
گـروه پویش 

های زندگی ی آموزش مهارتفعال در زمینه



تاریخچه

ی گروه پویش، متشکل از جمعی از معلمین ی اولیههسته•

های زندگی، فعالیت خود را از سال ی مهارتمند حوزهدغدغه

با برگزاری کالس در مدارس مقطع راهنمایی شهر تهران 1387

.  آغاز کرد

زش و به کتب آموبا اضافه شدن کتاب •

های خود را با این کتاب منطبقپرورش، گروه پویش سرفصل

. کرده و به طراحی طرح درس و تدریس این درس پرداخت



مخاطب

مخاطب  :

والدین
های زندگیمهارتمربیان 
تفکر و سبک زندگیدبیران 

به عنوان یادگیرندهبزرگساالن 



های پویش در مدارس متوسطه اول فعالیت

های فوق برنامهبرگزاری کالس
ی کتاب و طرح درس برای برگزاری و ارائه

کالس تفکر و سبک زندگی 

برگزاری کارسوق 



تجربه محوری و نزدیک بودن تجربه ها به فضای زندگی 

دانش آموز محوری

و مشارکت یادگیرندگان در فرایند یادگیری 

خلّاقیت محوری و تفکّرمحوری

استفاده از روش های متنوع آموزشی

، آموزش مبتنی بر نیازهای واقعی

های یادگیرندهشرایط و ویژگی

انتخاب گری و آزادی عمل 

رویکردها



یسوابق کاری پویش در ارتباط با درس تفکر و سبک زندگ

ی تربیت مربیچندین دورهبرگزاری 

دبیر برای تدریس این درس در مدارس مختلفاعزام 

محتوایی از دبیران مدارس مختلفپشتیبانی 

با مدارس استعدادهای درخشان و مدارس پیشروهمکاری 

در اعتبار بخشی کتاب تفکر و سبک زندگیهمکاری 

راندر دوره ضمن خدمت دبیران تفکر و سبک زندگی در تهتدریس 

ی طرح درس برتر کشوریارائه



های پویش درسطرح 





کتاب کارپویش 

:

آموزان پایه هفتمدانش

آموزان پایه هشتمدانش

:دف: 

ی آموزش کالس پویشتکمیل بسته

زانآموتعریف فعالیت و محتوای تکمیلی برای دانش

 سنجش کارپوشه ای روند فعالیت دانش آموزان

آموزانها و تجارب کالسی دانشانسجام به آموخته



کتاب کارپویش

مپایه هشتهای سرفصل:  پایه هفتمسرفصل های:



های کتاب کارپویشبخش
رویش
کاوش
پویش کالسی
پویش در منزل
بینش
سنجش



های کتاب کارپویشبخش



های کتاب کارپویشبخش



های گروه پویش عنوان کارسوق
کندو

کاپ

پدر و پسر
دادگاه

چارسوق
المپیک ورزشی

غول
گام

کارسوق ارتباط مؤثر
مسابقه مجازی مار و پله

انتخاب پویا



های فوق برنامه  عنوان کالس

خالق شو

کار آفرینی

فن بیان انتخاب رشته

باشگاه 

اندیشه

هویت و 

خودآگاهی

وکارگاه گفتگ
حل مسئله و 

گیریتصمیم

نظم و کار 

گروهی

ارتباط مؤثر و 

کنترل هیجان

مسئولیت 

پذیری و مهارت 

مصرف


