ﻧﮕﺎرش طرح درس
 -۱طرح درس :ﺑراي ﺗدرﯾس ﺧوب ﺑﺎﯾد طرح درس ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻠﻲ داﺷت ،ﺑراي ﻧوﺷﺗن ﯾك طرح درس ﺧوب ﺑﺎﯾد ﻣراﺣل ﻧوﺷﺗن
طرح درس را ﺑر طﺑق اﺻول ﺟدﯾد رﻋﺎﯾت ﻛرد ﻛﮫ آن ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻣﻲ ﺑﺎﺷد:
اﻟف( ﺳرﻓﺻل طرح درس :ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت.
ﻧﺎم درس:
ﻣوﺿوع درس:

ﻛﻼس:

ﻣﺟري:

ﺗﻌداد ﻓراﮔﯾران :

ﻣدت اﺟرا:

ﺗﺎرﯾﺦ:

ب( اھداف طرح درس  :ﻛﮫ ﺷﺎﻣل اھداف ﻛﻠﻲ و اھداف رﻓﺗﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ﻛﮫ اھداف ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗواﻧد در ﺳﮫ ﺣﯾطﮫ ي ﺷﻧﺎﺧﺗﻲ،
ﻋﺎطﻔﻲ و رواﻧﻲ ﺣرﻛﺗﻲ ﺗﻧظﯾم ﺷود ﻛﮫ ﺑر اﺳﺎس درس ﻣورد ﻧظر اھداف ﻣﺷﺧص ﻣﻲ ﺷود .اھداف رﻓﺗﺎري :اھداﻓﻲ راﻛﮫ در
ﭘﺎﯾﺎن ﺗدرﯾس ﻓراﮔﯾر ﺑﺎﯾد ﺑﺗواﻧد ﺑﮫ آن ھﺎ دﺳت ﯾﺎﺑد
ج( روش ﺗدرﯾس :ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اھداف ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺑراي درس ﻣورد ﻧظر ﺑﺎﯾد ﺑررﺳﻲ ﻛرد و روش ﯾﺎ اﻟﮕوي ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ را ﺑراي
رﺳﯾدن ﺑﮫ اھداف از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده اﻧﺗﺧﺎب ﻛرد
د( رﺳﺎﻧﮫ ھﺎي آﻣوزﺷﻲ :ﺑر اﺳﺎس آن روﺷﻲ ﻛﮫ ﺑراي ﺗدرﯾس ﺑﮫ ﻛﺎر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻲ ﺷود ﺑﺎﯾد وﺳﺎﯾل ﻣورد ﻧﯾﺎز را ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود ﻣﺎﻧﻧد
ﻛﺎرت ھﺎي آﻣوزﺷﻲ ،ﺗﺎﺑﻠو واﯾت ﺑرد ،ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه  ،ﻣﺎژﯾك  ،ﺿﺑط ﺻوت  ،ﻓﯾﻠم وﯾدﺋوﯾﻲ و ...
ح( ﻣراﺣل اﺟراي ﺗدرﯾس:
اﻟف :ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﻗﺑل از ﺗدرﯾس ﻛﮫ ﺧود ﺷﺎﻣل ﭼﻧد ﺑﺧش ﻣﻲ ﺷود:
ب :ارزﺷﯾﺎﺑﻲ آﻏﺎزﯾن ) ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ(
ج :آﻣﺎده ﺳﺎزي
اﻟف :ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎي ﻣﻘدﻣﺎﺗﻲ  :ﻛﮫ ﺷﺎﻣل ﺳﻼم و اﺣواﻟﭘرﺳﻲ  ،دﻗت در وﺿﻌﯾت ﺟﺳﻣﻲ و روﺣﻲ و ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب و ﺑررﺳﻲ
ﺗﻛﺎﻟﯾف  ،ﺑﯾﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑت روز و  ...ﻣﻲ ﺷود ﻛﮫ اﺻوﻻً  ۱اﻟﻲ  ۲دﻗﯾﻘﮫ ﺑﯾﺷﺗر طول ﻧﻣﻲ ﻛﺷد.
ب :ارزﺷﯾﺎﺑﻲ آﻏﺎزﯾن )ﺗﺷﺧﯾﺻﻲ(  :ﻛﮫ ﺿﻣن آﮔﺎھﻲ دادن ﺑﮫ ﻣﻌﻠم در زﻣﯾﻧﮫ ي ﻧﻘطﮫ آﻏﺎز ﺗدرﯾس ﻣﻲ ﺗواﻧد آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻼس را ﺑراي
ﭘذﯾرش ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾد ﺗﻌﯾﯾن ﻛﻧد.
ج :آﻣﺎده ﺳﺎز ي :ﺑراي ﻛﺎﺷت داﻧﮫ ﺑﺎﯾد اﺑﺗدا زﻣﯾن را آﻣﺎده ﺳﺎﺧت .ﺑراي ﭘذﯾرﻓﺗن ﻣطﺎﻟب ﺟدﯾد ھم ﺑﺎﯾد زﻣﯾﻧﮫ و اﻧﮕﯾزه ھﺎﯾﻲ را در
ﻓراﮔﯾران اﯾﺟﺎد ﻧﻣود ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗواﻧد اﯾن ﻛﺎر ﺑﮫ ﺷﻛل ھﺎي ﻣﺧﺗﻠﻔﻲ ﺻورت ﭘذﯾرد ﻣﺎﻧﻧد طرح ﯾك ﺳؤال:
 -۲ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﺣﯾن ﺗدرﯾس ﯾﺎ اراﺋﮫ ي درس :ﻛﮫ در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻌﻠم ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻲ را ھﻣراه ﺑﺎ ﻓراﮔﯾران اﻧﺟﺎم ﻣﻲ دھد و ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﯾك
ﻛﺎر ﮔروھﻲ ﺑﮫ ﺳوي اھداف از ﭘﯾش ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﺣرﻛت ﻧﻣوده و ﭘس از طﻲ ﻣراﺣﻠﻲ اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ روش ﯾﺎ اﻟﮕوﯾﻲ ﻛﮫ ﺑﮫ ﻛﺎر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ آن اھداف دﺳت ﻣﻲ ﯾﺎﺑد.
 -۳ﻣﮭﺎرت ھﺎي ﭘس از ﺗدرﯾس ﻛﮫ ﺧود ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﺑﺧش ﻣﻲ ﺷود:
اﻟف :ﺟﻣﻊ ﺑﻧدي و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾري
ب :ارزﺷﯾﺎﺑﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻲ
ج :ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻛﻠﯾف
اﻟف :ﺟﻣﻊ ﺑﻧدي و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾري:در اﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ﻣﻌﻠم ﺑﺎ ھﻣراھﻲ ﻓراﮔﯾران و ﺗوﺳط ﺧود آن ھﺎ ﺑﮫ ﯾك ﺟﻣﻊ ﺑﻧدي از ﻣطﺎﻟب ﺗدرﯾس
ﺷده دﺳت ﻣﻲ ﯾﺎﺑد و در ﺻورت ﻧﺎﻗص ﺑودن اطﻼﻋﺎت  ،ﻣﻌﻠم ﺧود آن را ﻛﺎﻣل ﻣﻲ ﻧﻣﺎﯾد.
ب :ارزﺷﯾﺎﺑﻲ ﺗﻛوﯾﻧﻲ :ﻣﻌﻠم ﺑراي اطﻣﯾﻧﺎن ﺧﺎطر از اﯾﻧﻛﮫ آﯾﺎ ﻣطﺎﻟب ﺗدرﯾس ﺷده را ﻓراﮔﯾران ﯾﺎد ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ؟ دﺳت ﺑﮫ
ارزﺷﯾﺎﺑﻲ زده ﻛﮫ ﻣﻲ ﺗواﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺳؤال و ﺟواب ﻛﺗﺑﻲ ﯾﺎ ﺷﻔﺎھﻲ ﯾﺎ اﻧﺟﺎم آزﻣﺎﯾش و ﯾﺎ ﺷﻛل ھﺎي دﯾﮕر ﺻورت ﭘذﯾرد.
ج :ﺗﻌﯾﯾن ﺗﻛﻠﯾف :در ﭘﺎﯾﺎن درس ﻣﻌﻠم ﺑراي دروﻧﻲ ﺷدن ﻣﻔﺎھﯾم و ﻛﺎرﺑرد آن ھﺎ در اﻣور زﻧدﮔﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻲ در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎي ﺧﻼﻗﯾﺗﻲ ،
ﺑﺳطﻲ ،ﻋﻣوﻣﻲ و ﺑﮫ ﺷﯾوه اي ﻛﮫ ھم اﻧﻔرادي و ھم ﮔروھﻲ ﺑﺗواﻧﻧد اﻧﺟﺎم دھﻧد در ﻗﺎﻟب و ﺷﻛل ھﺎي ﻣﺧﺗﻠف ﺑراي داﻧش آﻣوزان
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﻲ ﻛﻧد و از آن ھﺎ ﻣﻲ ﺧواھد ﻛﮫ طﺑق اﺳﺗﻌداد و ﺗواﻧﺎﺋﻲ ھﺎي ﺧود ﺗﻛﺎﻟﯾف را اﻧﺟﺎم دھﻧد.

ﻧﻣوﻧﮫ طرح درس


ھدف ﮐﻠﯽ:



داﻧش آﻣوزان ﺑﺎ رﻓﺗﮕر و وظﺎﯾف او آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷوﻧد.



اھداف رﻓﺗﺎری؛ داﻧش آﻣوزان در ﭘﺎﯾﺎن درس ﺑﺗواﻧﻧد:



 -۱ﮐﺎر رﻓﺗﮕر را ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧد ) .ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ – درک و ﻓﮭم (



 -۲درﺑﺎره ی راھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ رﻓﺗﮕر ﺑرای ﭘﺎﮐﯽ و ﺗﻣﯾزی ﻣﺣﯾط اطراف ﺧﺎﻧﮫ ی ﻓرد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾم ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر
ﺻﺣﺑت و ﮔﻔﺗﮕو ﮐﻧﻧد ) .ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ – ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل (



 -۴ﯾﮏ ﯾﺎ دو وظﯾﻔﮫ ی ﯾﮏ رﻓﺗﮕر را ﻧﺎم ﺑﺑرﻧد ) .ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ  ،داﻧﺷﯽ (



روش ھﺎ و اﻟﮕوھﺎی ﺗدرﯾﺳﯽ



روش ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ) :ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ،روش ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ ،ﺗﻔﮑر اﺳﺗﻘراﺋﯽ و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ(



ﭼﯾﻧش ﻛﻼس :ﺑﺻورت ﮔروھﯽ ،ﻧﻌﻠﯽ ﺷﮑل )ﺑﺻورت ﮔروھﮭﺎﯾﯽ  ۵ﻧﻔری ﺑﺎ ﻧﺎم ھﺎ و اﺳطوره ھﺎی اﯾراﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد :اﺑن
ﺳﯾﻧﺎ ،ﺧواﺟﮫ ﻧﺻﯾر اﻟدﯾن طوﺳﯽ ،زﮐرﯾﺎی رازی ،ﻓردوﺳﯽ ،ﺳﻌدی و ...



وﺳﺎﯾل و رﺳﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده در ﺗدرﯾس :ﮐﺗﺎب ،ﺗﺻﺎوﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ درس ،ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر از ﻣﺣﯾط ﮐﺛﯾف و ﭼﻧد
ﺗﺻوﯾر از ﻣﺣﯾط ﺗﻣﯾز .



ارزﺷﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﻧﺟش آﻏﺎزﯾن



 -۱از داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﭘرﺳﯾم ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اطراف ﻣﺎ را ﺗﻣﯾز ﻣﯽ ﮐﻧد.



 -۲ﭼﮫ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺣﯾطﯽ ﺗﻣﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم.



 -۳ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث آﻟودﮔﯽ ﻣﺣﯾط ﻣﯽ ﺷود.



ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻗﺑل از ﺷروع  ۲دﻗﯾﻘﮫ :ﺳﻼم و اﺣوال ﭘرﺳﯽ ،ﺣﺿور و ﻏﯾﺎب ،ﺷروع ﮐردن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣدﯾث



اراﺋﮫ درس :روش اول؛ ﺣل ﻣﺳﺋﻠﮫ



ﮔﺎم اول»:ﻓﮭم ﻣﺳﺋﻠﮫ«در اﺑﺗدا ﭼﻧد ﺗﺻوﯾر ﻣﺗﺿﺎد از ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﭘر از آﺷﻐﺎل و دﯾﮕری ﺗﻣﯾز و ﭘﺎﮐﯾزه اﺳت
را ﺑﮫ داﻧش آﻣوزان ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھﯾم.



ﮔﺎم دوم» :ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷﯽ« ﭘس از داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول ﺑرای ﭘﺎﮐﯾزﮔﯽ و ﮐﺛﯾﻔﯽ ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ ﺑﯾﺎن
ﮐﻧﻧد



ﮔﺎم ﺳوم» :اﺟرای ﻧﻘﺷﮫ« از داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ در ﮔروھﮭﺎی ﺧود ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐردن و ﻧﻘﺷﮫ ﮐﺷﯾدن درﺑﺎره ی
اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺑﭘردازﻧد و ھر ﮔروه ﺑﺎ ﯾﮑدﯾﮕر ﻣﺷورت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣﻠﯽ ﻗﺎﺑل ﻗﺑول و ﻣﻧطﻘﯽ ﺑرﺳﻧد .ﭘس از دادن
ﻓرﺻﺗﯽ  ۵دﻗﯾﻘﮫ ﺑﮫ ﮔروھﮭﺎ ،ﺑﺎ ﭘرﺳش و ﭘﺎﺳﺦ ھﺎی ﻣﻧﺎﺳب آن ھﺎ را ﺑﮫ دادن ﺟواﺑﯽ ﺑﮭﺗر ﯾﺎری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم.



ﮔﺎم ﭼﮭﺎرم» :ﭘس ﻧﮕری« ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼرا داﻧش آﻣوزان ﺑﻌد از ﺻرف ﺧوراﮐﯽ ھﺎی ﺧود ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ را ﮐﺛﯾف ﻣﯽ
ﮐﻧﻧد؟



ﮔﺎم ﭘﻧﺟم » :ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل«ﮔروه اﺑن ﺳﯾﻧﺎ  :آﻗﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ داﻧش آﻣوزان ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دھﻧد ﺑﮫ ھﯾﭻ
وﺟﮫ ﻣﺗوﺟﮫ ﮐﺛﯾف ﮐردن ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد.



داﻧش آﻣوزان ﭘس از ﻣدﺗﯽ ﻓﮑر ﮐردن:ﺳرﮔروه ﻓردوﺳﯽ آﻗﺎ اﺑﺗدا ﺑﺎﯾد داﻧش آﻣوزان را از ﻋواﻗب آﻟودﮔﯽ و ﮐﺛﯾﻔﯽ ﺣﯾﺎط
ﻣدرﺳﮫ ،راھرو و اﺗﺎق آﮔﺎه ﮐﻧﯾم و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔوﺷزد ﻧﻣﺎﺋﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺧطر ﻣﯽ اﻧدازد و ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد
اﻧواع ﺑﯾﻣﺎری ھﺎ در ﺑﯾن داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺷود.

ﮔﺎم ﺷﺷم :اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروی ﻣﻧﺎﺳب ﻧﮑﺗﮫ :از ﻗﺑل )از ﯾﮑﯽ از داﻧش آﻣوزان درﺧواﺳت ﮐرده ﺑودﯾم ﮐﮫ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل رﻓﺗﮕر در
ﺑﯾﺎورد (.ﮐﮫ وارد ﮐﻼس ﺷود) .اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﯾروی ﻣﻧﺎﺳب(در اﯾن ھﻧﮕﺎم در ﺑﮫ ﺻدا در ﻣﯽ آﯾد و رﻓﺗﮕر وارد ﮐﻼس ﻣﯽ ﺷود.

داﻧش آﻣوزان ﺑﮭت زده ﺑﮫ او ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﭼون رﻓﺗﮕر ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻟﺑﺎس ﯾﮑرﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺟﯽ و ﺟﺎروی ﺑﻠﻧد وارد ﮐﻼس ﺷده ﺑود از
داﻧش آﻣوزان ﻣﯽ ﺧواھﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﮑوت ﺧود ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ھﺎی رﻓﺗﮕر ﮔوش ﮐﻧﻧد.


رﻓﺗﮕر :ﻣن رﻓﺗﮕرم ،آﻓﺗﺎب و آب و ﺑﺎد،ھﻣﮑﺎران ﻣن ھﺳﺗﻧد اﻣﺎ ﻣن ھر روز ﺻﺑﺢ زودﺗر از ﺧورﺷﯾد از ﺧواب ﺑر ﻣﯽ
ﺧﯾزم و ﺑﮫ ﺳر ﮐﺎر ﻣﯽ روم.



روش اﺳﺗﻘراﺋﯽ از ﻗﺑل ﻣﻌﻠم ﺗﺻوﯾرھﺎﯾﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺗﻣﯾزی و ﮐﺛﯾﻔﯽ ﻣﺣﯾط اطراف آﻧﮭﺎ از ﻗﺑﯾل ،ﻣﺣﯾط ﮐﻼس ،راھرو،
ﺣﯾﺎط ﻣدرﺳﮫ و  ...را روی ﺗﺧﺗﮫ ﺳﯾﺎه ﻧﺻب ﮐرده و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔوﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻﺎوﯾر ﺧوب و ﺑﺎ دﻗت ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾد.



داﻧش آﻣوزان در ﮔروھﮭﺎی ﺧود ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺣث و ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.



ﻣﻌﻠم :ﭼرا اﯾن ﺗﺻوﯾر ھﺎ را ﺑﮫ دو دﺳﺗﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﮐردی؟ از ﮐﺟﺎ ﻓﮭﻣﯾدی ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻوﯾرھﺎ ﺗﻣﯾز ھﺳﺗﻧد و ﺗﺻﺎوﯾر ھﺎی
ﮔروه ﺑﻌدی ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد؟



داﻧش آﻣوز :آﻗﺎ اﯾن ﺗﺻوﯾرھﺎ آﺷﻐﺎل ﻧدارﻧد ﭘس ﺗﻣﯾز ھﺳﺗﻧد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ آﺷﻐﺎل دارﻧد ﮐﺛﯾف ھﺳﺗﻧد.



ﻣﻌﻠم :ﭼﮫ ﮐﺎر ﺑﺎﯾد ﻣﯽ ﮐردﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺗﺻوﯾرھﺎی ﮐﺛﯾف ،ﺗﻣﯾز ﺑودﻧد؟



داﻧش آﻣوز :ﺑﺎﯾد در اﯾن ﺗﺻوﯾرھﺎی ﮐﺛﯾف ﻧظﺎﻓت را رﻋﺎﯾت ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﮐﻣﺗر آﻟودﮔﯽ را اﯾﺟﺎد

ﻣﯽ ﮐردﻧد.


ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری و ارزﺷﯾﺎﺑﯽ



 -۱ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھﯾم ﮐﮫ ﮐﻼس و ﻣدرﺳﮫ ی ﺗﻣﯾزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟



 -۲وظﯾﻔﮫ ی رﻓﺗﮕر ﭼﯾﺳت؟



 -۳وظﯾﻔﮫ ی ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑل رﻓﺗﮕر ﭼﯾﺳت؟



 -۴ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ و ﻣﺣﯾط ﯾﺎ ﺗﻣﯾزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ﭼﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی دارﯾد؟



)در اﯾن ﺟﺎ ھم ﺑﺻورت اﻧﻔرادی و ھم ﺑﺻورت ﮔروھﯽ ﻣﯽ ﺗوان ﺗﻌﯾﯾن ﺗﮑﻠﯾف ﮐرد(.



 -۱ﺗﮑﻠﯾف ﮔروھﯽ :ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ دﯾواری درﺑﺎره ی ﻧظﺎﻓت ﻣﺣﯾط ﻣدرﺳﮫ و ﻣﺣﯾط ﺧﺎﻧﮫ ی ﺧود ﺑﺎ ﮔروھﮭﺎی ﺧود
درﺳت ﮐﻧﻧد.



 -۲ﺗﮑﻠﯾف اﻧﻔرادی :اﻧﺷﺎﯾﯽ درﺑﺎره ی ﺷرح وظﺎﯾف ﯾﮏ رﻓﺗﮕر ﺑﻧوﯾﺳد.

