
 گزارش برگزاری جشنواره دوره پژوهشی

 و تحلیل کار گروه های شرکت کننده

 

 .برگزار گردید 2931ی با محوریت اهداف زیر در تابستان یدوره پژوهشی ابتدا

  انجام پروژه ریاضی -

  كار گروهی -

  هاي پژوهشی دانش آموزان تقویت مهارت  -

و ششم ابتدایی تشکیل شد و كار خود را با آموزش نحوه جستجو  گروه از پایه هاي چهارم، پنجم 12 این دوره با شركت

گروه هاي مختلف روي سپس دانش آموزان در . كرد آغاز Geogebraدر كتابخانه، اینترنت و یادگیري مقدماتی نرم افزار 

روز . تا هفته اول شهریور ادامه داشتل تیرماه این دوره از او. ژوهش انجام دادندجلسه پ 21یک پروژه ریاضی به مدت 

 .جشنواره پژوهشی دوره ارائه دادند شهریور گروه ها دستاوردهاي نهایی خود را در 7پنج شنبه 

رانی به ناین سخ در .برنامه جشنواره با سخنرانی آقاي ابن حجازي در آمفی تئاتر خانه ریاضیات براي والدین شروع شد

 .بر نقش خانواده در آموزش دانش آموزان پرداخته شدتاكید 

 



 

 

 . بازدید كردندبازدید كنندگان از طرح هاي دانش آموزان  والدین وسپس 

 

 

 



 

 

 :به شرح زیر است تحلیل گروه هااین ارزیابی و نتیجه . در طول جشنواره طرح ها توسط گروه ارزیاب، ارزیابی می شدند

 :کار گروهی

 :انجام پروژه به صورت گروهی

درصد از شركت  02. این قسمت از ارزیابی با توجه به حضور مداوم در كالسهاي برگزار شده امتیاز بندي شده است

.اند در زمینه انجام پروژه به صورت گروهی امتیاز خوبی كسب كردهكنندگان   

 
 :کارتوجیه افراد نسبت به موضوع 

این بدان معناست نسبت به موضوع كار شده بسیار خوب توجیه شده بودند و ها  در این مورد بیش از نیمی از گروه

 .اند در انجام پروژه همکاري الزم را داشتهكه 



 
 

 :ی گروهی کار ارائه

ه اغلب به این نتیج. اند كرده بیک چهارم از شركت كنندگان در ارائه كار به صورت گروهی امتیاز متوسط را كس

درصد از 06همان طور كه از نمودار مشخص است . بستگی داردآموزان  تفاوت دراعتماد به نفس و قدرت بیان دانش

 .اند ها امتیازهاي خوب یا خیلی خوب را كسب كرده گروه

 

 

 :های آموزش داده شده گیری از مهارت بهره

 :استفاده از کتابخانه

 .اند اي امتیاز خوب یا خیلی خوب را بدست آورده در استفاده از امکانات كتابخانهها  درصد از گروه76



 

 

 :استفاده از اینترنت

 اند تیاز خیلی خوب را بدست آوردهام اینترنتها در استفاده از  درصد از گروه06

 

  

 :افزار استفاده از نرم 

شاید این مورد بستگی به نیاز . اند خوبی نداشتهلکرد افزار عم ها در استفاده از نرم گفت حدود نیمی از گروه نتوا می

ها پیشنهاد  در نظرسنجی نیز افراد گروه. افزار و یا میزان اهمیت دادن مربی به این مورد بوده است موضوع پروژه به نرم

 .اند افزار را بیان كرده استفاده بیشتر از نرم

 

 



 :تابلو نمایش

 :تبیین دقیق موضوع و عنوان پروژه 

 .ها موضوع پروژه را در تابلو نمایش بسیار خوب مشخص كرده بودند درصد از گروه76

 
 

 :آوری اطالعات یا بررسی دقیق مسئله جمع

 .اند آوري اطالعات عملکرد مناسبی داشته ها در زمینه جمع تمامی گروه

 



 :روند دقیق و منظم انجام پروژه 

 .نمایش داده بودند بصورت دقیقیپروژه را در تابلو نمایش خود به  انجام ها روند گروه اكثر

 
 

 :گیری نتیجهبرگه 

 .بودند ي مختصري از كارشان را بیان كرده نتیجهها در تابلو نمایش خود  اكثر گروه

 
 

 



 

 :منابع و سپاس گذاری

به احتمال زیاد ناشی از این مورد . اند توجه نداشتهها نسبت به بیان این موارد در تابلو نمایش  تنها تعداد كمی از گروه

 .انگاري مربی بوده است سهل

 
 :ظاهر تابلو

 .خالقیت قابل توجهی در ظاهر تابلو نمایش خود به كار برده بودندها  تمام گروه

 



 :بررسی دفتر کارنما 

 .ها نسبت به این مورد عملکرد خوبی داشتند بیش از نیمی از گروه

 
 :تسلط در ارائهبیان و 

 .ي كار خود از تسلط قابل قبولی برخوردار نبودند هاي شركت كننده در ارائه درصد از گروه 6تنها 

 

 
 

 

 

 


