
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 



مخاطب

مخاطب  :

0 سال 3تا

پیش دبستان و دبستان دوره اول

 دبستان دوره دوم



ابتدایی و مهدهاهای پویش در مدارس فعالیت

های زندگی برگزاری کالس آموزش مهارت

تدریس توسط معلم پویش •

ی شما معرفی در این مدل همکاری، یک معلم از سوی گروه پویش ب مدرسه

.  شودهای زندگی توسط این معلم برگزار میشده و کالس مهارت

تدریس توسط معلم مدرسه •

های زندگی در نظر در این مدل همکاری، معلمی که مدرسه برای کالس مهارت

، های پویشدرسدارد تحت آموزش گروه پویش قرار گرفته و ضمن دریافت طرح

طی سال تحصیلی از پشتیبانی گروه پویش جهت اجرای هر طرح درس قرار 

.  گیردمی

برای پویشکتابی ی برگزاری کالس، تهیهدر هر دو مدل باال، الزمه

.  آموزان استدانش



ابتدایی و مهدهاهای پویش در مدارس فعالیت

های زندگی برگزاری کارگاه آموزش مهارت

ندان مهای متعدد برای معلمین و عالقهی برگزاری کارگاهگروه پویش با سابقه

های زندگی، قادر است برای معلمین یک مدرسه یا والدین ی مهارتحوزه

.  هایی مرتبط با این حوزه برگزار کندآموزان کارگاهدانش



های سرفصل
پویش در
ان مقطع دبست

تعداد 
جلسات

محتوا حیطه

جلسه2 ظاهری و اطالعات فردی،ویژگی ها،توانمندی ها ،نقاط قوت و )شناخت خود
(ضعف و پذیرش خود خوداگاهیرشد 

جلسه1 اعتماد به نفس و انگیزه
جلسه2 (و تصمیم گیریمسئله حل )تفکر خالق و تقاد

شناختیرشد 
جلسه2 تمرکز، کتابخوانیو ، توجه و یادگیریمطالعه مهارت 
جلسه1 و برنامه ریزی برای کارهای هرچند کوچکگزاری هدف
جلسه3 هیجاناتمدیریت ، بیان احساس، احساساتشناخت 

هیجانیرشد 
جلسه1 فردیهای تفاوتهمدلی و پذیرش 

جلسه1 اختالف، حل و دوستیصلح /یابیدوست
جلسه1اجتماعیرشد  ، احترامگفت و گو، آداب بیان خواسته، نحوه آداب معاشرت

جلسه1 شناخت حقوق
جلسه1 پذیریمسئولیت 
جلسه1 جرئت ورزی و مهارت نه گفتن و پذیرش اشتباه و عواقب آن

جلسه2 آداب زندگی فردی و اجتماعی
جلسه1یسبک زندگرشد  مهارت مصرف

جلسه1 مهارت های اقتصادی

جلسه2 مهارت های ابتدایی رشد استقالل 
شخصی

دوره اول
دبستان



های سرفصل
پویش در
ان مقطع دبست

تعداد 
جلسات

محتوا حیطه

2 انگیزه

رشد خود

1 فراشناخت
1 اراده
2 کنترل خود
2 اعتماد به نفس
2 عزت نفس
4 هویت
3 توجهتمرکز و

شناختیرشد 

3 گذاریهدف
2 بندیطبقه
2 ادراک
3 خالقیت
3 مهارت مطالعه
6 نقادتفکر
2 ابراز هیجان

هیجانیرشد 

4 شناسیهیجان

1 بر شرمغلبه
2 غلبه بر ترس

6 کنترل خشم

دوره دوم
دبستان



های سرفصل
پویش در
ان مقطع دبست

تعداد 
جلسات

محتوا حیطه

2 کارآفرینی

یرشد سبک زندگ

2 مهارت مصرف
5 اقتصاد 
3 زندگی تحصیلی
3 زندگی فردی
2 مسافرت

رشد 
3یاستقالل شخص آشپزی

2 نظافت شخصی
1 خرید

3 حل اختالف

رشد اجتماعی

3 مداریقانون

3 های ارتباطراه
6 کار گروهی

2 همدلی
3 پذیریمسئولیت
6 ارتباط مؤثر

دوره دوم
دبستان



ابتداییهای پویش در مدارس فعالیت

برگزاری کارسوق در مدرسه

، ی آموزش موضوعات مختلفهای مؤثر در زمینهبدون شک یکی از فعالیت•

.  برگزاری کارسوق است

ی های متعددی با موضوعات مختلف حوزهکارسوقگروه پویش تا کنون •

.  استهای زندگی طراحی و اجرا کردهمهارت

ال برای برگزاری کارسوق در یک مدرسه، طرح مکتوب کارسوق به مدرسه ارس•

شده و بنا به درخواست مدرسه، همه یا تعدادی از مجریان کارسوق از سوی 

.  شوندگروه پویش به مدرسه اعزام می



محصوالت پویش

سال3تا 0سنین 

ی کار در براای هستند، بستهتوجه به اینکه در این سن اکثر کودکان در منزل با 

: باشدشامل موارد زیر میکه ایم کردهمنزل تهیه 

اولیا، از اطالعاتی در خصوص همان مقطع سنی به ی ارائهجهت ای کتابچه-1

رشدی مختلف و توانمندی هایی که هر کودک در آن مقطع سنیهای جمله حیطه

.کسب نمایدبایست می

آموزش آن مهارت در ی نحوهزندگی و های مهارتهر یک از ی دربارهتوضیحی -۲

.آموزشینکات رفتاری و بازی های منزل، شامل 

.های زندگیهای مناسب جهت رشد مهارتبازیابزار کار واسباب. 3



ابتداییدر مدارس محصوالت پویش 

و دبستان دوره اول پیش دبستان 

هایدورهبه اجرای مند عالقهکه هادبستانمهدهای کودک و ی ی ویژهبسته

:شامل. هستندزندگی برای کودکان های مهارت

کتاب طرح درس معلم که به طور کامل برای هر جلسه درسی روش کار و 1.

.استابزار الزم برای تدریس معلم تهیه شده 

در کنار آن برای دانش آموزان کالس یک . ده مهارت زندگی تهیه شی بسته2

ارد که در آن کتاب کار و تمامی ابزارهایی که معلم سر کالس به آن نیاز د

رای بهایی بازیاسبابیا ها بازیعالوه جهت تکمیل کار معلم به . داردوجود 

.داردکار در منزل در بسته وجود 



ابتداییدر مدارس محصوالت پویش 

و دبستان دوره اول پیش دبستان 

ر امکان حضوکه کودکانی ی ، ویژهمنزلدر زندگی های مهارتآموزش ی بسته

.  ندارندزندگی را را های های مهارتکالسدر 

سته این بسته به کمک کتاب راهنمای موجود در بی تهیهاین عزیزان با اولیای 

 همچنین تعدادی اسباب. دهندمهارت ها را در کودک خود رشد یک سری می توانند 

.دارددر بسته وجود ها آنبازی آموزشی و هدفمند به همراه توضیحات 



ابتداییدر مدارس محصوالت پویش 

دومدوره دبستان 

درسکار در کالس آموز برای دانشکار کتاب •

زندگی های مهارتآموزش های درسطرحمعلم شامل کتاب •



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



های پویش درسطرح 



صفحاتی از کتاب کودک






