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آموزش و ارزشيابي مهارت هاي زندگي
انعطاف پذيري

مؤلفان: جن آلن، ميشل موراي، كلي سيمونز
مترجم: حسين دانش فر

ويراستار عزت السادات حسيني
ناشر: موسسه فرهنگي فاطمي

نوبت چاپ: چاپ اول، 1388
تيراژ: 3000 نسخه

قيمت: 1700 تومان
همه ما با دانش آموزاني روبه رو مي شويم كه از مدرسه 
خوششان نمي آيد. معموال در يادگيري مشكل دارند و 
ممكن است احساس كنند كه همكالسي ها دوستشان 
ندارند. اما، امكان كمك كردن به اين دانش آموزان و ايجاد 
اعتماد به نفس در آنان وجود 

دارد.
اين  قابليت هاي  مي توان 
براي خودشان  را  دانش آموزان 
آشكار كرد و باعث خوشبيني 
اساس  شد.  زندگي  به  آنان 
انعطاف پذيري نيز همين است. 
تمرين هاي  ضمن  كتاب  اين 
مختلف، معناي اعتماد به نفس و 
انعطاف پذيري را روشن مي كند 
كه  مي دهد  نشان  معلم  به  و 

معرفي كتاب

آموزش 
و ارزشيابي 
مهارت هاي 

زندگي
اين مجموعه آموزشي در اصل يك بسته آموزشي 
حاوي 5 جلد كتاب مي باشد با موضوعات متنوع مهارتي، 

از جمله:
1 ـ انعطاف پذيري، 2 ـ پرسش كردن 3ـ فكر كردن 

4-همكارى گروهى 5ـ  برقراري ارتباط و مقابله با تعارض.
 هر كتاب يكي از مهارت هاي زندگي را معرفي كرده 

است.
به  مهارت ها  اول، آموزش  در درجه   هدف كتاب ها 

آموزگاران است.
جنبه  كتاب ها،  مختلف  فصل هاي  در  تمرين ها   

پيشنهادي دارند و مي توان از آنها الگوبرداري كرد.
 مطالب و تمرين ها وابسته به كشور و فرهنگ خاصي 
نيستند و در همه جا امكان استفاده از آنها (يا مشابه 

آنها) وجود دارد.
 اين كتاب ها براي دوره تحصيلي خاصي تهيه نشده اند، 
اما چون دوره ابتدايي اهميت ويژه اي در پايه گذاري 
يادگيري ها دارد. تعداد بيشتري از تمرين ها براي همين 

دوره پيش بيني شده اند.

چگونه بايد از لحاظ عاطفي به كمك دانش آموزان بيايد و باعث 
شود كه آنان متكي به خود باشند.

آموزش و ارزشيابي مهارت هاي زندگي
همكاري گروهي

مؤلفان: كت مورداك، 
جني ويلسون
مترجم: حسين دانش فر
ويراستار: عزت ا   لسادات 
حسيني
ناشر: موسسه فرهنگي 
فاطمي
نوبت چاپ: چاپ اول 
1388
تيراژ: 3000 نسخه
قيمت: 1600 تومان

محيط كالس از جمله مكان هايي است كه در آن دانش آموزان 
همواره نياز به سهيم شدن، منتظر ماندن، نوبت گرفتن، سازش 
كردن و همكاري در گروه هاي دو يا چند نفره دارند. در اين ميان 
نيز آز آنان انتظار مي رود كه در انجام تكليف مشترك سهيم 
باشند، وظايف محوله خود را براي رسيدن به يك هدف يا 
نتيجه، درست انجام دهند و متوجه مسئوليت ها مراحل مختلف 

كار و نوع روش هايي باشند كه بايد به آنها عمل كنند.
اين كتاب مشخصه هاي همكاري گروهي دوستانه و نوع 
مهارت هاي الزم براي انجام موفقيت آميز آن را معرفي مي كند 
و نشان مي دهد كه در اين ميان نقش معلم چقدر حساس و 
اثرگذار است. كتاب ضمن تمرين هاي متعدد، روش هايي را به 
معلم مي آموزد كه از طريق آنها مي تواند كار دانش آموزان را در 

گرو ه هماهنگ كند و در مسير درستي پيش ببرد.

آموزش و ارزشيابي مهارت هاي زندگي
پرسش كردن

مؤلفان: سالي گادينو، 
جني ويلسون
مترجم: حسين دانش فر
ويراستار عزت السادات 
حسيني
ناشر: موسسه فرهنگي 
فاطمي
نوبت چاپ: چاپ اول، 
1388
تيراژ: 3000 نسخه
قيمت :1700 تومان

چگونه؟ چرا؟ كجا؟ چه؟ چه 
موقع؟ چه كسي؟ پرسش كردن همواره يك فرآيند ذهني 
اساسي براي معنا دادن به پديده هاي جهان اطراف بوده است.

اگر دربارة آنچه مي بينيم، مي شنويم يا مي خوانيم چيزي 
نپرسيم، نمي توانيم مسائل خود را حل كنيم، تصميم هاي 
عاقالنه بگيريم و تغيير به وجود آوريم. در عصر اطالعات امروزي، 
از هر زمان ديگر مهم تر آن است كه بتوانيم دربارة آنچه مناسب، 
درست و باارزش است تصميم بگيريم. اين كتاب ضمن معرفي 

انواع سؤال، به معلمان مي آموزد:
 چگونه مهارت پرسش كردن را در دانش آموزان پرورش 

دهند.
 چگونه محيط كالس را براي پرسيدن و پاسخ دادن، آن 

هم در محيطي دوستانه، آماده كنند.

آموزش و ارزشيابي مهارت هاي زندگي
 فكر كردن

مؤلفان: جني ويلسون، 
كتب مورداك

مترجم: حسين 
دانش فر
ويراستار: 
عزت السادات حسيني
ناشر: مؤسسة 
فرهنگي فاطمي
نوبت چاپ: چاپ اول، 
1388
تيراژ: 3000 نسخه
قيمت: 700 تومان

واداشتن  كالس،  در  معلمان  چالش  بزرگ ترين  شايد 
دانش آموزان به تفكر مستقل باشد. وقتي آنان صاحب چنين 
مهارتي شوند، مي توانند بيشتر و عميق تر ياد بگيرند. گذشته 
از آن، مي توانند مسائلي را كه در زندگي واقعي با آنها رو به رو 
مي شوند حل كنند و طرز تفكر مناسب براي اين كار را هم 

ياد بگيرند.
اين كتاب انواع تفكر (نقادانه، خالق و تأملي) را معرفي 
مي كند و به كمك تمرين هاي فراوان به معلم ياد مي دهد كه 
چگونه مهارت فكر كردن را در دانش آموزان خود پرورش بدهد، 
روش تفكر آنان را بشناسد و محيط كالس را براي ايجاد و 

پرورش اين مهارت آماده كند.

آموزش و ارزشيابي مهارت هاي زندگي
 برقراري ارتباط و مقابله با تعارض

مؤلفان: لينت 
النگارتي، روبين 
انگليش
مترجم: حسين 
دانش فر
ويراستار: 
عزت السادات حسيني
ناشر: مؤسسه 
فرهنگي فاطمي
نوبت چاپ: چاپ 
اول سال 1388
تيراژ: 3000
قيمت: 1600 تومان

معموالً  دانش آموزان 
چرا  مي پرسند،  خود  از 

نمي توانند با همكالسان كنار بيايند و اغلب، داليلي از قبيل: 
بي اجازه  را  «وسايلم  يا  مي دهد»  دستور  من  به  «هميشه 
برمي دارد» مي آورند. واقعيت اين است كه در هر موقعيت 
اجتماعي، تعارض پيش مي آيد. بنابراين، دانش آموزان بايد 

مهارت هاي الزم براي رويارويي با آن را كسب كنند.
اين كتاب، ويژگي هاي برقراري ارتباط كارآمد را بررسي 
مي كند و به معرفي مهارت هايي مي پردازد كه برخورداري از آنها 
براي ايجاد روابط سازنده و پايدار ضرورت دارد. در اين صورت 
است كه مي توانيد فرهنگ عدالت، احترام، مساوات و همكاري 
را در كالس خود برقرار كنيد. اگر چنين جوي در كالس شما 
وجود داشته باشد، كنترل برخوردها هم با موقعيت و آساني 

بيشتري صورت خواهد گرفت.


