریح، توجه به تغذیۀ سالم و حفظ تناسب اندام، مقابله 
با بیماری های مسری و رفتارهای پرخطر، ایمنی و بهداشت، انتخاب مناسب لباس 
و ظاهر، ارتباط و برخورد محترمانه و در صورت نیاز قاطعانه با دیگران، احترام به 
عقاید و اعتقادات دیگران و ... است. نکات دیگری هم وجود دارد که با توجه به 
اختصاصات مکانی، فرهنگی و اجتماعی محل زندگی دانش آموزان مطرح است و 
اولیای مدرسه، ممکن است کسب آنها را ضروری تشخیص دهند. برای مثال برای 
زندگی در کالن شهرها باید تا حد امکان از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده کرد و 
یا در شهرهای ساحلی باید هنگام شنا به نکات ایمنی توجه کرد و یا در روستاها 
مقاطع  در  رسمی  درسی  برنامۀ  بود.  مشترک  منابع  دیگر  و  مراتع  مراقب  باید 
پایین تر تا حدودی به برخی از این امور پرداخته است اما به نظر می رسد در دوره 
دوم متوسطه که دانش آموزان در آستانۀ ورود به جامعه هستند، می توان بیشتر و 
صریح تر راجع به تصمیم گیری های مرتبط با زندگی سالم با ایشان سخن گفت. 
این برنامه در جستجوی آن است که چگونه دانش آموزان می توانند دانستنی ها، 
مهارت ها، نگرش ها و شایستگی های الزم برای برخورداری از سبک زندگی سالم 

را کسب کنند.

پ. اهداف برنامه

دانش آموز  باید بتواند:
مهم  ارکان  و  مؤلفه ها  خود،  سالمت  با  مرتبط  فعالیت های  روزانه  رصد  با   
تشکیل دهنده سبک زندگی سالم را بشناسد و تغییرات الزم را در این فعالیت ها 

آورد.  به وجود  سالم  زندگی  داشتن سبک  منظور  به 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 با توجه به شرایط بسیار متنوع دانش آموزان در مدارس مختلف کشورمان، این 
برنامه با محتواها و فعالیت های بسیار متنوع قابل اجراست. آنچه در ذیل می آید 

به عنوان مثال و صرفاً با توجه به سالمت جسمی است. 
سالمت  کم تحرکی  و  وزن  اضافه  صنعتی  شهرهای  مانند  مناطق  برخی  در   
دانش آموزان را تهدید می کند، در منطقه ای دیگر ممکن است به دلیل آب و هوا و 
شرایط جغرافیایی کمبود ویتامین ها باعث رواج بیماری های خاصی شده باشد. از 
نظر اجتماعی هم فرهنگ مناطق مختلف با هم تفاوت دارد. مشورت با مسئوالن 
بهداشت و درمان منطقه و نیز روانشناسان و مشاوران آگاه به آسیب های اجتماعی 

محیط می تواند به نیازسنجی مدرسه در خصوص محتوا کمک کند.
 برای مثال فعالیت زیر را می توان برای اجرا در هر شرایطی پیشنهاد کرد: 

از دانش آموزان می خواهیم برای مدت یک هفته تمام فعالیت های خود، شامل 
زمان دقیق خوابیدن و بیدار شدن و نیز مقدار و نوع مواد غذایی مصرفی شان را 
یادداشت کنند. این یادداشت قرار نیست در اختیار کس دیگری غیر از خودشان 
نیز  و  غذایی  مواد  کالری  محاسبۀ  روش  معلم  مدت  این  پایان  در  گیرد.  قرار 
هر  می خواهد  آنها  از  و  می دهد  آموزش  آنها  به  را  سوزانده اند  که  کالری هایی 
مورد را برای برنامۀ خود محاسبه کنند. هر دانش آموز باید موارد دیگری از جمله
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بررسی کافی بودن میزان خواب و زمان مناسب آن، کافی بودن میزان تحرک و فعالیت 
روزانه و هفتگی و مواردی از این دست که روی سالمتی افراد تأثیر دارد، را برای خود 
رصد کند. این فعالیت در ماه های بعد هم تکرار می شود و دانش آموزان هر ماه یک هفته 

از زندگی خود را رصد می کنند و تغییرات مثبت را در کالس گزارش می کنند.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

تربیت بدنی، تفکر و سبک زندگی، تفکر و پژوهش، علوم تجربی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 زمان بندی این برنامه می تواند با توجه به محتوای انتخاب شده و امکانات مدرسه 
متفاوت باشد: از حداقل 10 ساعت شامل 5 جلسه سخنرانی یا پخش فیلم تا 40 
ساعت شامل 5 کارگاه فعالیت محور یک روزه برای آموزش. به این صورت که مثاًل 
اگر قرار است فعالیت رصد یک هفته ای سبک زندگی اجرا شود، در حالت اول 
فقط روش محاسبه در کالس آموزش داده می شود و انجام فعالیت به زمان های 
فراغت دانش آموز واگذار می شود اما در حالتی که زمان بیشتری برای اجرای برنامه 
در اختیار داریم، می توان از دانش آموزان خواست شرح فعالیت های روزمرۀ خود 
را همراه داشته باشند و در کارگاه محاسبات الزم را انجام دهند و در صورت نیاز 
از معلم خود راهنمایی بگیرند. در هر صورت تأکید می شود که دانش آموز مجبور 
نیست برنامۀ خود را به طور کامل در اختیار دیگران قرار دهد بلکه می تواند راجع 

به هر قسمتی از آن که تمایل دارد، گفتگو کند و پرسش های خود را بپرسد. 
 این 5 جلسه می تواند به صورت ماهیانه برای ماه های آبان، آذر، بهمن، اسفند 

و فروردین برنامه ریزی شود. 
عنوان  به  ماه  اردیبهشت  در  روزه  یک  برنامۀ  یک  می توان  حالت  دو  هر  در   

دید.  تدارک  ارزشیابی  برای  اختتامیه 

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

 مخاطبان این برنامه می توانند کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول 
متوسطه باشند.

 می توان دانش آموزان را از ابتدا به گروه های سه الی پنج نفره تقسیم بندی کرد.
ارائۀ محتوا می تواند با توجه به روش انتخاب شده جمعی یا گروهی باشد اما در هر
صورت برای ارزشیابی نهایی دانش آموزان می توانند فعالیت های خواسته شده را 

در قالب گروهی ارائه دهند. 

کار عملی، کار گروهی، موقعیت های واقعی زندگی. ح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 اگر امکان پخت و پز غذا در مدرسه فراهم باشد، بخشی از برنامه می تواند در 
قالب آموزش پخت غذاهای ساده و سالم اجرا شود. در غیر این صورت گفتگو و 
اطالع رسانی از طریق پوسترهای مناسب و یا پخش فیلم های کوتاه آگاهی بخش 
در فواصل زمانی معین می تواند برای ایجاد عادت های غذایی مناسب، مفید باشد. 
 برای تثبیت بیشتر آموخته ها، کنترل و برنامه ریزی برای بوفۀ مدرسه را می توان 

به گروهی از دانش آموزان سپرد. 
 برنامه ریزی برای روزانه ده دقیقه ورزش منظم با هر امکاناتی امکان پذیر است. 
 با توجه به امکانات مدرسه می توان برای دیگر اجزای محتوا برنامه ریزی کرد. 

د. مجری و ارائه کننده برنامه
 این برنامه می تواند توسط دبیران و اولیای دانش آموزان اجرا شود.

در  همکاری  برای  بیرونی  شایسته  افراد  و  متخصصان  از  می توان  همچنین   
کرد.  همکاری  به  دعوت  برنامه  از  بخش هایی 
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ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 می توان در انتهای برنامه یک روز را به عنوان جشنوارۀ زندگی سالم در مدرسه 
تعیین کرد.

 برنامه ریزی برای چنین روزی از ترتیب برنامه ها، دعوت از مهمانان، پذیرایی 
و اجرای برنامه ها را می توان به خود دانش آموزان سپرد. عملکرد دانش آموزان با 
توجه به توانمندی هایشان در این برنامه می تواند مالک ارزشیابی مناسبی باشد. 
 قرار گرفتن در چنین موقعیتی که یک موقعیت واقعی با مسئولیت های معین 

است، خود یادگیری های بسیاری را به همراه دارد. 

نمونه شماره شانزده

 کارگاه شعرخوانیالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

دارد.  رفیعی  و  ممتاز  جایگاه  ایرانی  اندیشه  و  فرهنگ  در  منظوم  کالم  و  شعر 
اجرای خوانندگان معروف معموالً  و  با صدا  و  شعرخوانی در جمع های دوستانه 
مورد عالقه عده زیادی از دانش آموزان است. به عالوه مضامین بسیاری از اشعار ما 
مشحون از حکمت و نغز و نکات اخالقی آموزنده است. شعر نقش مهمی در پرواز 
اندیشه و افزایش قدرت تخیل دارد. این برنامه به دنبال آن است که چگونه می توان 
ذائقه زیبایی شناختی و ادبی دانش آموزان را به کمک شعر و نظم فارسی اعتالء 
داد و آنان را بیش از پیش با حکمت، ظرایف سخن و نکات اخالقی مأنوس کرد.

پ. اهداف برنامه
دانش آموز باید بتواند:

 شعرهای مورد مطالعه را به شیوه ای روان و رسا بخواند، دکلمه و درباره آنها 
بحث و گفتگو کند. 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 محتوای برنامه می تواند از میان اشعار معاصر و جدید یا آثار کالسیک مانند 
حافظ،  دیوان  موالنا،  شمس  دیوان  موالنا،  معنوی  مثنوی  فردوسی،  شاهنامۀ 
دیوان  بهایی،  شیخ  دیوان  عطار،  منطق الطیر  سعدی،  غزلیات  سعدی،  بوستان 
پروین اعتصامی، مجموعه اشعار نیما یوشیج، هشت کتاب سهراب سپهری و ... 

شود.  انتخاب 
 با توجه به امکانات مدرسه در همراه کردن نیروهای متخصص و عالقه مند، 
کارگاه شعرخوانی می تواند به چند کالس مجزا با دبیران یا دانش آموزان سرآمد 

مختلف تقسیم شود و هر کالس به یکی از آثار اختصاص یابد.
 برای مثال، فعالیت زیر می تواند در کالس حافظ خوانی اجرا شود: برای شروع هر 
جلسه یکی از غزل های دیوان حافظ توسط معلم یا یکی از دانش آموزان، خوانده 

شود و راجع به مفاهیم و معانی آن بحث وگفتگو کنند.
 می توان آغاز کالس از دانش آموزان خواست همگی فاتحه ای به روح لسان  الغیب 
بفرستند و نیت کنند، آنگاه تفألی به دیوان او زده شود و برنامه این گونه شروع شود.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

فارسی
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ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 جلسات چنین کارگاهی بهتر است از پیوستگی مناسبی برخوردار باشد.
 می توان برای یک سری جلسات دو ساعتۀ هفتگی برنامه ریزی شود که درطول 

سال تحصیلی ادامه یابد. 
 می توان آخرین جلسه را طوالنی تر و به صورت شب شعر شامل شعرخوانی و 

مشاعره برگزار کرد. 

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

 اگر برنامه محدود به انتخاب یک کتاب باشد، می تواند کالس به کالس و در 
زمان های جداگانه مانند دیگر اجزای برنامه  درسی تنظیم شود.

 اگر برنامه شامل چند کتاب و اثر مختلف با دبیران متفاوت باشد، می توان یک 
ساعت معین از هفته را به آن اختصاص داد و امکان انتخاب موضوع و تقسیم بندی 

دانش آموزان بین کالس ها را فراهم کرد. 

آموزش، فعالیت جمعی ح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

این برنامه با وجودکتابخانۀ مدرسه و چند کتاب قابل اجرا است و به تجهیزات 
ندارد.  نیاز  خاصی 

د. مجری و ارائه کننده برنامه
به  که  کارکنان مدرسه  یا  معلمان  دیگر  یا  و  فارسی مدرسه  ادبیات  معلمان   
کنند. همکاری  برنامه ای  چنین  اجرای  در  می توانند  هستند  عالقه مند  ادبیات 

 می توان از برخی از دانش آموختگان سال های قبل مدرسه نیز در صورت توانمندی 
و عالقه برای اجرای این برنامه کمک گرفت. 

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 انتظار می رود دانش آموزان پس از اجرای این برنامه بتوانند اشعار مختلفی را از 
کتاب برگزیده شده روان بخوانند و راجع به آن در جمع گفتگو کنند. 

 از مهم ترین مالک های ارزشیابی آن است که دانش آموز لذت شعرخوانی در 
جمع و فهم نکات آن را حس و تجربه کند و عالقه مند به تداوم شعرخواندن شود.

نمونه شماره هفده

 کارگاه کتاب خوانی و توسعه مهارت های مطالعهالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

آمار و اطالعات مربوط به سرانۀ مطالعه در ایران حکایت از رواج نداشتن کتاب خوانی 
در  کتاب خواندن هستند  اهل  که  افرادی  اغلب  دارد.  مردم کشورمان  میان  در 
سال های ابتدایی زندگی در خانواده و پیش از ورود به مدرسه به مطالعه کتاب 
عالقه مند شده اند. با این حال اگر مدارس در این زمینه اهتمام داشته باشند، در 
عالقه مند کردن دانش آموزان مؤثر خواهند بود. مطالعه ناکافی و عالقه نداشتن 
به کتاب خوانی، موجب شده است که خروجی مدارس، یعنی فارغ التحصیالن و 
دانشجویان بعضاً در خواندن و درک مطلب متن هایی که قباًل با آنها آشنا نشده اند 
ضعیف باشند. به عبارت دیگر مهارت خواندن با اکتفا به مطالعه کتاب های درسی به 
اندازه کافی رشد نمی یابد و نیاز است تا با خواندن کتاب های غیر درسی این مهارت 
اساسی تقویت و لذت مأنوس بودن با کتاب در ذائقه دانش آموزان نهادینه شود. 
این برنامه این سؤال اصلی را پی می گیرد که چگونه می توان مهارت های خواندن، 
درک مطلب، تفسیر و استنباط متون و لذت مطالعه را در دانش آموزان رشد داد.



179

 فصل چهارم:  نمونه برنامه های ...

پ. اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
 کتاب جدیدی را که تاکنون نخوانده است به شیوه های روان بخواند، مطالب 
اصلی آن را دریابد، خالصه ای از پیام و محتوای اصلی آن بنویسد، ارزشیابی کند 

و این خالصه را به طور شفاهی ارائه کند. 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 انتخاب کتاب یا کتاب هایی متناسب با سن و عالقه دانش آموزان برای مطالعه
 می توان کتاب هایی انتخاب کرد که بر آن اساس فیلم یا نمایش تهیه شده است 

و برنامه با نمایش آن فیلم آغاز شود.
 معرفی این کتاب ها به دانش آموزان

 برگزاری جلسات جمع خوانی کتاب در مدرسه و یا قرار مطالعۀ روزانه در خانه 
و دنبال کردن مطالب کتاب ها در کالس می تواند به اختیار برگزار کنندۀ کارگاه 

گذاشته شود.
 خالصه مطالب کتاب باید توسط دانش آموزان نوشته شود، این خالصه باید با 

عبارات و جمله بندی دانش آموز، و نه نوشتن عین جمالت کتاب، باشد.
 در انتهای خالصه تهیه شده، دانش آموز باید ارزیابی خودش از کتاب )موضوعاتی 

مانند باور پذیری، ارتباط با خواننده، ساختار زبانی و محتوایی، ... ( را بنویسد.
 خالصه های تهیه شده در تابلویی )برای مثال در کتابخانه( یا وب سایت مدرسه 

در معرض مطالعه سایر دانش آموزان قرار داده شود.
 دانش آموز می تواند خالصه مطالب را به صورت شفاهی در جمع دوستانش بیان 

کند یا فایل صوتی آن را در وب سایت مدرسه بارگذاری کند. 
 وقتی از یک کتاب چند خالصه توسط دانش آموزان مختلف تهیه شود و در 
معرض دید و مطالعه همگان قرارگیرد، امکان مقایسه خالصه ها با یکدیگر برای 
دانش آموزان فراهم می شود. فهم تفاوت ها و شباهت ها و ابعاد و زوایایی که هر 
کدام از دانش آموزان بیشتر به آن توجه کرده اند، موجب خود سنجی و مهارت  های 

فراشناختی در دانش آموزان می شود.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

 فارسی و مهارت های نوشتاری

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 انتخاب کتاب ها و موضوعات مختلف با مشورت با دانش آموزان 
 تعیین برنامۀ زمان بندی برای خواندن کتاب ها 

 قرار جلسات کتاب خوانی در مدرسه 
 نوشتن خالصۀ کتاب ها و یا معرفی کتاب توسط دانش آموزان 

 نصب خالصه کتاب ها در مکانی برای مطالعه دیگران و نیز خودسنجی دانش آموز 
در مقایسه مطالب خود با دیگران

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

می توان برنامه را برای هر کالس به صورت متفاوت برنامه ریزی کرد و در نهایت 
هر کالس در مجموع کتاب هایی را که مطالعه کرده است، برای دیگر کالس ها 

معرفی و خالصه کنند. 

کار گروهی و کارگاهیح. فرصت های یادگیری
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خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

کتابخانۀ  تجهیز  یا  و  تعدادی کتاب  برنامه  این  برای  نیاز  مورد  امکانات  تنها   
است.  مدرسه 

منظور  این  به  فضایی  می توان  وب سایت  از  مدرسه  برخورداری  صورت  در   
یا  )فایل های صوتی  اختصاص داد و خالصه های تهیه شده توسط دانش آموزان 

کرد.  بارگذاری  را  مکتوب( 

کتاب خوانی یک مهارت و فعالیت عمومی است و می توان با همراه کردن افراد د. مجری و ارائه کننده برنامه
عالقه مند از میان دبیران و کارکنان مدرسه، این برنامه را اجرا کرد. 

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 انتظار می رود پس از اجرای این برنامه مهارت خواندن در میان دانش آموزان 
تقویت شود به این ترتیب که کتابی را که قباًل نخوانده اند بتوانند با صدای بلند و 

رسا )مهارت بازیابی اطالعات آشکار متن( در جمع بخوانند.
 همچنین بتوانند راجع به آنچه خوانده اند گفتگو کنند )مهارت فهم بخش های 

مختلف متن و ارتباطات میان آنها و مهارت صحبت کردن(.
 کتاب هایی که می خوانند معرفی کنند و یا خالصۀ کتاب بنویسند )مهارت نوشتن(.

 مالک هایی مانند سلیس و روان خوانی، درک متن و فهم پیام اصلی کتاب، 
مهارت خالصه نویسی، ارزیابی متون و مهارت صحبت کردن از جمله مواردی است 

که در ارزشیابی می توان به آنها توجه کرد. 
 باید توجه داشت این مالک ها را نباید آن چنان سفت و سخت به کار بست، به 
گونه ای که لذت مطالعه را از بین ببرد و تبدیل به دغدغه اصلی دانش آموز شود. 
به عبارت دیگر، مهم ترین مالک ارزشیابی دانش آموز، عالقه مندی او به کتاب و 

کتاب خوانی باید باشد.

نمونه شماره هجده

 تفسیر قرآن الف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

تفسیر  کتاب های  به  است  الزم  قرآن  آیات  بیشتر  درک  برای  اوقات  بسیاری 
مراجعه شود. این کار نیاز به یادگیری و کسب مهارت دارد. می توان در یک دوره 
تفسیر قرآن با معرفی کتاب های تفسیر مختلف که امروزه از طریق نرم افزارها و 
از  انتخاب تفسیر چند سوره  و  قابل دسترسی هستند  نیز  آنالین  کتابخانه های 
یکی از این کتاب ها، مراجعه به کتاب های تفسیر را به دانش آموزان آموخت. در 
این صورت بعدها هرگاه موقع قرائت قرآن و یا گفتگو و تفکر در باب معنی برخی 
آیات پرسشی برایشان ایجاد شد و یا قصد داشتند پژوهشی در رابطه با مفاهیم 
قرآنی انجام دهند، مهارت های الزم را کسب کرده اند. این برنامه به دنبال چگونگی 
آموزش استفاده از کتاب ها و لوح های فشرده تفسیر قرآن به دانش آموزان برای 

یافتن پاسخ دینی شان است.

پ. اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
 برای یافتن پاسخ دینی یا رفع شبهه ای که با آن مواجه شده است، با استفاده 
از کتاب ها و لوح های فشرده مختلف تفسیر قرآن، فهم مناسبی از آیات مرتبط با 

مسئله خود بیابد. 
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ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 فعالیت ها می تواند با شناسایی سؤاالت دینی یا شبهه هایی که دانش آموزان با 
آن مواجه اند آغاز شود.

 یک جلسه بارش ذهنی در فضایی همراه با اعتماد و پذیرش کمک می کند 
با آن مواجه اند شناسایی و  سؤاالت عمده دینی یا شبهه هایی که دانش آموزان 

شود. دسته بندی 
 گروه بندی دانش آموزان با توجه به عالئق هر یک برای کار در یکی از موضوعات 

و شبهه های دسته بندی شده صورت می گیرد.
یا  کتاب ها  این  به  مراجعه  و  قرآن  تفسیرهای  از  استفاده  مختلف  روش های   

می شود. داده  آموزش  دانش آموزان  به  فشرده  لوح های 
کتاب های  مختلف  انواع  با  کار  بر  تسلط  برای  فعالیت  و  تمرین  نمونه  چند   

می شود.  انجام  یکسان  و  جمعی  صورت  به  فشرده  لوح های  یا  تفسیری 
 سپس کلید واژه های قرآنی مرتبط با موضوع پژوهشی هر یک از دانش آموزان 
که با آنان امکان جستجو در لوح های فشرده یا کتاب های تفسیری را بدهد یا 

آموزش های الزم بیشتر به دانش آموزان داده می شود.
 به گروه ها به مدت یک ماه زمان داده می شود، زیر نظر مربی، پژوهش خود را 
به انجام برسانند ودر قالب مورد نظر، مانند سمینار، اطالعات نگار، ... ارائه کنند.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

هدیه ها و پیام های آسمان، قرآن و عربی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 حداقل یک جلسه شناسایی و دسته بندی موضوعات و شبهه ها.
 جلسات برای آشنایی دانش آموزان با کتاب ها و نرم افزارها حداکثر 10 ساعت 
 انجام پژوهش قرآنی به صورت فردی یا گروهی با توجه به موضوعات و مسئله های 

شناسایی شده، حدود40 ساعت

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب و اندازه گروه 

 کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب 
این برنامه باشند.

 دانش آموزان بر حسب داشتن عالئق مشترک در زمینه موضوع پژوهش قرآنی 
خود می توانند تشکیل گروه بدهند.

 گروه های حدود 3 تا 5 نفره مناسب است.
 گروه بندی دانش آموزان و گستره این برنامه در مدرسه باید به گونه ای باشد که هر 
گروه زیر نظر مربی آگاه و مسلط به مباحث دینی بتواند فعالیت هایش را دنبال کند. 
باز کردن فضای کالس برای طرح سؤاالت دینی و شبهه های دانش آموزان، بدون 
توان هدایت و مدیریت آن، می تواند آسیب زا باشد و مدرسه باید از آن برحذر باشد.

ح. فرصت های یادگیری
از کتاب های مرجع،  نرم افزار، یادگیری استفاده  با  در قالب سمینار،آموزش کار 

اینترنت.  از  با بهره مندی صحیح  آشنایی 

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 تجهیز سایت مدرسه به اینترنت و نرم افزارهای مورد نیاز و نیز تجهیز کتابخانۀ 
مدرسه حداقل به یک دوره تفسیر قرآن.

 این برنامه می تواند در مسجد، دارالقرآن، یا سایر اماکن مذهبی دارای امکانات 
الزم و فضای معنوی مناسب نیز برگزار شود.
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د. مجری و ارائه کننده برنامه
 معلمان قرآن مدرسه و نیز افراد عالقه مند توانمند از میان کارکنان مدرسه. 

 می توان از امام جماعت مسجد محل، مربیان دارالقرآن یا ... در صورتی که شناخت 
خوبی از جوانان و شیوه ارتباط با آنان داشته باشد، برای اجرای برنامه دعوت کرد.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

به  مراجعه  با  بتوانند  دوره  این  گذراندن  از  پس  دانش آموزان  می رود  انتظار   
کتاب های تفسیر از عهدۀ پاسخگویی به پرسش هایی که در رابطه با مفاهیم قرآنی 

یا شبهه ها برایشان ایجاد می شود برآیند.

نمونه شماره نوزده

 خدمت رسانی، فعالیت های نیکوکارانه و داوطلبانه الف. عنوان برنامه 

ب. منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

 

با توجه به سیرۀ پیامبر و ائمه ٌعلیهم الّسالم که بخشی از وقت و امکانات زندگی 
شخصی خود را صرف رسیدگی به امور دیگران و نیازمندان می کردند، فعالیت های 
نیکوکارانه و داوطلبانه را می توان از جمله امور مورد توجه دین اسالم دانست. 
به یک  افراد جامعه  قبال دیگر  اجتماعی در  امروزه پذیرش مسئولیت  به عالوه، 
ضرورت شهروندی تبدیل شده است. بخشی از برنامۀ درسی بسیاری از کشورها، 
نیکوکارانه  فعالیت های  و  اجتماعی  خدمات  ارائۀ  شامل  دانشگاه،  تا  مدرسه  از 
با عنوان آموزش  از آن  و  از سوی دانش آموزان و دانشجویان است  و داوطلبانه 
خدمت  رسانی )service learning( یاد می شود. در کشور ما در برخی مدارس و 
دانشگاه ها فعالیت های نیکوکارانه در قالب اردوهای جهادی انجام می شود. اگرچه 
برگزاری این دست اردوها و اعزام دانش آموزان به نقاط محروم و دور از شهر و 
محل زندگی برای بسیاری از مدارس امکان پذیر نیست اما این به آن معنی نیست 

که کارهای دیگری در این زمینه نمی توان انجام داد. 
کمک به حفظ محیط زیست، پاکیزگی و نظافت مدرسه و شهر، ارائه کمک های 
سالمندان،  به  خدمات  ارائه  محله،  یا  مدرسه  ضعیف  دانش آموزان  به  آموزشی 
کودکان بی سرپرست یا افراد دارای معلولیت های جسمی و ذهنی، بیماران، افراد 
تهی دست و نیازمند، ... از جمله برخی از این فعالیت های داوطلبانه و خدمت  رسانی 
است. این دست فعالیت ها عالوه بر آنکه آثار اجتماعی مثبتی دارد، اثرات تربیتی 
درگیر  را  آنان  عمیقاً  زیرا  دارد،  دنبال  به  دانش آموزان  برای  منحصربه فردی 
واقعیت های زندگی می کند و برخی یادگیری ها مانند نوع دوستی، خیرخواهی، 
همدلی، از خود گذشتگی، آشنایی با افراد در موقعیت های اقتصادی اجتماعی و 
سبک های زندگی متفاوت، مهارت های اجتماعی برقراری ارتباط، تحمل و صبر و ... 
را که به ندرت می توان به گونه ای دیگر رشد داد، در آنان تقویت می کند. موضوع 
اصلی این برنامه  این است که چگونه می توان فعالیت های اجتماعی نیکوکارانه و 

داوطلبانه را در برنامه درسی دانش آموزان وارد کرد.

پ. اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
 در رابطه با ضرورت اختصاص زمانی برای خدمات رسانی اجتماعی یا فعالیت های 

نیکوکارانه و داوطلبانه گفتگو کند. 
 مسئولیت فعالیت داوطلبانه ای را که پذیرفته است، تا انتها انجام دهد و تأمالتش 
درباره آن فعالیت ها را در قالب گزارش، خاطره نویسی،  برگزاری جلسات بحث و 

گفتگوی کالسی و ... ارائه نماید. 
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ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

بسیار  دانش آموزان،  محلی  اجتماع  نیازهای  به  توجه  با  می توانند  فعالیت ها   
متنوع و مختلف باشند. حتی دانش آموزان مدارس مناطق محروم نیز می توانند در 

انجام یک فعالیت اجتماعی نیکوکارانه مشارکت داشته باشند.
 مدرسه از طریق مشورت با شورای روستا یا سرای محله یا مؤسسه های خیریۀ 
فعال در محل می تواند به شبکه ای از نیازها و خواسته های اجتماع پیرامونی اش 
متصل و مرتبط شود و عالوه بر خدمات رسانی به محله، برخی نیازهایش را نیز 

از این طریق برطرف کند. 
 برخی انواع کارهایی که دانش آموزان می توانند در خدمت رسانی برعهده بگیرند 

شامل این موارد است: 
و  رنگ آمیزی  نیازمندان،  برای  اهدایی  پوشاک  بسته بندی  یا  غذا  آماده  کردن 
به  کمک  خود،  روستای  یا  شهر  محله،  مدرسه،  از  معین  فضای  یک  زیباسازی 
سالمندان محل در فعالیت هایی مانند خرید روزانه )تهیه نان و شیر، ... (، جمع آوری 
کیسه های نایلونی، ظروف یکبار مصرف و زباله ها از کوه و رودخانه و جنگل نزدیک 
محل زندگی، ارائه آموزش به کودکان و دانش آموزان ضعیف، آموزش به مردم در 
خصوص حفظ محیط زیست، سالمتی، کمک در چیدن میوه ها و برداشت محصول 

به سالمندان روستا، ... 
 دانش آموز بعد از انجام فعالیت داوطلبانه اش، به صورت فردی یا گروهی )خواه 
به صورت شفاهی یا مکتوب( تجربه اش با سایر دانش آموزان را به اشتراک گذارد.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی، هدیه ها و پیام های آسمان، آمادگی دفاعی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 زمان بندی این برنامه کاماًل باز است و به برنامه ریزی مدرسه و نیازهای اجتماع 
محلی بستگی دارد.

تحویل  دانش آموزان  به  انجام شود،  است  قرار  کارهایی که  است کل   ممکن 
داده شود تا به نوبت یا هم زمان با هم در ساعات بعد از مدرسه در مدرسه، منزل 
یا محله انجام دهند و یا ممکن است دانش آموزان به صورت کالس به کالس به 

محلی که قرار است کاری در آن انجام دهند بروند. 
تأثیر  داوطلبانه،  فعالیت های  و  خدمت رسانی  آنکه  برای  داشت  توجه  باید   
آموزشی الزم را داشته باشد، زمان انجام آن توسط دانش آموز نباید کمتر از 15 

باشد. تا 20 ساعت 
به  نسبت  دانش آموزان  بازاندیشی«  و  »تأمل  فرصت  باید  برنامه  این  به عالوه   
فعالیت هایشان را حتماً فراهم آورد. این تأمل می تواند به صورت فردی یا گروهی 
انجام شود. تأمل گروهی می تواند در قالب بحث و گفتگوی کالسی دانش آموزان 
درباره آنچه یاد گرفته اند، انجام شود و تأمل فردی نیز در قالب هایی مانند نوشتن 
یادگیری های  بیان دیگر،  به  باشد.   ... و  تهیه عکس  قول،  نقل  گزارش، خاطره، 
عمیق تر دانش آموز منوط به آن است که فرصتی برای به اشتراک گذاشتن تجارب 

و آموخته هایش با دیگران داشته باشد.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

کل دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب این 
باشند.  برنامه 

خدمت رسانی، کار عملی و میدانیح. فرصت های یادگیری
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خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 با هر شرایط و امکاناتی می توان فعالیت های داوطلبانه و خدمت رسانی را ترتیب داد.
و  انتخاب محل و موضوع خدمت رسانی بسیار مهم است  باید توجه داشت   
از  بیش  دیگر،  عبارت  به  دارد.  اساسی  نقش  برنامه  این  تأثیرگذاری  میزان  در 
امکانات فیزیکی، اندیشه و فکر برای طراحی موقعیت ها و مکان های مناسب برای 
خدمت  رسانی دارای اهمیت است، به گونه ای که در نهایت دانش آموز آن فعالیت 

را مهم و معنادار بیابد. 
 هم اندیشی کارکنان مدرسه، مشورت با  اهالی محل و والدین برای تعیین گزینه های 

مناسب توصیه می شود.

د. مجری و ارائه کننده برنامه
از میان کارکنان و  بر دانش آموزان  تأثیرگذاری  توان  اعضای عالقه مند و دارای 
دبیران مدرسه یا والدین به صورت داوطلبانه کار برنامه ریزی و هدایت دانش آموزان 

برای این برنامه را به عهده می گیرند. 

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

انتظار می رود هر کدام از دانش آموزان حداقل بخشی از فعالیت تعریف شده را 
به عهده بگیرند و مسئوالنه به انجام برسانند. کیفیت گزارش پایانی دانش آموز و 

تأثیری که پذیرفته اند می تواند یکی از مالک های ارزیابی باشد.

نمونه شماره بیست

 کارگاه هنر و صنایع دستیالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

می تواند  که  دارد  دانش آموزان  بر  مهمی  و  مثبت  آثار  آن چنان  هنری،  تربیت 
بخش قابل  توجهی از برنامه درسی ویژه مدرسه را به خود اختصاص دهد. خلق و 
آفرینش هنری عالوه بر افزایش اعتماد به نفس، ابراز خود به شیوه مثبت، اعتالی 
ذائقه زیبایی شناختی و کمک به غنای اوقات فراغت افراد، در کاهش استرس ها و 
هیجانات منفی نقش مؤثر و منحصر به فردی دارد. به عالوه رشد و توسعه هنرهای 
بومی و صنایع دستی در کشورمان با توجه به قدمت تمدن و تنوع فرهنگی ایران 
می تواند عالوه بر کمک به هویت بخشی و توسعه میراث فرهنگی، آثار اقتصادی و 
معیشتی خوبی نیز به دنبال داشته باشد. موضوع اصلی این برنامه، چگونگی بسط 

شایستگی های هنری و زیبایی شناختی دانش آموزان است. 

پ. اهداف برنامه
دانش آموز باید بتواند:

 با انتخاب یک حوزه هنری، یک فعالیت هنری یاد بگیرد و اثر هنری در این 
زمینه خلق کند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 با توجه به عالقه دانش آموزان و امکانات مدرسه می توان برای تعدادی کارگاه 
هنری برنامه ریزی کرد و دانش آموزان امکان انتخاب موضوع داشته باشند. به عبارت 
برنامه هنری و آموزش صنایع  برنامه در عمل می تواند شامل چندین  این  دیگر 

دستی باشد.
 برنامه های هنری می تواند شامل نقاشی، ویترای، انواع خط، سرود، نمایش، گرافیک، 
کاریکاتور، طراحی پارچه و لباس، خیاطی، انیمیشن، سفالگری و مجسمه سازی، انواع 

گل سازی و گل دوزی و انواع و اقسام هنرهای سنتی بومی و محلی باشد. 
 در صورتی که مدرسه در شهر یا منطقه ای واقع شده است که دارای صنایع  دستی 

است، آموزش آنها دارای اولویت است.

ث. موضوعات پشتیبان در 
هنربرنامه درسی تجویزی
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ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 اعالم برنامه و ظرفیت کالس ها 
 انتخاب اولویت از سوی دانش آموزان و  تقسیم بندی آنها در بین کالس ها 

 برگزاری کارگاه 
 حجم زمانی برنامه می تواند از یک کالس کوتاه یک روزه تا یک دوره آموزشی 

بلند مدت سه ساله )از پایه دهم تا دوازدهم( متغیر باشد.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

با توجه به امکانات مدرسه و نیز تصمیم گیری شورای مدرسه، یک پایه و یا کل 
دانش آموزان مدرسه ممکن است مخاطب این برنامه باشند. 

استاد شاگردی، کار عملی و کارگاهیح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 ابتدا با توجه به اعالم مربیانی که قرار است برای هر موضوع با مدرسه همکاری 
کنند، ظرفیت کالس ها تعیین شود.

 سپس با توجه به امکانات، فضای مناسب به هر کارگاه اختصاص داد. برای مثال اگر 
کالس های نمایش یا سرود در برنامه داریم، می توان فضای نمازخانۀ مدرسه را به آن 
اختصاص داد. دیگر تجهیزات مورد نیاز برحسب موضوع با مشورت مربی تأمین می شود.
برای مثال در فرهنگ سراها،  از مدرسه،  بیرون  را  به عالوه می توان کارگاه ها   
هنرستان ها، مراکز فرهنگی و هنری یا مکان هایی که تجهیزات و فضای مناسبی 

متناسب با کارگاه هنری در اختیار دارند، برگزار کرد.

د. مجری و ارائه کننده برنامه

 می توان از هنرستان های نزدیک مدرسه دعوت کرد تا نیروی مورد نیاز چنین 
طرحی را تأمین کنند.

 به عالوه می توان برای هر موضوع افرادی از خانواده های دانش آموزان و دیگر 
افراد مرتبط با مدرسه، یا فرهنگ سراها، دانشکده های هنر، آموزشگاه های آزاد 

هنر و ...  دعوت به همکاری با مدرسه کنیم.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 به تفکیک هر هنر می توان مالک هایی برای آثار تولید شده توسط دانش آموزان 
)مانند خالقیت، دقت، ظرافت، تناسب، ... ( تعیین کرد.

از آثار هنری دانش آموزان در   توقع می رود بتوان در پایان سال نمایشگاهی 
مدرسه برگزار کرد. ارزیابی آثار هنری تولید شده می تواند در بردارنده و ترکیبی 
از خودارزیابی، ارزیابی توسط سایر دانش آموزان و ارزیابی مربیان و معلمان باشد.
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نمونه شماره بیست و یک

آشنایی با سینمای دفاع مقدس و تحلیل آنالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

در تمام کشورها بخشی از تولیدات سینمایی به فیلم هایی با مضمون دفاع از میهن 
اختصاص دارد. جالب این است که حتی کشورهایی که در  چند قرن اخیر گرفتار 
جنگ نبوده اند هم فیلم هایی با این مضمون می سازند. علت این امر این است که 
از سویی سینما یکی از رسانه های پرقدرت عصر حاضر است و می توان از آن برای 
بیدار کردن حس وطن پرستی در  نوجوانان بهره برد و از سوی دیگر سوژه دفاع از 

میهن سوژه جذب و ترغیب کننده ای برای این گروه سنی است.
دوران هشت  ساله دفاع مقدس برای دانش آموزان ما ملموس نیست و به اندازه 
یا  خواندن  بزرگ ترها  برای  شاید  نیستند.  موضوع  آشنا  این  با  قبل  نسل های 
برای کودکان و نوجوانان، گفتن و  اما  باشد  شنیدن خاطرات رزمندگان جذاب 
شنیدن راه مناسبی نیست. در طول دهه های گذشته فیلم های خوبی در این ژانر 
تولید شده و همچنان تولید می شود. گزینش فیلم های با کیفیت در این زمینه، 
تولیدشان  فیلم ها و نحوه  به محتوای  فیلم  ها در کالس و گفتگو راجع  نمایش 
می تواند عالوه بر آشنا کردن دانش آموزان با جنبه های فنی هنر سینما، ارتباط 

حسی عمیقی میان ایشان و این برهه از تاریخ معاصر کشور برقرار کرد.

پ. هدف برنامه
دانش آموز باید بتواند:

 فیلم را در قالب های گوناگون به مخاطبانی که هنوز آن را ندیده اند، معرفی کنند.
 گزارشی تحلیلی از ابعاد فنی، هنری و محتوایی فیلم تهیه کنند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 انتخاب فیلم یا فیلم هایی از میان فیلم های دفاع مقدس
 نمایش فیلم در کالس یا سالن مدرسه

 گفتگوی جمعی راجع به ابعاد گوناگون فیلم 
 دعوت از برخی از عوامل سازنده فیلم برای گفتگو با دانش آموزان در صورت امکان

 بازدید از محل فیلم برداری فیلم در صورت امکان
 بازدید از موزه دفاع مقدس

 خواندن سرود دسته جمعی با مضمون ملی ومیهنی

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

هنر، مطالعات اجتماعی، آمادگی دفاعی، تفکر و پژوهش، تفکر و سبک زندگی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

می توان با توجه به امکانات یک فیلم یا چند فیلم را برای این برنامه انتخاب کرد. 
مدت زمان الزم برای پرداختن به یک فیلم به این ترتیب است:

 دو ساعت برای نمایش فیلم
 دو ساعت برای گفتگوی جمعی راجع به فیلم

 دو الی چهار ساعت برای گفتگو با عوامل سازنده فیلم )در صورت امکان(
 یک روز برای بازدید از محل فیلم برداری یا موزه دفاع مقدس
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چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

 کلیه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه می توانند مخاطب 
این برنامه باشند.

نمایش فیلم، گفتگو، پرسش و پاسخ، بازدید.ح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

فیلم های روز را می توان در سینما دید اما برای فیلم های قدیمی تر می توان آنها را 
با ویدئو پروژکتور در کالس یا سالن مدرسه نمایش داد یا با هماهنگی با مراکزی 
مانند فرهنگسراها یا سالن های همایش محلی از امکانات نهادهای محلی برای 

این منظور استفاده کرد.

آموزگار کالس، معلم هنر، معلم مطالعات اجتماعی، معاون پرورشی یا دیگر نیروهای د. مجری و ارائه کننده برنامه
عالقه مند می توانند مجری برنامه باشند.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

انتظار داریم دانش آموزان بتوانند فیلم را به دیگران معرفی و آن را تحلیل کنند 
و برداشت خودشان را از دوران دفاع مقدس قبل و بعد از تماشای فیلم یا فیلم ها 

با هم مقایسه کنند.
این کار می تواند به صورت شفاهی یا از طریق نوشتن یادداشت انجام شود.
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نمونه شماره بیست و دو

 بهینه سازی مصرف آب و انرژی در مدرسهالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

معموالً وقتی صحبت از بهینه سازی مصرف آب و انرژی می شود، ذهن افراد به سمت 
تعویض شیرآالت فرسوده و دوجداره کردن شیشه های پنجره می رود. با این وصف 
مدرسه ای که امکانات کافی برای تأمین بودجۀ این فعالیت ها ندارد، ممکن است 
اصاًل به سمت چنین اقداماتی نرود. این برنامه به دنبال تغییر این ذهنیت است. این 
پروژه به دنبال ایجاد حساسیت نسبت به اهمیت موضوع صرفه جویی، انتقال تجربه 
و دانش یا توانمندسازی دانش آموزان در زمینه استفاده بهینه از منابع انرژی در 
مدرسه است. صرفه جویی در مصرف انرژی حتی اگر به میزان کمی صورت گیرد، 
باز هم هدف اصلی برنامه محقق شده است. این برنامه به چگونگی صرفه جویی در 
مصرف انرژی بر اساس راهکارهای کم/ بی هزینه می پردازد، به گونه ای که انجام آن 
در محدوده امکانات و محدودیت های هر مدرسه فراهم باشد. این محدودیت شبیه 
محدودیت هایی است که در مسئله های ریاضی برای حل مسئله لحاظ می شود، 
با این تفاوت که در اینجا هم خود مسئله واقعی است و هم محدودیت های آن. 
تفاوت مهم دیگر گسترده تر بودن بازۀ زمانی پاسخ دادن به مسئله است. چه بسا 
طرح چنین مسئله ای، ذهن دانش آموزان را روزها به خود مشغول کند. همین امر 
کمک می کند که خالقیت و استعدادهای پنهان دانش آموزان بارز و شکوفا شوند و 

راه هایی به نظرشان برسد که تاکنون به فکر کس دیگری نرسیده است.

پ. اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
 موارد منجر به اتالف آب و انرژی )برق و گاز( را در مدرسه خود شناسایی و 

راهکارهایی خالقانه و کم ـ بدون هزینه ـ برای رفع آن پیشنهاد دهند.
 در گروه، راهکارهای پیشنهادی را به بحث بگذارند و برخی از پیشنهادهای 
مطرح شده را که به تصویب اکثریت می رسد و معلم تأیید می کند در مدرسه 

خود به اجرا گذارند. 
 فعالیت هایی برای جلب مشارکت همه دانش آموزان برای صرفه جویی و همگانی 

شدن این امر پیشنهاد و اجرا کنند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها

موضوعی  محتوای  از  می کنند  دنبال  دانش آموزان  که  فرایندی  پروژه ها،  در   
است. مهم تر  پروژه ها 

 فعالیت هایی مانند فهم مسئله و هدف پروژه، تشخیص متغیرها و عوامل مؤثر، 
طرح ایده های مختلف و ارزیابی آنها در گروه، کار کردن روی ایده ها و گسترش 

آنها، اجرا، پیاده سازی و ارائه ایده های مصوب،  از فعالیت های اصلی است. 
 رونوشت قبض های صورت حساب آب و برق و گاز در اختیار دانش آموزان قرار 

می گیرد.
 چگونگی محاسبه نرخ بهای آب و انرژی را با توجه به قبض آب، برق و گاز مدرسه/

خانه خود به دانش آموزان آموزش داده می شود.
 تغییرات نرخ بهای آب و انرژی مدرسه در دوره های مختلف زمانی رصد و بر اساس 

انجام راهکارهای صرفه جویی دنبال می شود.
 با مستند کردن کلیه فعالیت های خود، گزارشی از پروژه تهیه و در روز جشنواره 

به مدرسه ارائه می شود.
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ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی و علوم تجربی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

از  رونوشت هایی  از  استفاده  با  که  دانش آموزان  برای  محتوا  ارائۀ  هفته  یک   
قبض های صورت حساب مدرسه به عنوان نمونۀ واقعی چگونگی محاسبه نرخ آب 

و برق و گاز را یاد بگیرند. 
 دو هفته برای ایده پردازی درون هر گروه در خصوص شناسایی موارد منجر به 

اتالف انرژی و یافتن راه حل ها
 یک هفته برای هماهنگی میان گروه ها و انتخاب راهکارهای عملی از میان 
پیشنهادهای ارائه شده، در این مرحله تقسیم کار به نحوی صورت می گیرد که 

باشد.  نهایی حداکثری  راهکارهای  اجرای  دانش آموزان در  مشارکت 
 حداکثر یک ماه برای عملی کردن راهکارهای انتخاب شده می توان اختصاص 

داد که با توجه به راهکارها ممکن است این زمان بسیار کمتر از این باشد. 
 از ماه سوم سال تحصیلی می توان تغییرات احتمالی میزان مصرف آب و انرژی 
را از طریق صورت حساب های مدرسه رصد و در صورت لزوم در برخی راهکارها 

تجدید نظر کرد.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

 کلیه دانش آموزان مدرسه
 دانش آموزان هر کالس به سه گروه مختلف )برای پروژه آب، گاز و برق( تقسیم 
می شوند و هر گروه متولی بررسی و ارائۀ پیشنهاد برای کاهش هزینه های یکی 

از قبض ها می شود. 
 هر گروه باید سرگروهی برای خود انتخاب کند که با دیگر گروه های کالس و 

نیز گروه های با موضوع مشابه در کالس های دیگر در ارتباط باشد. 
 تعداد 4-3 نفر برای هر گروه مناسب است.

پروژه ح. فرصت های یادگیری

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و وسایل 

و تجهیزات مورد نیاز و ...

 رونوشت قبض های آب و برق و گاز مدرسه
امکانات   بر حسب آنکه دانش آموزان چه راهکارهایی پیشنهاد دهند، مواد و 

است. الزم  متفاوتی 
 در ذیل برخی راهکارهای احتمالی دانش آموزان آمده است و مواد متناسب با

آنها برای اجرایی کردن الزم است: جمع آوری آب هایی که از شیرها چکه می کنند 
برای مصارفی چون شست و شوی  آنها  از  استفاده  و  تمیز  در ظروف پالستیکی 

دست ها، وضو گرفتن، آبیاری باغچۀ مدرسه، نظافت کف راهروها و کالس ها. 
 نصب یادداشت هایی در کنار کلیدهای برق که خاموش کردن به موقع المپ ها 

را به افراد یادآوری می کند. 
 پوشاندن پنجره های کالس با نایلون  های شفاف. 

 پوشاندن کانال کولر 
 با توجه به تغییرات آب و هوایی در ماه های مختلف سال ممکن است راهکارهای 
دانش آموزان خوب باشد اما به دلیل مواجه شدن با فصل سرما یا گرما مصرف 
انرژی در مدرسه باال رود. برای لحاظ کردن این نکته می توان صورت حساب های 
سال قبل مدرسه را بررسی کرد و میزان مصرف آب و انرژی در سال گذشته را به 
شکل یک نمودار ستونی به نمایش درآورد. این کار کمک می کند ارزشیابی نتیجۀ 

به دست آمده دقیق تر باشد.
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این پروژه می تواند توسط تیمی از معلمان دروسی مانند مطالعات اجتماعی و علوم د. مجری و ارائه کننده برنامه
تجربی هدایت شود.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

در  خالقیت  متغیرها،  و  موضوع  واضح  فهم  شامل  کار  ارزشیابی  مالک های 
طرح  ایده ها، رعایت نکات ایمنی، رعایت نظم و هماهنگی و کارگروهی، ارائه خوب 

و اثرگذار و نیز کسب نتیجۀ نهایی یعنی کاهش هزینه های مدرسه است.

نمونه شماره بیست و سه

 آشنایی با سازمان ها و نهادهای اجتماعیالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

بسیاری از افراد جامعه تنها زمانی به سراغ سازمان ها و نهادهای اجتماعی می روند 
که ضرورت داشته باشد. به این ترتیب از بسیاری از خدماتی که می توانستند از 
این نهادها دریافت کنند محروم می شوند. برای مثال سازمان تأمین اجتماعی و 
مؤسسات بیمه خدمات گوناگونی به جامعه ارائه می دهند که آگاهی نیافتن از آنها 

می تواند شرایط ناگواری برای خانواده ها پیش آورد.
دانش آموزان در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی با برخی از سازمان ها و نهادها 
آشنا می شوند اما این آشنایی محدود است. می توان از فرصت این برنامه برای آشنایی 
عمیق تر دانش آموزان با یکی از نهادها، به طور مثال سازمان تأمین اجتماعی، سود برد.

پ. اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
 انواع خدماتی که سازمان ارائه می دهد، نام ببرند.

 به تبعات اجتماعی ناشی از فقدان این خدمات اشاره کنند.
 به فایده های بهره گیری از این خدمات اشاره کنند.

 در گفتگویی جمعی دیگران را متقاعد کنند که بهره بردن از این خدمات سودمند است.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 از کارشناسان سازمان برای گفتگو با دانش آموزان دعوت شود.
 دانش آموزان برای کسب اطالعات بیشتر تحقیق و جستجو کنند.

 دانش آموزان فهرستی از خدمات و شرایط بهره گیری از آنها تهیه کنند.
 دانش آموزان با والدین و بزرگ ترها راجع به میزان آشنایی با این خدمات و 

آنها مصاحبه کنند. از  بهره گیری 
 دانش آموزان در جلسه ای از کالس یا همایشی با حضور اولیا نتایج به دست آمده 

را ارائه کنند.

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش و تفکر و سبک زندگی 

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

 یک جلسه دو ساعته برای شنیدن توضیحات کارشناس سازمان
 حداقل دو هفته و حداکثر چهار هفته برای تحقیق و جستجو

 دو یا سه هفته برای انجام مصاحبه و پیاده کردن متن و استخراج اطالعات از آن
 جلسه دو ساعته یا همایش نیم روزه پایانی برای ارائه نتایج

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

 دانش آموزان می توانند به صورت کالسی و یا حتی در صورت نیاز کل کالس های 
مدرسه، در جلسه آغازین شرکت کنند. 

گروه های سه یا چهار نفره برای انجام تحقیق و استخراج و ارائه نتایج مناسب 
است.
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ح. فرصت های یادگیری
قالب های سمینار و پروژه و حتی در صورت نیاز و امکان بازدید از سازمان موردنظر 

مناسب هستند.
این پروژه می تواند به تولید بروشورهای آموزشی، اینفوگراف یا تیزرهای تبلیغاتی 

و اطالع رسانی برای سازمان منجر شود.

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 این برنامه نیازمند هماهنگی با سازمان انتخاب شده است.
 دسترسی به اینترنت می تواند مرحله تحقیق و جستجو را سرعت ببخشد.

برگزاری  امکان  مانند  نتایج،  ارائه  برای  متنوع  امکانات  و  ابزار  کردن  فراهم   
سمینار یا چاپ بروشور یا فراهم کردن دوربین فیلم برداری و نرم افزارهای الزم 
برای تهیه تیزر تبلیغاتی، می تواند به دانش  آموزان کمک کند شیوه ارائه را با توجه 

به توانمندی ها و عالقه های خودشان انتخاب کنند. 

اول د. مجری و ارائه کننده برنامه دوره  در  اجتماعی  مطالعات  معلم  یا  ابتدایی  دوم  دوره  در  پایه  آموزگار   
متوسطه یا هر کدام از کادر مدرسه می توانند برنامه ریزی و اجرای این برنامه را 

بگیرند. به عهده 

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

برای  مخاطبانشان  که  دهند  ارائه  به گونه ای  را  نتایج  بتوانند  باید  دانش آموزان 
شوند. ترغیب  خدمات  از  استفاده 
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نمونه شماره بیست و چهار

 مسئولیت های واقعی در مدرسهالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/بیان مسئله و 
ضرورت آن

امروزه بسیاری از دانش آموزان از دانش و اطالعات گسترده و خوبی برخوردارند، اما 
در موقعیت های واقعی توانایی مناسب و قابلیت های الزم برای انجام کارها را ندارند. 
زیرا یادگیری های واقعی، با انجام دادن و در عمل کسب و آموخته می شود، و آنان 
فرصت های کافی برای اقدام و عمل و کسب تجربه نداشته اند. خانواده ها و والدین زیادی 
از ضعف دانش عملی و مهارت های اجتماعی فرزندانشان دلواپس و نگران هستند. 
برای رفع این مشکل، مدرسه می تواند موقعیت های واقعی برای مسئولیت پذیری به 
دانش آموزان عرضه کند. به عالوه چنین موقعیت های واقعی در پیوند با کار می تواند 
اهداف ساحت اقتصادی حرفه ای و کارآفرینی را حین عمل محقق کند. مدرسه فضایی 
است که مشاغل و کارهای متعددی در آن وجود دارد. مسئولیت برخی از این مشاغل را 
می توان به درجات مختلفی به دانش آموزان واگذار کرد، باغبانی، کتابداری، فروشندگی 
در بوفۀ مدرسه، کار در آبدارخانه، حسابداری، تایپ و تکثیر، نظافت، نقاشی ساختمان، 
نجاری، ... . تجربه عملی کسب و کار توسط دانش آموزان و پذیرش مسئولیت واقعی در 
محیطی تحت نظارت مدرسه ضرورت زیرساز و منطق این برنامه را تشکیل می دهد.

پ. اهداف برنامه

دانش آموز باید بتواند:
 با آگاهی و شناخت از مشاغل عرضه شده در مدرسه، یک یا چند مورد را انتخاب 

کند و در زمان های مشخص مسئولیت انجام آن را به عهده بگیرد.
ارائه  میان  ارتباط  مدرسه،  درون  کار  و  فضای کسب  واقعی  موقعیت های  در   
خدمات مسئوالنه، رضایت مشتری، نوآوری در انجام کارها، با کسب درآمد را تجربه 

کند و توانایی خود را برای جلب رضایتمندی کارفرما ارتقا دهد.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 بعد از تعیین مجری یا کارفرمای هر شغل، بروشور و راهنمایی شامل شرح 
وظایف و نحوۀ انجام دقیق آن وظایف آماده می شود تا در اختیار دانش آموزانی که 

متصدی آن شغل خواهند شد، قرار گیرد. 
 به طور خالصه، برای هر شغل یا تعدادی از شغل ها، یک نفر از کارکنان مدرسه 
به عنوان مرجع و کارفرما معرفی شود تا دانش آموزان متصدی آن شغل، کار خود 

را از او تحویل بگیرند و به او تحویل دهند. 
 یک برنامۀ چرخشی برای تصدی شغل ها تدوین شود به گونه ای که هر دانش آموز 

حداقل تعداد معینی از شغل ها را تا پایان سال تجربه کند. 

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

کار و فناوری و مطالعات اجتماعی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

کارفرما، نوع هر شغل و تعداد دانش آموزان متقاضی حجم و چگونگی زمان بندی 
را تعیین می کنند.

انجام کارها باید به گونه ای باشد که رضایت مشتریان و دریافت کنندگان خدمات 
تأمین شود و کارها جنبه نمادین و صوری نداشته باشد.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

 همه دانش  آموزان می توانند بر حسب تشخیص مدرسه در این برنامه شرکت کنند. 
 اندازه گروه به حجم کار و شغل مربوط در مدرسه بستگی دارد، حداقل دو نفر 

برای هر شغل باید در نظر گرفته شود.
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ح.فرصت های یادگیری
 این برنامه، کار عملی یا خدمت رسانی تلقی می شود. 

 اگر مدرسه به دانش آموزان در ازای کارشان دستمزد دهد، کار عملی و در غیر 
این صورت خدمت رسانی محسوب می شود. 

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

وسایل و تجهیزات مورد نیاز 
و ...

 هر شغل درون مدرسه، امکانات خاص خود را می طلبد. 
 آبدارخانه، بوفه مدرسه، کتابخانه، اتاق تایپ و تکثیر، محوطه سبز یا باغچه و ... 

فضای اجرای این برنامه است. 
 مواد مصرفی )مانند چای، قند، کاغذ، مواد شوینده، ..( یا ابزار و لوازم مورد نیاز 
برای تعمیر و وسایل کار )مانند انواع جارو، تی، آچار، قلمو، ...( از جمله مواد و 

منابع الزم برای انجام کار هستند.

د. مجری و ارائه کننده برنامه
 معلم کار و فناوری مدرسه مدیریت اصلی این برنامه را می تواند به عهده داشته باشد.

فعال  دانش آموزان  از  نفر  از شغل ها، یک  تعدادی  یا  برای هر شغل  به عالوه   
یا کارکنان مدرسه به عنوان مرجع معرفی می شود تا دانش آموزان متصدی آن 

شغل، تحت نظارت او کارها را انجام دهند.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

 انتظار می رود اموری که دانش آموزان مسئولیت آن را پذیرفته اند هیچ گونه 
اختالل یا تغییری در جریان عادی کارهای روزانه مدرسه به وجود نیاورد. 

 میزان مسئولیت پذیری، اجرای دقیق و به موقع وظایف توسط هر دانش آموز، 
صرفه جویی و استفاده بهینه از مواد و منابع، رضایت کارفرما و افراد دریافت کننده 
خدمات، از جمله برخی مالک های مشترک و عام در ارزشیابی از دانش آموزان  است.

 بر حسب هر کدام از مشاغل نیز می توان مالک های خاص تعریف کرد.

نمونه شماره بیست و پنج

 فعالیت های ماجراجویانه1الف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

طی  مدرسه  به  ورود  از  قبل  را  خود  رشد  طالیی  دوران  حالی  در  ما  کودکان 
گرایش  آپارتمان نشینی،  ماشینی،  زندگی  از جمله  با چالش هایی  که  می کنند 
به فضای مجازی و بازی های رایانه ای مواجه اند. از این رو آنان نیازمند فراگیری 
الگوها، دانش و مهارت های سالم زیستن هستند، تا با تأمین نیازهای خود، با 
مشکالت و مسائل غیرقابل پیش بینی در زندگی برخورد صحیح داشته باشند و 
زندگی سالم، توأم با فعالیت جسمانی، نشاط، موفقیت و خالقیت را سپری کنند. 
سبک زندگی کم تحرک معضلی است که اگر جدی گرفته نشود، رفته رفته کشور 
را با نسلی ناتوان و بیمار مواجه خواهد ساخت و سونامی بیماری های غیرواگیر 

مردم را فراخواهد گرفت.
کسب سواد حرکتی زمینه ساز دستیابی به موقعیتی است که فرد را با ظرفیت های 
وجودی خود و دیگران آشنا ساخته و ادراکی نو که ناشی از تعامل پویا با محیط 
است به همراه دارد. سواد حرکتی به عنوان یکی از انواع سوادها، با ظرفیت فرد 
برای داشتن زندگی سالم و فعال تعریف می شود که مورد نیاز تمامی افراد )اعم از 
ورزشکار و غیرورزشکار( است. سواد حرکتی توسعه مهارت های بنیادین حرکتی 
و ورزشی است که به کودک اجازه می دهد با انگیزه، اعتماد به نفس و کنترل، 
در طیف وسیعی از فعالیت های بدنی و موزون و شرایط ورزشی حرکت کند و در 
قبال شرایط محیطی موجود و براساس ادراک خود، واکنش مناسب نشان دهد.

1ـ این نمونه و سایر نمونه هایی که بعد از این آمده است توسط مؤسسه مهدوی پیشنهاد شده اند.



194

راهنمای عمل ...

سواد حرکتی ترکیبی از تسلط بر مهارت های بنیادین حرکتی و ورزشی است که 
کودک را قادر می سازد حرکات مداوم محیط پیرامونش را نگاه کند و براساس 
درکش از محیط تصمیم دقیقی بگیرد. بنابراین کم تحرکی و سواد کم حرکتی از 
یک سو و سطح پایین مهارت های فردی و گروهی در دانش آموزان از سوی دیگر 
و مهم تر تلفیق فعالیت های حرکتی با تفکر، پژوهش و خالقیت مسئله اصلی این 
برنامه است. افراد با سواد حرکتی نه تنها توانمند هستند بلکه به ظرفیت حرکت 
که به آنها ارزانی شده اعتماد دارند. افراد باسواد حرکتی با دامنه ای از قابلیت های 
داشته  جدید  و  آشنا  محیط های  انواع  با  پویایی  و  مؤثر  تعامل  قادرند  حرکت 
با محیط  تعامل  انسان ها درنتیجه  این موضوع اهمیت زیادی دارد زیرا  باشند. 
رشد و پیشرفت می کنند. این فعالیت ها می تواند در محیط های آشنا و ناآشنا نیز 
صورت پذیرد، و ابعاد فردی، اجتماعی و جسمانی دانش آموزان را رشد دهد. در 
این برنامه مجالی فراهم خواهد شد تا دانش آموزان مدرسه در محیطی متفاوت 
و با تجارب متنوع فرصت مشارکت، تعامل، تفکر و تجسس را ارتقا و مهارت های 

بنیادین حرکتی و فعالیت های حرکتی خود را گسترش دهند.

دانش آموزان با کسب سواد حرکتی قادر خواهند بود در موقعیت های مسئله ای پ. اهداف برنامه
تصمیم های تأثیرگذار برای حفظ و ارتقای سالمت خود اتخاذ نماید.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

مسئله،  حل  تفکر،  خالقیت،  گروهی،  مهارت های  حرکتی،  بنیادین  مهارت های 
آمادگی جسمانی

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

سالمت و تربیت بدنی، مطالعات اجتماعی، علوم تجربی، ریاضی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

این برنامه بسته به موقعیت مدرسه و دسترسی به فضای موردنیاز برنامه می تواند 
به صورت تجمیعی هر دو هفته )4 ساعت( یا یک روز کامل انجام شود.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه در گروه هایی که براساس توانایی و عالیق 
آنان شکل می گیرد.

پروژه میدانی، مشارکت گروهی، تفکر، اردو، فعالیت های ماجراجویانه، مهارت های ح.فرصت های یادگیری
مقابله با خطر، خودمراقبتی و ...

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

زمینه فعالیت ها و شرایط و 
امکانات موردنیاز

به تشخیص مجریان و براساس ضوابط مربوط به فعالیت در حوزه موضوع موردنظر 
)مثاًل در کوهنوردی باید اصول کوهنوردی موردنیاز باشد(.

مدیر، معاون پرورشی، معلم تربیت بدنی و آموزگار، متخصص یا مربی کوهنوردی، د. مجری و ارائه کننده برنامه
صخره نوردی، افراد باتجربه در حوزه طبیعت گردی و کوهنوردی و ...

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

ارزیابی عملکرد دانش آموزان نشان دهنده اعتماد به نفس و استفاده از مهارت ها 
و توانایی های حرکتی در موقعیت های مسئله ای و چالشی است، به گونه ای که 
ضمن انجام واکنش حرکتی منسجم، هماهنگ، به موقع و متعادل، بدن خود را از 

خطر و آسیب حفظ کند.
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نمونه شماره بیست و شش

 رشد منش اخالقی از طریق داستانالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه

و  تربیتی  نظام های  و  مهم جوامع  از مسائل  یکی  اخالقی  تربیت  و  رشد منش 
از دغدغه های سیاستگذاران آموزشی در جهان است. یکی از شاخصه های مهم 
حاکمیت  طریق  از  اخالقی  منش  تجلی  اجتماعی،  و  فردی  سعادت  و  سالمت 
ارزش های اخالقی در رفتار انسان ها و روابط میان آنها، برای خدمت به خود و به 
دیگران )نیک زیستن( است. منش خوب بسیار مهم تر از هوش شناختی است. 
را بشناسیم  باشیم و کار درست  باهوش  به لحاظ شناختی خیلی  ما می توانیم 
دارای  مردمی  که  می شود  مشاهده  بسیار  کنیم.  عمل  آن  به  نتوانیم  هنوز  اما 
هوش شناختی باال، اغلب تصمیم های نادرستی می گیرند و در نتیجه به موفقیت 
پایدار اقناع کننده و شادی بخش دست نمی یابند. برای تحقق حاکمیت ارزش ها 
بر رفتارها و روابط، باید برنامه تربیتی اثربخش و کارا داشت و براساس آن تالش 
از  آن  آغاز  مرهون  حوزه  این  در  تربیتی  برنامه های  کارایی  و  بخشی  اثر  کرد. 
دوران مدرسه  در سراسر  آن  پی گیری  و  در خانواده  و  اولین سال های کودکی 
است. شواهد نشان می دهد که جامعه ما نیز بی تردید، بیش از هر چیز نیازمند 
در  شده  گزارش  آمار  است.  اخالقمند  شهروندانی  تربیت  برای  برنامه ای  چنین 
منابع رسمی که دال بر نابسامانی ها و چالش های برجسته اجتماعی و فرهنگی 
گسترش  خانواده،  در  نابسامانی  افزایش  خانواده،  جایگاه  و  ارزش  کاهش  نظیر 
بزهکاری در جوانان و نوجوانان، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست، گسترش 
فریب کاری در روابط اجتماعی، کاربردهای ناسالم و بعضاً مخرب وسایل ارتباط 
افزایش  و  امانتداری  عدم  و  صداقت  عدم  گسترش  اطالعات،  فناوری  و  جمعی 
عدم رعایت ضوابط در مناسبات مختلف و در نهایت افزایش پرونده های قضایی 
است، نشان دهنده این نیاز مبرم به یافتن روش های مؤثر و کارا در حیطه آموزش 
اخالق است. زندگی موفق و سعادت آمیز در پرتو روابط اجتماعی عادالنه، همراه 
بر  عالوه  که  می یابد  تحقق  مسئولیت  پذیری  با  توأم  و  اخالقی،  مالحظات  با 
ویژگی های عملکردی نظیر سخت کوشی، مثبت اندیشی و... مبتنی بر ویژگی های 
اخالقی نظیر صداقت، احترام، عدالت، مسئولیت پذیری است که بودن انسان ها 
با رشد می کند.  توأم  و  با شادی،  آسیب، همراه  بدون  بی خطر،  کنار هم  در  را 
دستیابی به این مهم در پرتو حاکمیت ارزش های اخالقی است. زندگی آرام و 
جامعه ای سعادتمند و به دور از مشکالتی نظیر خشونت، فقر، تبعیض، فروپاشی 
خانواده و ... نتیجه حاکمیت اخالقی و اقدام در جهت رشد آنها به دست می آید. 
این برنامه به دنبال آن است تا از طریق تلفیق مفاهیم اخالقی مطرح شده در 
داستان، در محتوای آموزش، فرصت هایی را برای کسب تجربیات دست اول برای 

ببیند. دانش آموزان جهت کسب منش های اخالقی تدارک 
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پ. اهداف برنامه

در پرتو اجرای این برنامه باید دانش آموز بتواند به نحو سنجش پذیری براساس 60 
منش اخالقی اساسی عمل کند.

از منفی و غلبه بر  از درک و تشخیص منش های مثبت  این رفتارها که ناشی 
منفی ها و ارزش گذاری مثبت ها با توجه به پیامدها و به کارگیری و نقشه کشیدن 
برای رشد آنها، به نحوی پایدار و براساس تأملی خودآگاهانه و دائمی است، در 

تعامل دانش آموزان با دیگران به نحو سنجش پذیری قابل مشاهده خواهد بود.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

شش منش اخالقی اساسی:
 خردمندی

 محبت
 صداقت

 خودکنترلی
 شکیبایی

 عدالت

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

  فارسی، انگلیسی، مطالعات اجتماعی، دینی

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

12 جلسه دو ساعته در 12 هفته متوالی و غیرقابل تجمیع در ساعات متوالی و 
البته قابل تلفیق با برنامه درسی دینی، ادبیات/ زبان فارسی یا انگلیسی، علوم، 

اجتماعی ریاضی، 

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه

ح.فرصت های یادگیری

  مطالعه متن/ فیلم.
 تفکر انتقادی

 گفتگوی سقراطی
 فعالیت عملی

 پروژه های تحقیقی

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و زمینه 
فعالیت ها و شرایط و امکانات 

موردنیاز

 کتاب داستان
 فیلم براساس همان کتاب داستان

 مشارکت والدین

همه معلمان مدرسه و در صورت تلفیق معلم فارسی/ زبان/ دینی/ تفکر و پژوهش/ د. مجری و ارائه کننده برنامه
مطالعات اجتماعی

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

در  که  می دهد  نشان  خانواده  مدرسه/  سطح  در  دانش آموز  عملکرد  ارزشیابی 
رویارویی با مسائل و فرصت های مختلف در زندگی واقعی، اخالق مدار عمل می کند.
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نمونه شماره بیست و هفت

 خالقیت و کارآفرینی برای کودکانالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

است  موضوعاتی  جمله  از  کارآفرینی  که  می دهد  نشان  متعددی  پژوهش های 
که زمان آموزش آن از دوره ابتدایی است. خالقیت به عنوان جوهره کارآفرینی، 
موهبتی الهی و همگانی است که ظهور آن مستلزم پرورش آن است. لذا مدرسه 
به عنوان عامل مؤثر و کلیدی در رشد توانایی های خالق و کارآفرینانه کودکان و 
نوجوانان به شمار می رود. منظور از آموزش کارآفرینی برای کودکان صرفاً ایجاد 
کسب و کار نیست بلکه هدف پرورش ویژگی ها و نگرش های خالق و کارآفرینانه 
در آنان است. اهمیت این موضوع توسط محققان اثبات شده است که برنامه های 
آموزش خالقیت و کارآفرینی زمانی تأثیرات پایدار و ملموس برافزایش نگرش و 
توانمندی های کارآفرینانه افراد می گذارد که این آموزش ها از دوران اولیه مدرسه 
به آنان ارائه شود. برنامه پیش رو با به کارگیری رویکردی خالق، فعال و پویا، در 
خصوص نحوه تدریس و اداره کالس اقدام به غنی سازی برنامه درسی در راستای 
در  کارآفرینانه  و  نوآور  خالق،  اندیشه های  و  ویژگی ها  پرورش  و  شکل گیری 
دانش آموزان نموده تا آنها را به طور مؤثری برای زندگی کنونی و آینده مهیا سازد.

پ. اهداف برنامه

در برنامه خالقیت و کارآفرینی برای کودکان، انتظار می رود دانش آموزان بتوانند.
 نگرش مثبت و عمیق نسبت به ارزش خالقیت و کارآفرینی کسب کنند.

 با توسعه جنبه سیال ذهن خود، بتوانند راه حل های متعدد به یک سؤال یا 
مسئله در کالس درس یا مدرسه ارائه دهند.

 با توسعه جنبه منعطف ذهن خود، راه حل های متنوع و گوناگونی در برخورد با 
مسائل زندگی یا درسی اراده نمایند.

 در برخورد با مسائل مختلف، راه حل های مبتکرانه و تازه ارائه نمایند.
 در موقعیت های دشوار و پیچیده، جزئیات یک موضوع را جهت فائق آمدن بر 

آن، مدنظر قرار دهند.
 با استفاده از روش های خالقانه و نوآورانه، به حل مسائل زندگی خود اقدام نمایند.

 شایستگی ها و توانمندی های خالق و کارآفرینانه خود را در قالب انجام پروژه های 
فردی یا گروهی عملیاتی نموده و دستاورد آن را به نحو مقتضی عرضه کنند.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

 مفاهیم شامل )انعطاف ذهنی، سیالی ذهن، نوآوری و ابتکار، بسط و گسترش ذهنی(
 مهارت های ایده پردازی و کشف فرصت ها، جمع آوری اطالعات مختلف، فرایند 
طراحی سؤال یا مسئله، تولید ایده ها و محصول جدید، کارگروهی و مشارکت 

مؤثر، کنجکاوی فکری مداوم، جستجو و کاوشگری

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

کلیه  موضوعات درسی از قبیل ریاضیات، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، فارسی، 
هنر، تربیت بدنی و غیره می توانند به عنوان پشتیبان در برنامه خالقیت و کارآفرینی 

به کودکان مورد استفاده قرار گیرند.

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

این برنامه با دو رویکرد قابل اجرا است؛
اول: رویکرد غنی سازی تلفیقی: در این رویکرد با تمرکز بر تلفیق محتوای موجود 
کتاب های درسی با روش های تدریس خالق و کارآفرینانه، در هر پایه بین 6 تا 8 

ساعت زمان در یک ماه مورد نیاز است.
دوم: رویکرد غنی سازی تفکیکی یا محدود: که این رویکرد در قالب فعالیت ها و 
پروژه های خالق و کارآفرینانه به صورت 2 ساعت در 4 هفته متوالی موردنیاز است.
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چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

برنامه می تواند برای کلیه دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم ابتدایی یا پایه های 
اول متوسطه به صورت تفکیک شده اجرا گردد.

ح.فرصت های یادگیری

فرصت های یادگیری مبتنی بر انجام پروژه های فردی و گروهی
فرصت های یادگیری مبتنی بر حل مسئله به شیوه خالقانه

فرصت های یادگیری مبتنی بر انواع بازی های خالق
فرصت های یادگیری مبتنی بر روش های هنری خالق

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

زمینه فعالیت ها و شرایط و 
امکانات موردنیاز

آماده سازی فضا و ملزومات الزم برای انجام فعالیت های خالق از قبیل نقاشی، 
کاردستی، نمایش، حل معما و ...

ترتیب دادن مکان  هایی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها و خالقیت های دانش آموزان
هماهنگی با والدین در زمینه چگونگی فراهم سازی شرایط خالق در خانواده

تنوع دادن به وسایل و امکانات موجود در کالس از لحاظ رنگ و شکل جهت فعال 
نگه داشتن حواس کودکان

ارائه  جهت  طبیعی  و  باز  محیط های  از  استفاده  جهت  شرایط  کردن  فراهم 
محرک های نو غیرقابل پیش بینی

فراهم نمودن فضا و ملزومات ایمن و بهداشتی برای انجام فعالیت های خالقانه
پالستیکی،  مقوایی،  جعبه های  قبیل  از  بی استفاده  و  ارزان  وسایل  گردآوری 
اشیای کهنه و مستعمل برای ساخت چیزهای جالب، خالق و کاربردی توسط 

دانش آموزان.

گروهی از افراد مشتمل بر معلمان خالق و مربیان کارآفرینی، مدیران مدارس، د. مجری و ارائه کننده برنامه
والدین با مشاغل و تجربیات خالق و کارآفرینانه مختلف، کارآفرینان برتر، مشاوران 

و مربیان تربیتی، افراد موفق و مطرح در حوزه های مختلف

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

انعطاف پذیری، اصالت و  ارزیابی تفکر خالق دانش آموزان در جنبه های سیالی، 
تازگی و بسط از طریق آزمون های خالقیت سنج معتبر.

بررسی عالقمندی و نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به خالقیت و کارآفرینی، 
از طریق میزان استقبال و مشارکت آنها در انجام فعالیت ها و پروژه های خالق و 

کارآفرینانه در سطح کالس یا مدرسه.
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نمونه شماره بیست و هشت

 پرورش مهارت های پرسشگریالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

بسیاری از ویژگی های ذهنی و عادتی ما در کودکی شکل می گیرند. چنانچه در این 
مرحله از تربیت، دانش آموزان بتوانند از مهارت ها و قابلیت های اساسی برخوردار 
شوند، خواهند توانست گام های بلندی در ادامه مسیر زندگی خود بردارند. توجه ویژۀ 
نظام های تربیتی به این مرحله و تجهیز دانش آموزان به مهارت هایی که آنها را برای 
ادامه زندگی و زیست موفقیت آمیز در دنیای آینده آماده می سازد، بسیار حیاتی است.
پرسیدن های خود  با  آنها  است.  کودکان  مهم  ویژگی های  از  یکی  کردن  پرسش 
به دنبال فهمیدن و گشودن جهان پیرامون خود هستند و اگر به درستی تربیت 
شوند، یاد می گیرند پرسش های بزرگ تری بپرسند. شورای آموزشی مدرسه درنظر 
دارد پروژه »پرورش مهارت های پرسشگری« را با هدف تربیت کودکانی پرسشگر، 

کنجکاو، جستجوگر، نوآور و دارای استقالل فکری در سطح مدرسه اجرا کند.
نیازهای تربیتی دنیای امروز فراتر از انباشت اطالعات و داده هاست. آنچه در دنیای 
امروز نیاز است، تربیت انسان های پرسشگر، خود راهبر و خالق است تا با تعامل 
اقدام  دانش  تولید  و  یادگیری  به  خود  پیرامون  دنیای  با  خالقانه  و  پرسشگرانه 
کنند. پرسشگری با مهارت های دیگری مانند پژوهش، حل مسئله، تفکر انتقادی، 
فراشناخت و خالقیت ارتباط نزدیک دارد. در واقع پرسشگری به عنوان وجه مشترک 

این مهارت ها، عنصر و ویژگی محوری آنها محسوب می شود.
ممکن نیست فردی پژوهشگر خوبی باشد، به خوبی از عهدۀ حل مسائل برآید، در 
حالی که پرسشگر ضعیفی است. دانش  آموزان ما به سختی از مهارت تفکر انتقادی 
برخوردار خواهند شد در حالی که فاقد مهارت پرسشگری هستند. پرسشگری در واقع 
اساس و سنگ بستر بسیاری از این مهارت ها را تشکیل می دهد و بدون ایجاد یک 

منش پرسشگری، پرورش سایر مهارت های تفکر دشوار خواهد بود.

پ. اهداف برنامه

دانش آموزان باید بتوانند:
با کسب مهارت های پرسشگری، پرسش های خود را برای درک عمیق تر موضوعات 

و تحلیل موقعیت های پیچیده تولید کرده و به کار گیرند.
هدف اصلی این برنامه، تربیت کودکانی پرسشگر، کنجکاو، جستجوگر، نوآور و 

استقالل فکری است. دارای 

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

مفاهیم: انواع پرسش ها )پرسش های باز، پرسش های بسته، ...(
مهارت ها: طرح و تولید پرسش های مناسب درباره موضوع موردنظر/ بازبینی و 

پرسش ها اولویت بندی   پرسش ها/  اصالح 

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

این پروژه در چهارچوب برنامه های تجویزی، در ادامه برنامه های تجویزی و برنامه 
ویژه مدارس قابل اجرا می باشد.

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

به زمان ویژه ای نیاز نمی باشد و در تلفیق با برنامه های تجویزی یا در زمان برنامه 
ویژه مدارس قابل انجام می باشد.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم
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ح.فرصت های یادگیری

 طراحی نقطه کانونی برای پرسش و در اختیار گذاشتن دانش و اطالعات الزم 
درباره موضوع برای ایجاد درک مشترک

 پیش بینی فعالیت های یادگیری گروهی )در گروه های کوچک 4 و 5 نفره(
 اجرای مراحل تدوین پرسش با استفاده از »تکنیک تدوین پرسش«

در  تدوین شده  درباره پرسش های  و گفتگو  برای بحث  موقعیت الزم  ایجاد   
آنها کاربرد  نحوه  و  گروه ها 

 ترغیب دانش آموزان به تأمل درباره فرایند تدوین پرسش با استفاده از تمرین های 
فراشناختی

خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

زمینه فعالیت ها و شرایط و 
امکانات موردنیاز

برنامه  مؤلفه های  در  تغییراتی  است  الزم  پروژه  این  موفقیت آمیز  اجرای  برای 
شود. انجام  ارزیابی  و  ارتباطی  الگوهای  تدریس،  درسی، 

 تغییر شرایط فیزیکی کالس )در صورت امکان(
)A1 ًکاغذ در اندازه های بزرگ )ترجیحا 

 ماژیک و خودکار در رنگ های مختلف
 دستورالعمل تدوین پرسش ها

کلیه معلمان )در صورت نیاز با همکاری و مشورت ایده پرداز(د. مجری و ارائه کننده برنامه

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
ارزیابی عملکرد دانش آموزان براساس مهارت هایشان در خلق و طرح پرسش و اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

به کارگیری آنها برای درک و تحویل )موضوعات و موقعیت ها(.

نمونه شماره بیست و نه

 بازآفرینی مهارت های گفتگوالف. عنوان برنامه 

ب.منطق برنامه/ضرورت و 
بیان مسئله

در  است.  مدنیت  این  وجه  مهم ترین  گفتگو  و  است  اجتماعی  موجود  انسان   
که  می آید  پیش  اتفاق  بلکه  نمی شود  بدل  و  رد  اطالعات  تنها  گفتگو  جریان 
انسان های با اندیشه و ذهن خود و دیگری آشنا می شوند و از این رهگذر شعور 
یا خرد جمعی شکل می گیرد. یکی از مهارت های بنیادین که در تکوین و تکمیل 
شخصیت دانش آموزان تأثیر به سزا دارد، مهارت گفتگو است. اهمیت این مهارت 
وقتی دو چندان می نماید که نیم نگاهی به تحوالت شگرف صنعتی در روش زندگی 
تکنولوژیک و  دگرگونی سنت ها و ارزش های انسان امروز می اندازیم. توانایی افراد 
جامعه در برقراری ارتباط واقعی و متناسب با ارزش های اخالقی و فهم و درک 

متقابل کاهش یافته است و شاهد فقر مهارت گفتگو در دانش آموزان هستیم.
فقر مهارت های گفتگو می تواند به تعامالت نامؤثر دانش آموز با والدین و معلمان و 
دیگر کارکنان مدرسه، کاهش پیشرفت تحصیلی و انزوای اجتماعی منجر شود و 
به این ترتیب فرصت های کسب مهارت های گوناگون و باالفعل کردن پتانسیل های 

گوناگون در دانش آموز را از بین برد.
اولین و مهم ترین نتیجه این کاستی و ضعف، تربیت نسلی خواهد بود که به لحاظ 
مانند  ارزش های جمعی  و  او شده  محوری  ارزش  نفع شخصی  مقوله  هنجاری 
اخالق، آزادی، عدالت و همبستگی تبدیل به موضوعاتی بیگانه خواهند شد. ارائه 
آموزش های متمرکز بر نهادینه کردن فرهنگ تحمل و مدارا و ارتباط درست با 
دیگران، یکی از مهم ترین وظایف نظام های آموزشی است که عملیاتی کردن آن
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با فراهم آوردن پیش شرط های زیست مسالمت آمیز، کیفیت زندگی جمعی را، از 
خانه و مدرسه تا جامعه های بزرگ تر، ارتقا خواهد بخشید.

بهترین  و  بیشترین زمان  بازآفرینی مهارت های گفتگو مدرسه،  و  برای آموزش 
بازه های عمر یادگیری افراد را در اختیار دارد و چه بسا بهترین مکان و موقعیت 
است.. تمرین گفتگو در قالب کارگاه های گفتگو و در فضای مدرسه ای و از سنینی 
که هنوز عادت ها و اندیشه ها و انگیزه ها به طور کامل شکل نگرفته است؛ می تواند 

تأثیری ماندگار در رشد و غنی سازی شخصیت دانش آموزان داشته باشد.

پ. اهداف برنامه

در پایان این دوره آموزشی و با به کارگیری مهارت های ده گانۀ گفتگو شاهد آمادگی 
افزایش  مشورت پذیری،  افزایش  رفتارها،  در  بازنگری  برای  دانش آموزان  بیشتر 
نزاع های  انتقادات و کاهش  با  آمادگی کار جمعی و گشودگی بیشتر در نسبت 

لفظی و رفتاری خواهیم بود.

ت. محتوای برنامه یا شرح 
فعالیت ها 

در کارگاه های گفتگو ده مهارت اصلی معرفی و تمرین می شوند:
 یادگیرندگی
 احترام کامل

 گشودگی ذهن
 از دل سخن گفتن

 گوش دادن
 پرهیز از شتاب

 تعلیق باورها
 جانب داری سازنده

 جویایی
 ناظر خویش بودن

از  استفاده  با  آنها  و  قرار دارد  اختیار راهنماها  به هر مهارت در  تمارین مربوط 
می پردازند. آنها  اجرای  و  مرور  به  گذشته  تجارب  و  اجرا  دستورالعمل 

ث. موضوعات پشتیبان در 
برنامه درسی تجویزی

مطالعات اجتماعی، هدیه های آسمان، فارسی و ...

ج. حجم زمانی و چگونگی 
زمان بندی اجرا

به فراخور برنامه های درسی مدارس و نیز با توجه به زمان های خالی اولیا و مربیان 
مدارس می توان این کارگاه ها را در قالب های گوناگون اجرا کرد:

 دو روز کامل از صبح الی عصر
 چهار نیم روز در دو هفته

 چهار جلسۀ 5 ساعته، هفته ای یکبار، به مدت یک ماه
 قالب ها و زمان بندی های دیگر با توجه به برنامه های درسی پیشنهاد می شود.

چ. گروه مخاطبان و نحوه 
انتخاب، اندازه گروه 

تعداد شرکت کنندگان حداقل 15 نفر، حد مطلوب بین 20 تا 25 نفر و حداکثر 30 
نفر است. برای شرکت کنندگان در کارگاه محدودیت )سنی، جنسی، ...( وجود ندارد.

ح.فرصت های یادگیری
 پروژه های میدانی

 تحقیق در تجربه های زیستۀ شخصی و جمعی
 فعالیت های گروهی
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خ. شرایط اجرا، فضا و مواد، 
منابع، امکانات، ابزارها و 

زمینه فعالیت ها و شرایط و 
امکانات موردنیاز

 الزامات و محیط اجرا
دایره وار  صندلی هایی  و  مناسب  گنجایش  با  فضایی  در  را  گفتگو  کارگاه های 
می توان برگزار کرد. وسایل الزم برای کارگاه ها نیز در کانون گفتگو موجود است؛ 
وسایلی از قبیل بنرهای قوانین گفتگو، تمارین گفتگو، گوی سخن و برخی لوازم 

دیگر از این دست.

د. مجری و ارائه کننده برنامه

راهنماهایی که کارگاه های سه گانۀ گفتگو را گذرانده و پروژه های خود را تحویل 
داده باشند. 

می توانند کارگاه های گفتگو را برگزار کنند.
گفتگو  راهنماهای  به  دور ه ها  این  گذراندن  با  می توانند  مدارس  کادر  و  معلّم ها 

تبدیل شوند.

ذ. عملکرد مورد انتظار پس از 
اجرای برنامه و نحوه ارزشیابی 

ارزیابی عملکرد دانش آموزان براساس مهارت هایشان در گفتگو.
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11ـ طراحی و ساخت بازی و سرگرمی 
رایانه ای

12ـ  طراحی و ساخت اسباب بازی های
مکانیکی، الکترونیکی و رباتیک

13ـ  سرگرمی های  مداد وکاغذی 
و سایر بازی های محلی

14ـ  شناخت حقوق و قوانین و 
پیشگیری از آسیب های اجتماعی

24ـ مسئولیت های واقعی در مدرسه

10ـ شناخت حرفه ها ، مشاغل  و 
رشته های دانشگاهی

نهادهای  و  با سازمان ها  23ـ  آشنایی 
اجتماعی

9ـ مناظره در مدرسه

16ـ کارگاه شعر خوانی

2ـ باورها و ارزش های ما به عنوان 
کنشگران اجتماعی

18ـ تفسیر قرآن

19ـ خدمت رسانی، فعالیت های 4ـ جشنواره رنگین کمان فرهنگ ها
عام  المنفعه و داوطلبانه

20ـ کارگاه هنر و صنایع دستی5ـ مطالعه نان های محلی

21ـ آشنایی با سینمای دفاع مقدس6ـ هویت محله ای

7ـ صبحانه و الگوهای  تغذیه ای 
دانش آموزان

15ـ  زندگی سالم

1ـ کاهش مصرف کاال و لوازم رایانه ای 
و برخی مالحظات زیست محیطی

22ـ بهینه سازی مصرف آب و انرژی در 
مدرسه

8ـ مصرف کاالی داخلی  و اشتغال جوانان

17ـ کارگاه کتاب خوانی

ـ مهارت های ارتباطی و برقراری تعامالت   3
سازنده


