+آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان
یکی اس خذهبتی کِ سبسهبى ثْشیستی ارائِ هی دّذ ،آهبدُ سبسی سهیٌِ ٍ ًظبرت ثز آهَسش اصَل ٍ ضیَُ ّبی صحیح
هْبرت ّبی سًذگی در هذارس اثتذایی است ٍ هخبعجبى عزح ،هذکَر داًص آهَساى پبیِ چْبرم ٍ پٌجن اثتذایی هی
ثبضٌذ .
ّذف ایي ثزًبهِ افشایص تَاًبیی ّبی رٍاًی – اجتوبعی کَدکبى ثزای هقبثلِ ثب کطوکطْبی سًذگی ٍ سبسگبری هَثز
است .ثِ ّویي هٌظَر هعبًٍت اهَر فزٌّگی ٍ پیطگیزی سبسهبى ثْشیستی کطَر در سبل  1375ثزای ًخستیي ثبر در
هٌغقِ ثزًبهِ آهَسش هْبرتْبی سىدگی را تذٍیي ٍ اجزاء ًوَد .
ارائِ دٌّذُ عزح هذکَر دفتز پیطگیزی اس آسیجْبی اجتوبعی سبسهبى ثْشیستی کطَر ٍ هجزیبى آى ،آهَسش ٍ پزٍرش ٍ
ٍاحذ ثْذاضت ٍ تغذیِ هذارس است .
قزارداد هبلی فی هبثیي سبسهبى ثْشیستی کطَر ٍ آهَسش ٍ پزٍرش هٌعقذ هی ضَد ،ثزگشاری کبرگبُ ّبی آهَسضی ثزای
هزثیبى ٍ هعلوبى هزثَعِ در هذارس ثز عْذُ ثْشیستی است .
ّوچٌیي تْیِ لَاسم هَرد ًیبس عزح اعن اس کتبة ،ثزٍضَر ٍ هغبلت آهَسضی ثز عْذُ ثْشیستی ٍ هبثقی ثز عْذُ آهَسش
ٍ پزٍرش هی ثبضذ .
اّذاف ثزًبهِ آهَسش هْبرتْبی سًذگی :
ّذف اس ایي ثزًبهِ ایجبد فزصت ّبیی ثزای کَدکبى ٍ ًَجَاًبى است تب عالٍُ ثز کست تَاًبیی ّبی خَاًذىًَ ،ضتي ٍ
حسبة کزدى ،هْبرتْبیی را ثزای سًذگی در هذرسِ کست ًوبیٌذ .ایي هْبرت ّبی اسبسی عجبرتٌذ اس :
تَاًبیی خَد آگبّی
تَاًبیی ّوذلی ثب دیگزاى
تَاًبیی تصوین گیزی
تَاًبیی حل هسئلِ
تَاًبیی تفکز خالق
تَاًبیی تفکز ًقبداًِ
تَاًبیی ثزقزاری راثغِ هَثز
تَاًبیی ثزقزاری رٍاثظ ثیي فزدی
تَاًبیی هقبثلِ ثب ّیجبى ّب
تَاًبیی هقبثلِ ثب استزس

داًص آهَس ثب یبدگیزی ایي هْبرت ّب خَد را قبدر هی سبسد ثب هسبئل سًذگی ثغَر هَثزتزی هقبثلِ ًوبیذ ثِ عثبرت دیگز
"آهَسش هْبرتْبی سًذگی" فزد را قبدر هی سبسد تب داًص ،ارسش ّب ٍ ًگزش ّب را ثِ تَاًبیی ّبی ثبلفعل تجذیل کٌذ
هثال ایٌکِ چِ کبری ثبیذ ثکٌذ ٍ چگًَِ آى را اًجبم دّذ .
ًتبیج پژٍّص ّبی اًجبم ضذُ ثز اثز ثخطی ثزًبهِ "آهَسش هْبرتْبی سًذگی" ًطبى هی دّذ کِ اثرات دراسهذت ٍ
عویقی ثز سًذگی فزدی ٍاجتوبعی کَدکبى ًٍَجَاًبى داضتِ است .
ًتبیج ثزًبهِ آهَسش هْبرتْبی سًذگی :
یبدگیزی داًص
تغییز ًگزش
تغییز در توبیالت رفتبری در سهیٌِ رفتبرّبی ثْذاضتی
رضذ عشت ًفس ٍ اعتوبد ثِ ًفس ٍ سبیز ضبخص ّبی ثْذاضت رٍاًی
اکتسبة هْبرتْب ٍ رضذ تَاًبییْب
رضذ ٍ ثْجَد هتغیزّبی هزثَط ثِ هذرسِ هبًٌذ :
فضبی هذرسِ
رفتبر داًص آهَساى در کالس
عولکزد تحصیلی
ثْجَد رٍاثظ کَدک ثب ّوسبالى ٍ هعلوبى
تغییز در رفتبرّبی اجتوبعی ٍ رفتبر سالهت هبًٌذ :
کبّص استفبدُ اس هَاد هخذر ٍ دارٍ
کبّص خطًَت
کبّص توبیالت خَدکطی

