جلسۀ اول
جدول زمانی
عنوان

عنوان

دقیقه

دقیقه
15

حضور /غیاب

5

فعالیت کالسی

ایجاد انگیزه

5

فعالیت غیرکالسی  /تحقیق

7

تدریس

15

ارزشیابی

1

هدف

در این جلسه دانش آموزان با برخی از مفاهیم علمی که آنها رابرای ایده پردازی
و انجام مراحل طراحی و ساخت پروژه آماده می سازد ،آشنا می شوند .برای این منظور
دانش آموزان باید بتوانند ضمن آشنایی با مفهوم پویانمایی ،تصاویر دو موضوع متفاوت
را با هم در یک تصویر نشان دهند.

وسایل و ابزار مورد نیاز

1ــ مقوا
2ــ مداد ــ پاک کن و مداد
3ــ چسب
4ــ قیچی
  5ــ پرگار
  6ــ نخ
7ــ دستگاه پانچ (سوراخ کن کاغذ)
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شرح درس

دوام دید :اساس تشکیل تصاویر متحرک مربوط به دوامِ دید می شود .چشم انسان تصویری
را که می بیند می تواند به مدت کسری از ثانیه (حدود  0/1ثانیه) به خاطر بسپارد ،بنابراین اگر تصویر
دیگری را بتوان به سرعت جایگزین تصویر قبلی کرد دو تصویر درهم ادغام می شوند.
روش ساخت وسیله ای که بتوان دو تصویر را درهم ادغام کرد

برای این منظور ابتدا باید تصاویر دو تصویر متفاوت را به گونه ای انتخاب کرد که مکمل هم
باشند .گل و گلدان دو تصویر متفاوت است ولی می توان آن دو را باهم ترکیب کرد .بنابراین میتوان
یک تصویر گل و یک تصویر گلدان را درنظر گرفت آنگاه وسیله ای طراحی کرد که بتوان به کمک آن
این دو تصویر را ،باسرعت مناسب ،جایگزین هم نمود.

درمرحله بعد می بایست تصاویر را در دو طرف مقوا چسباند.الزم است تصاویر در جهت عکس
ٔ
هم چسبانده شوند؛ یعنی پس از چسباندن تصویر اول ،تصویر دوم وارونه و در پشت مقوا چسبانده
میشود.
پس از ترسیم گل ،باید جای موقعیت تصویر گلدان به گونه ای ترسیم شود که گویی گل در
تصویر ،قبال ً در گلدان وجود داشته است .برای رسیدن به این هدف باید برای ترسیم تصویر دوم ،کاغذ
را روی تصویر اول قرار داد ،سپس تصویر گل آن را رسم کرد.
اگر در دو سمت یک مقوای دایره ای شکل دو نخ متصل کنیم و نخ های دو طرف را در یک
جهت بچرخانیم پس از کشیدن نخ ها مقوای دایره ای شکل شروع به چرخیدن می کند.
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مراحل ساخت

تهیه یک مقوای دایره ای شکل به قطر١٠سانتیمتر.
ٔ
چسباندن تصاویر در دو طرف مقوا( .تصویر اول مستقیم و تصویر دوم وارونه)
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سوراخ کردن دو سمت مقوا به فاصله یک سانتی متر از لبه های مقوا.

عبور دادن نخ از سوراخ های مقوا و
گره زدن آن.
گرفتن دو سر نخ در دستان و تاباندن
مقوا و کشیدن دو سر مقوا و دیدن تصویر.

92

روش تدریس

کارپوشه مربوط
قبل از بیان درس از دانشآموزان بخواهید کتاب کارشان را باز کنند و قسمت
ٔ
به پروژههای درس کار و فناوری را بیاورند.
به دانش آموزان بگویید الزم است کارهای خواسته شده مربوط به فعالیت های کالسی و غیر
کالسی هر جلسه را در نمون برگ کارپوشه بنویسند و به این ترتیب کلیه مراحل طراحی و ساخت پروژه
گردونه تصاویر را مستند کنند.
نیازسنجی :به دانش آموزان بگویید ما نیاز به طراحی و ساخت وسیله ای داریم تا بتوان به
کمک آن ،تصاویر را به صورت متحرک نمایش داد .سپس از آنها بخواهید در نمون برگ کارپوشه
جلسه اول بنویسند:
ٔ
در این پروژه ،اول :وسیله ای را طراحی می کنم که بتواند  ٢٠تصویر با تفاوت های کم را
به صورت متحرک نمایش دهد ،سپس آن را میسازم.

دوم :کار پوشه را تکمیل می کنم و به معلم خود تحویل می دهم.
از دانش آموزان بپرسید فرق بین دوربین عکاسی و دوربین فیلم برداری چیست؟
باید پاسخ دهند که محصول دوربین عکاسی فقط یک تصویر است .ولی دوربین فیلمبرداری
وسیله
قادر است فیلم بگیرد؛ یعنی عکسهای متوالی از حرکت یک شیء را چنان می گیرد که می توان به ٔ
آنها حرکت را بازآفرینی کرد.
درباره پویانمایی و تصاویر متحرک چه می دانید؟
ٔ
همه دانش آموزان را در پاسخگویی به سؤاالت مشارکت دهید و به آنها توضیح دهید
سعی کنید ٔ
که برای آنکه بتوانند وسیلهای بسازند که تصاویر متحرک را نمایش دهد می بایست فعالیتهایی را در
کالس و خارج کالس در طول این پروژه انجام دهند.
سپس از دانش آموزان بخواهید روی دو موضوع که می توان آنها را در یک تصویر ادغام کرد
فکر کنند .این موضوعات می توانند شامل پرنده و النه ،درخت ومیوه ،ماهی و تنگ ماهی و دیگر
موضوعاتی مانند این ها باشند.
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لیوان خالی ــ آب میوه

تنگ ماهی ــ ماهی

درخت ــ میوه های درخت
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از ایده پردازی دانش آموزان در این رابطه استقبال کنید ،سپس از آنها بخواهید موضوعات
نحوه ترسیم تصویر دوم برای ادغام با تصویر اول
انتخابی شان را روی کاغذ رسم کنند .نکات مربوط به ٔ
را برای آنها شرح دهید.
از دانش آموزان بخواهید دایره ای به قطر  10سانتی متر روی مقوای نسبتاً ضخیم به کمک پرگار
رسم کنند ،سپس آن را با قیچی برش دهند.
فاصله یک سانتی متر از
دایره کوچک (به قطر٢میلی متر) در وسط دو سمت مقوا به
ٔ
با مداد دو ٴ
لبههای آن ترسیم کنند و آنها را سوراخ کنند.
نخ کاموا را از سوراخ مقوا (هر دوسمت) عبور دهند و گره بزنند.
جلسه قبلی و یا در فعالیت غیرکالسی تهیه کرده اند در دو طرف مقوا
تصاویری را که در
ٔ
بچسبانند.
به دانش آموزان مراجعه کنید و کار هر یک را در هنگام ساختن بررسی و آنها را راهنمایی
کنید.
به آنها رعایت نکات ایمنی و بهداشتی را ،در استفاده از ابزار تیز ،چسب و… یادآور شوید.
روش آزمایش نمونه های ساخته شده را به دانش آموزان نشان دهید و آنها را در انجام آن تشویق
کنید.

فعالیت غیر کالسی

1ــ دانش آموزان چهار موضوع دیگر را که می توان دوبه دو در یک تصویر ادغام
کرد در کارپوشه هایشان ترسیم کنند.
جلسه بعد وسایل زیر را با خود به همراه
2ــ از دانش آموزان بخواهید برای
ٔ
بیاورند.
٣ــ قیچی کوچک ٤ــ نخ
١ــ چسب مایع ٢ــ مقوا
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جلسۀ دوم
جدول زمانی
عنوان

عنوان

دقیقه

دقیقه
15

حضور /غیاب

5

فعالیت کالسی

ایجاد انگیزه

5

فعالیت غیرکالسی  /تحقیق

7

تدریس

15

ارزشیابی

1

هدف

در این جلسه دانش آموزان فعالیت های مقدماتی را برای متحرک سازی تصاویر
انجام میدهند.

شرح درس

تعریف گردونۀ تصویر« ،زوتروپ» یا چرخ زندگی :نقاشی یا مجموعه ای از نقاشی های
دنباله دار که ماجرا یا داستانی را روایت می کند ،این نقاشی ها یا مجموعه تصاویر در داخل یک گردونه
گردونه در حال چرخش احساس حرکت را
طراحی می شوند و بیننده با نگاه کردن از درون شکاف های
ٔ
گردونه در حال چرخش جان می گیرند و حرکت می کنند.
دریافت می کند؛ گویی نقاشی های درون
ٔ
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روش تدریس

آدمکی را روی تخته مانند شکل مقابل
رسم کنید.
از دانش آموزان بخواهید دو تصویر از
تصویر آدمک را باشرایط زیر ترسیم کنند.
اول :در یک تصویر دو دست آدمک
پایین و در تصویر دوم دو دست او باال باشد.
دوم :دو تصویر به یک اندازه باشد.

تصویر اول

تصویر دوم

کار دانش آموزان را بررسی کنید .سپس از آنها بخواهید به جای دو تصویر چهار تصویر رسم
کنند به گونه ای که دستان آدمک از پایین ترین موقعیت در تصویر اول به باالترین موقعیت در تصویر
چهارم ترسیم شود .از آنها بخواهید برای هر یک از تصاویر شرح مختصری بنویسند.

 1ــ دو دست آدمک
به سمت پایین قرار
گیرد.

 2ــ دست راست
آدمک باالتر از
حالت قبلی باشد.

 3ــ دست راست
آدمک باالتر از حالت
قبلی و دست چپ
پایین تر از حالت
قبلی قرار گیرد.

 4ــ دست راست از
حالت قبلی باز هم
باالتر و دست چپ کامال ً
در پایین قرار داده شود.
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فعالیت های کالسی

دانش آموزان کارهای زیر را انجام دهند.
١ــ  10قطعه کاغذ سفید به ابعاد5 *١٠
سانتیمتر از کاغذهای باطله تهیه کنند.

٢ــ برای یک فعالیت مانند ورزش کردن ،توپ بازی یا فعالیت های دیگر١٠جمله بنویسند
به طوری که ترتیب جمالت بیانگر ترتیب انجام فعالیت در یک مدت کوتاه (مثال ً  1تا  2ثانیه) باشد.
نیمه سمت راست قطعات کاغذ را عالمت گذاری کنند و برای هرجمله ،تصویری در
٣ــ مراکز ٔ
مرکز نیمه راست هر قطعه کاغذ ترسیم نمایند.
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فعالیت کالسی دانش آموزان را بررسی
کنید و آنها رابرای برطرف کردن مشکالتشان
راهنمایی کنید.
نیمه اول
از دانش آموزان بخواهید در ٔ
قطعات کاغذ با حفظ ترتیب ترسیم ،آنها را از عدد
 ١تا  2٠شمارهگذاری کنند .قطعات کاغذی را
شماره ٠پایین ترین
روی هم طوری قرار دهند که
ٔ
شماره  20که باالترین قطعه
کاغذ و به ترتیب تا
ٔ
کاغذی است روی هم قرار گیرند .با یک نوار
کاغذی مانند باند رول (یا کاغذ دورپیچ اسکناس)
مرکز کاغذها بسته می شوند( .مطابق تصویر)
از دانش آموزان بخواهید کاغذها را ورق
بزنند .سپس بگویید در کارپوشه شان آنچه را که
اتفاق افتاده است و مشاهده میکنند بنویسند.

باند رول
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جلسۀ سوم
جدول زمانی
عنوان

عنوان

دقیقه
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ایجاد انگیزه

5

فعالیت غیرکالسی  /تحقیق

7

تدریس

15

ارزشیابی

1

هدف

مصور و طراحی تصاویر متحرک
در این جلسه دانش آموزان در مورد داستان ّ
ایده پردازی می کنند.

شرح درس

تصاویر دنباله دار که برای سرگرمی در پایین صفحات دفتر یا کتاب طراحی می شوند و در آنها
القای حرکت دیده می شود می تواند الگوی خوبی برای طراحی تصاویر متحرک باشند .این تصاویر
متحرک را فیلیک بوک ( )Filick bookمی نامند.
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مراحل ساخت گردونه تصویر

گردونه تصویر شامل دو قسمت است:
ساخت
ٔ
ــ قسمت نوار تصاویر
ــ قسمت مکانیکی

١ــ نوار تصاویر :برای ایجاد نوار تصاویر ابتدا باید یک روایت داستانی به صورت تصویری
در  20قطعه آماده کنید .سپس یک نوار کاغذی به طول  ٥٠سانتی متر و عرض  ٤سانتی متر را بیست
قسمت کرده ،روی هر قسمت یکی از  20تصویر موردنظر را به ترتیب روایت داستانی ترسیم کنید.

 20قسمت مساوی کردن کاغذ

ترسیم آدمک ها (قسمت مشابه)

تکمیل رسامی ها
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چسباندن دو لبه

بریدن در پوش و در پوش آماده

قطعه مقوا مانند استوانه شود .برای ساختن کفهٴ استوانه ،با
دولبه مقوایی را روی هم بچسبانید تا ٔ
ٔ
یک پرگار روی مقوا دایره ای به شعاع  ٨سانتی متر رسم کنید و با قیچی آن رابرش دهید.
روش تدریس و انجام کار

دانش آموزان را در گروه های  ٤نفری تقسیم کنید و از هر گروه بخواهید ایده هایشان را برای
نوشتن یک روایت داستانی برای تصاویر متحرک بنویسند و توسط سرگروه به شما نشان دهند.به آنها
متذکر شوید که در کارپوشه شان ایده ها را بنویسند و مزایا و معایب هر کدام از ایده ها را نیز ذکر کنند و
ایده اصالح شده ای را که از مزایای بیشتری برخوردار است به شما تحویل دهند .ایدهها را بررسی کنید
و آنها را راهنمایی نمایید.
تصاویر می بایست به یک اندازه (تقریباً مشابه با اختالفات جزئی) و از یک سیر منطقی برای
لبه پایینی نوار
توصیف فعالیتها پیروی کنند .همچنین محل تصاویر و مقدار
لبه باالیی و ٔ
فاصله آنها از ٔ
ٔ
باید کنترل شود .از دانشآموزان بخواهید در طرح خود اصالحات الزم را انجام دهند .سپس وسیله ای
بسازند تا این تصاویر را به صورت متحرک نمایش دهد .به دانش آموزان بگویید که یکی از روش های
استوانه دوار است .به گونه ای که نوار تصویر در
جایگزینی تصاویر به جای یکدیگر ،روش استفاده از
ٔ
بدنه استوانه نصب می شود و با چرخیدن استوانه میتوان تصاویر را جایگزین یکدیگر کرد.
داخل ٔ
فعالیت های غیرکالسی

روش استفاده از استوانه برای ایجاد تصاویر متحرک را برای آنها شرح دهید و
حد امکان آنها را تشویق کنید تا برای انجام کارها مانند چگونگی ایجاد شکاف های
در ّ
یکسان ــ اتصال بدنه استوانه به درپوش استوانه و…ایدهپردازی کنند.
همواره نکات ایمنی و بهداشتی را به دانش آموزان یادآوری کنید.
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جلسۀ چهارم
جدول زمانی
عنوان

عنوان

دقیقه

دقیقه
15

حضور /غیاب

5

فعالیت کالسی

ایجاد انگیزه

5

فعالیت غیرکالسی  /تحقیق

7

تدریس

15

ارزشیابی

1

هدف

در این جلسه دانش آموزان در مورد طراحی و ساخت گردونه ایده پردازی
می کنند.

شرح درس

گردونه تصویر (نوارتصویر)
نحوه ساخت قسمت اول
در
ٔ
ٔ
شیوه تهیه داستان مصور و ٔ
جلسه سوم ٔ
توضیح داده شد .در این جلسه به قسمت دوم ساخت گردونه می پردازیم.
ـ قسمت مکانیکی گردونه تصویر :قسمت اول ساخت استوانۀ شکافدار

استوانه کاغذی گردان است که برای ایجاد ماندگاری
قسمت مکانیکی گردونه ،شامل یک نیم
ٔ
تصاویر در ذهن ،در سطح آن شیارهای یکسانی ایجاد شده است.
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برای ساخت آن ابتدا یک مقوا به طول  ٥١وعرض
 ١٠سانتی متر تهیه کنید.

ــ ادامۀ قسمت مکانیکی گردونه :قسمت دوم ساخت در پوش و دسته
قطعه مقوایی را به صورت هفت ــ هشتی ببرید .قسمت باالی آن  ٢٠شکاف ،هر
قسمت پایین ٔ
یک به عرض  ٣میلی متر و ارتفاع ٢سانتی متر ایجادکنید.
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استوانه کاغذی را ،که به صورت هفت ــ هشتی قبال ً بریده شده است ،به سمت
قسمت پایین
ٔ
داخل تا کنید و با چسب روی درپوش بچسبانید.
اندازه قطر مداد سوراخ کنید ومدادی را از آن عبور دهید.
مرکز درپوش را به
ٔ
صفحه مقوایی ایجاد
یک دسته را ،که از لوله کردن یک مقوا وقرار دادن آن در سوراخ یک
ٔ
می شود ،در زیر درپوش قراردهید به طوری که مداد از آن عبور کند به راحتی در آن بچرخد.
صفحه مقوایی از قطر مداد باید بیشتر باشد.
قابل ذکر است که سوراخ
ٔ

دسته گردونه را طوری بگیرید که شکافهای گردونه در مقابل چشمان قرار
سپس با یک دست ٔ
گیرد و با دست دیگر مداد را به آرامی بچرخانید .از بین شکافها ،تصاویر مقابل دیده شود .سرعت
چرخیدن تصاویر را با چرخش مداد تند و کند کنید تا بهترین سرعت را برای دیدن تصاویر متحرک
به دست آورید.

فعالیت غیر کالسی

از دانشآموزان بخواهید روایت داستانی شامل  20مرحله از یک فعالیت را
بنویسند و تصاویر آن را روی نوار رسم کنند ،سپس در گردونه قرار دهند و آن را ببینند.
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جلسۀ پنجم
جدول زمانی
عنوان

دقیقه

دقیقه

عنوان

15

حضور /غیاب

5

فعالیت کالسی

ایجاد انگیزه

5

فعالیت غیرکالسی  /تحقیق

7

تدریس

15

ارزشیابی

1

هدف

گردونه تصویر رابه اتمام می رسانند و آن را
دانش آموزان مراحل ساخت
ٔ
آزمایش میکنند.

شرح درس

نحوۀ ثبت نتایج آزمایش درکارپوشه
شده خود را مورد آزمایش قرار
پس از اتمام مراحل ساخت ،دانش آموزان طرح های ساخته ٔ
پوشه خود ثبت میکنند.
میدهند .سپس نتایج آزمایش را در جدول مانند زیر در کار ٔ
کنترل و آزمایش

مشاهدات

نحوۀ اصالح

الف) کنترل قسمتهای فیزیکی گردونه تصویر
محکم بودن اجزای گردونه
چرخیدن روان

ــ اجزاء گردونه محکم نصب شده اند.
ــ گردونه روان نمی چرخد.

ب) کنترل ترتیب قرارگیری تصاویر

تصاویر به صورت سؤالی و به ترتیب قرار گرفته است.

ج) مشاهده تصویر متحرک
1ــ در سرعت زیاد
2ــ در سرعت متوسط
3ــ در سرعت کم

در سرعت متوسط مورد یک دور در هر ثانیه تصاویر متحرک بهتر
مشاهده می شود.
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ــ نیاز به اصالح نیست.
ــ دسته گردونه باید اصالح
شود.

روش تدریس

گردونه تصویر راهنمایی کنید .ضروری است شما
دانشآموزان را در تکمیل مراحل ساخت
ٔ
معلم گرامی در طول مدت فرایند مراحل تکمیلی ساخت به دانشآموزان مراجعه کرده و ضمن متذکر
شدن رعایت نکات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی ،آنها را برای انجام کارشان راهنمایی کنید .پس از اتمام
مراحل کاری از دانش آموزان بخواهید طرح خود را آزمایش کنند.
برای دیدن تصاویر متحرک ،دانشآموزان باید
گردونه تصویر را با یک دست در مقابل خود
ٔ
بگیرند و با دست دیگر محور آن را با سرعت مناسب بچرخانند .در این صورت از بین شکافهای
استوانه گردان تصاویر متحرک قابل رؤیت است.
ٔ
گردونه تصویر از جدول ارائه شده در دانستنیهای معلم
برای ثبت نتایج اجرا و اصالح و بهبود
ٔ
استفاده کنید.
نحوه اصالح و
دانشآموزان میبایست مشاهدات خود را در سه قسمت اصلی جدول ثبت و ٔ
وسیله ساخته خود را مکتوب نمایند.
بهبود
ٔ
کنترل و آزمایش

مشاهدات

نحوۀ اصالح

از آنجایی که ثبت نتایج آزمایش و مستند کردن مشاهدات و روشهای اصالح و بهبود طرحها
از بخشهای مهم فرآیند اجرای پروژههای طراحی و ساخت محسوب میشود ،توصیه می شود
دانشآموزان را به ثبت مشاهدات خود ،قبل از رفع اشکاالت و آزمایش مجدد ،تشویق و راهنمایی
کنید.
جلسه چهارم را در
از دانشآموزان بخواهید نوار تصاویر مربوط به فعالیت خارج از کالس
ٔ
گردونه تصویر را آزمایش کنند.
گردونه تصویر خود جایگزین و
ٔ
ٔ
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فعالیت های غیر کالسی

دانش آموزان در مورد موضوع دلخواهی روایت داستانی تهیه کنند و تصاویر آن
شده خودشان مورد استفاده قرار دهند.
را در
ٔ
گردونه ساخته ٔ
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جلسۀ ششم
عنوان

جدول زمانی

دقیقه

عنوان

دقیقه
15

حضور /غیاب

5

فعالیت کالسی

ایجاد انگیزه

5

فعالیت غیرکالسی  /تحقیق

7

تدریس

15

ارزشیابی

1

هدف

در این جلسه دانش آموزان طرح خود را با اضافه کردن یک چشمی بهبود
میبخشند.

شرح درس

گردونه تصویر؛
نحوه طراحی و ساخت یک چشمی برای
ٔ
1ــ ٔ
2ــ آشنایی با نمون برگ گزارش
ساخت یک «چشمی»

هنگامی که تصاویر متحرک را ازبین شکافهای گردونه مالحظه میکنید ،چند تصویر را
به صورت همزمان متحرک می بینید .برای آنکه آنها را در یک تصویر محدود کنید نیاز است تا برای
گردونه چشمی طراحی کنید.
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اندازه
قطعه مقوا را که دارای شکافی تقریباً به
برای ساخت چشمی کافی است که یک ٔ
ٔ
شکاف های گردونه است در کنار گردونه ،مطابق با شکل ،بچسبانید .پس از چرخاندن مداد فقط یک
تصویر را میبینید که دارای حرکت است.

گزارش نویسی

ِ
درسی درس کار و فناوری ،که در آموزش پروژه ها در نظر گرفته شده
برنامه
یکی از اهداف
ٔ
است ،مستندسازی و گزارش نویسی است .برای این منظور در کتاب کار دانش آموزان نمون برگی
طراحی شده است تا دانش آموزان با تکمیل آن بتوانند گزارشی از عملکردشان برای انجام پروژه تهیه
نمایند.
این گزارش شامل موضوعاتی به شرح زیر است:
1ــ عنوان
2ــ هدف
3ــ ابزار ،مواد و تجهیزات مورد نیاز
4ــ مراحل انجام کار
  5ــ مشکالت و موانع
ٔ
نقشه نهایی
  6ــ
7ــ تصویری از محصول ساخته شده
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روش تدریس

از دانش آموزان بخواهید برای آنکه فقط یک تصویر را در گردونه به صورت متحرک ببینند
برای گردونه تصویر چشمی طراحی کنند و طرح خود را بهبود بخشند.
برکار دانشآموزان نظارت داشته باشید و نکات ایمنی و بهداشتی را به آنها یادآور شوید.

فعالیت های غیر کالسی

از دانش آموزان بخواهید مشاغلی را که با وسیله ای که ساخته اند مرتبط است
شناسایی کنند و در کارپوشه شان بنویسند.
وسیله خود
جلسه هفتم می بایست گزارشی از فرآیند ساخت
دانش آموزان در
ٔ
ٔ
کارپوشه هر دانش آموز نمون برگی برای این منظور
در کالس درس ارائه دهند .در
ٔ
به صورت خام طراحی شده است .هر دانش آموز باید نمون برگ را تکمیل کنند [در
جلسه
صورت امکان با نرم افزارهایی که می شناسد مانند  wordیا  ]powerpointو در
ٔ
هفتم ارائه دهد.
برای این منظور محتوای نمون برگ گزارش را برای دانشآموزان شرح دهید و
جلسه هفتم برای آنها بیان کنید.
ارائه گزارش در
ٔ
انتظارات خود را برای ٔ
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جلسۀ هفتم
ارائه گزارش کار
عنوان فعالیت
ارائه گزارش

هدف :ارائه گزارش

زمان آموزش
 5دقیقه

در شروع کالس معلم کارهای انجام شده توسط دانش آموزان را مشاهده می کند و عملکرد
وسیله های ساخته شده را بررسی می کند .از گروه های مختلف خواسته شود که گزارش کار خود را
ارائه دهند .اولین ارائه گزارش به صورت داوطلبانه باشد و سپس بقیه گزارش ها توسط گروه ها ارائه
شود .زمان ارائه گزارش هر گروه حدود  5دقیقه درنظر گرفته شود .در صورت امکان ارائه گزارش
از طریق نرم افزارهایی که دانش آموزان با آنها آشنایی دارند صورت گیرد .ممکن است در بعضی از
گزارش ها برخی از قسمت های مهم ارائه نشود ،معلم گرامی می تواند با طرح یک پرسش مسیر گزارش
را هدایت کند و محورهای مهم گزارش را برای دانش آموزان یادآوری کند .همان طور که در جلسه
پیش نیز اشاره شد برخی از محورهای معلم تهیه و ارائه گزارش عبارت است از:
عنوان گزارش ــ هدف پروژه /پیمانه کار ــ ابزار ،مواد و تجهیزات موردنیاز ــ مراحل انجام کار
ــ مشکالت و موانع ــ نقشه نهایی ،تصویری از محصول ساخته شده و توسعه حرفه ای
منظور از توسعه حرفه ای ،همان مشاغل و حرفه هایی هستند که مرتبط با محصول ساخته شده
و یا مراحل ساخت محصول می باشد.
در پایان جلسه ،نمون برگ ارزشیابی این پروژه که در هر جلسه قسمت های مربوط به آن توسط
معلم تکمیل شده است می تواند نهایی و به اطالع دانش آموزان برسد.
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ارزشیابی

ارزشیابی از پروژه های طراحی و ساخت به صورت مستمر و از فعالیت های کالسی ،غیرکالسی
و گزارش پایانی انجام می شود و تمرکز بر «فرایند و مراحل اجرای پروژه» توسط هر دانش آموز دارد.
در زیر نمونه ای از جدول ارزشیابی را که به صورت پیشنهادی است مالحظه می کنید:
ردیف

جدول بارم بندی پیشنهادی برای پروژه طراحی و ساخت
ابزار ارزشیابی

بارم

عناصر ارزشیابی

١

شرح مفاهیم اصلی

کارپوشه

7

٢

آماده سازی وسایل

مشاهده

3

٣

اجرای صحیح مراحل و فرایند اجرای پروژه

عملکرد

1

٤

استفاده صحیح از ابزار

مشاهده

5

٥

رعایت اصول ایمنی ،بهداشت و حفاظتی

مشاهده

8

٦

ایده پردازی،نوآوری و خالقیت

کارپوشه

15

٧

اجرای پروژه بر اساس زمان بندی

مشاهده  +کارپوشه

1

٨

آزمایش پروژه نهایی اجرا شده

عملکرد

5

٩

اصالح و بهبود پروژه

کارپوشه  +گزارش پایانی

1

کار پوشه

1

 ١٠اجرای فعالیت های غیر کالسی
 ١١توجه به مهارت های غیرفنی مانند عالقه به یادگیری ،انضباط ،روحیه
مشارکت پذیری ،روحیه پرسشگری ،پاسخ به سؤاالت و نوآوری
 ١٢تنظیم گزارش پایانی و ارائه آن
 ١٣جمع

مشاهده و عملکرد
گزارش کار پایانی +مشاهده

7
1
1

الزم به ذکر است که درس کار و فناوری  ٢٠نمره دارد که نمره اختصاصی پروژه طراحی و
ساخت  ١٠نمره از  ٢٠نمره است که در نوبت دوم در نظر گرفته میشود .ده نمره باقیمانده به پودمانهای
کار اختصاص می یابد.
نمره کسب شده در این پروژه بر مبنای ١٠٠
نمره دانش آموز
١٠
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جدول ارزشیابی درس کار و فناوری
نوبت اول
بخش
موضوع

بخش اول

بخش دوم ــ قسمت دوم

بخش دوم ــ قسمت اول

فناوری ارتباطات و اطالعات پروژه های طراحی و ساخت

بارم هر موضوع

٢٠

بارم هر نوبت

٢٠
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نوبت دوم

١٠

پودمان های کار
١٠

٢٠

1
الیت …………………………………
کارپوشه ف ّع ّ

اول
جلس ٴه ّ

الیت کالسی
ّ
فع ّ

الیت غیرکالسی
ّ
فع ّ

جلسه مربوط به انجام پروژه  ،انجام پودمان کار از نمون برگ
الیت کالسی و غیرکالسی خود در هر
ٔ
1ــ دانش آموزان عزیز برای ثبت ّفع ّ

کارپوشه که به صورت نمونه آورده شده است استفاده می کنند.

115

طراحی و ساخت
نمون برگ گزارش پروژۀ ّ
نام و نام خانوادگی دانش آموز:
عنوان گزارش:
طراحی و ساخت این وسیله چه نیازی را بر طرف کردم
با ّ
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
مواد و ابزاری را که برای ساخت وسیله از آنها استفاده کردم:
نام مواد و ابزار

نام مواد و ابزار
ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ
ــ

ــ
ــ
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موارد ایمنی و بهداشتی که رعایت کردم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
طراحی و ساخت وسیله انجام دادم:
مراحل کاری که در ّ
١ــ ……………………………………………………………………………
٢ــ ……………………………………………………………………………
٣ــ ……………………………………………………………………………
٤ــ ……………………………………………………………………………
  ٥ــ ……………………………………………………………………………
  ٦ــ ……………………………………………………………………………
٧ــ ……………………………………………………………………………
  ٨ــ ……………………………………………………………………………
٩ــ ……………………………………………………………………………
١0ــ ……………………………………………………………………………
مشکالت و موانعی که برای انجام کارم با آنها مواجه شدم:
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
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نتیجه ای که از انجام آزمایش گرفتم:
طراحی کردم
تصویری از نقشه پیش از ساخت که ّ
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تصویری از وسیله ای که توانستم آن را بسازم

