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ﺻﻔﺣﮫ اول
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳؤال ﺟواب دادەاﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺣﺎل ﻧﻣﯾﺧواﺳﺗﯾد اﯾﻧﮑﺎر را اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﻓﺷﺎر دادن دﮔﻣﮫ آﻟﺗرﻧﺎﺗﯾو ﺟواب آن را
ﺣذف ﮐﻧﯾد.
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ﻣﺗﻐﯾرھﺎی ﭘس زﻣﯾﻧﮫ
دﺧﺗر

ﭘﺳر
ﺷﻣﺎ دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر ھﺳﺗﯾد؟
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راﺣت ﺑودن ،ﺧوش ﺑودن
ﺧﯾﻠﯽ ﺧوش ھﺳﺗم

ﺧوش ھﺳﺗم

ﮐﻣﯽ ﺧوش ھﺳﺗم

ﭼﻧدان ﺧوش ﻧﯾﺳﺗم

اﺻﻼ ﺧوش ﻧﯾﺳﺗم

آﯾﺎ در ﻣﮑﺗب ﺧوش
ھﺳﺗﯾد؟
ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛرا

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

آﯾﺎ در اوﻗﺎت آزاد در
ﻣﮑﺗب ﺷﺎﮔرداﻧﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد؟
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اﻧﮕﯾزە
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

آﯾﺎ ﺑﮫ ﯾﺎدﮔﯾری در
ﻣﮑﺗب ﻋﻼﻗﮫ دارﯾد؟

ﺧﯾﻠﯽ ﺧوب

ﺧوب

ﻣﺗوﺳط

ﻧﮫ آﻧﭼﻧﺎن ﺧوب

اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت

ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازە ﮐﺎرھﺎی
درﺳﯽ ﻣﮑﺗب را
دوﺳت دارﯾد؟
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﻣن از رﻓﺗن ﺑﮫ
ﻣﮑﺗب ﺧوﺷﺣﺎل
ھﺳﺗم
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

ﺑرای ﺷﻣﺎ اﺳﺗﻔﺎدە از
زﻣﺎن ﺑرای ﮐﺎرھﺎی
درﺳﯽ ﻣﮑﺗب اوﻟوﯾت
دارد )ھم درس در
ﺳﺎﻋﺎت ﻣﮑﺗب و ھم
درس ﺧواﻧدن در
ﻣﻧزل(؟
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

وﻗﺗﯽ ﻣﺷﻐول درس
ﺧواﻧدن ھﺳﺗم ،ھر
ﭼﻧد ﯾﺎد ﮔرﻓﺗن آن
ﺑراﯾم ﺳﺧت ﺑﺎﺷد
ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ درس
ﺧواﻧدن اداﻣﮫ ﻣﯾدھم.
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ﻣﻧزل  -ﻣﮑﺗب
اﮐﺛر اوﻗﺎت ﯾﺎ ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛر اوﻗﺎت

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

در ﺧﺎﻧﮫ ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﻣن در ﻣﮑﺗب
اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھم.
ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛرا

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

در ﺧﺎﻧﮫ ﺑرای اﻧﺟﺎم
ﺗﮑﺎﻟﯾف ﻣﮑﺗب
ﮐﻣﮑﮭﺎی ﺧوﺑﯽ ﺑﮫ
ﻣن ﻣﯾﺷود
در ﺧﺎﻧﮫ اﻓراد
ﺑزرﮔﺗر ﻣن را ﺑرای
اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ
ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

در ﺧﺎﻧﮫ اﻧﺗظﺎر دارﻧد
ﮐﮫ ﻣن در ﻣﮑﺗب ﺗﺎ
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن دارد
ﺧوب درس ﺑﺧواﻧم
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ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از طرف ﻣﻌﻠﻣﯾن
ھﻣﮫ

اﮐﺛرا

ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ

ﻓﻘط ﯾﮏ

ھﯾﭻ

ﺑﻧظرﺗﺎن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اھﻣﯾت
ﻣﯾدھﻧد؟
ﺑﻧطرﺗﺎن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ
ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در
ﻣﮑﺗب اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد،
ﺑﺎور و اطﻣﯾﻧﺎن
دارﻧد؟
ﺑﻧظرﺗﺎن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎ
اﺣﺗرام ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑرﺧورد ﻣﯾﮑﻧﻧد؟
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرای درک
و ﻓﮭﻣﯾدن ﻣطﺎﻟب
درﺳﯽ در ﻣﮑﺗب
ﻣﺷﮑل دارم ،ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧﻧد.
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

اﮔر ﮐﺎری را ﻧﺗواﻧم
اﻧﺟﺎم دھم از ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧم
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ درﺳﯽ را
ﮐﮫ ﻣﯾﺧواھم ﯾﺎد
ﺑﮕﯾرم ،ﺧوب ﺑﻔﮭﻣم.

7/19

…https://elfu.udir.no/Administrasjon/Order/Preview.aspx?acid=148&sid=1400&bid=162653&did=1237&roleid=67&ugid=1117184&qid=6935&aid=6

22.11.2019

Preview

ﺷراﯾط ﮐﺎری و ﯾﺎدﮔﯾری
ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

در ﺳﺎﻋﺎت درﺳﯽ
آراﻣش ﺧوﺑﯽ ﺑرﻗرار
اﺳت
ﺑﻧظر ﻣﺎ در ﺻﻧف
ﻣن ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ
ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ را
ﺑﺧوﺑﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾم
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣن ﻧظرﺷﺎن
اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﮔر
اﺷﺗﺑﺎە ﮐﻧﯾم اﺷﮑﺎﻟﯽ
ﻧدارد ﭼون از آن ﯾﺎد
ﻣﯾﮕﯾرﯾم
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

آﯾﺎ در ﻣﮑﺗب ﺑﮫ
اﻧدازە ﮐﺎﻓﯽ ﭼﺎﻟش
دارﯾد؟
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

ﻧﮫ در ﺑﻌﺿﯽ
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

درس ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻧدارم

آﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ
دادە ﻣﯾﺷود ﮐﮫ
ﺑﺗواﻧﯾد آن را
ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛرا

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ
ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در
ﻣﮑﺗب ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻧﺟﺎم دھﯾد .ﺗﺎ
ﭼﮫ اﻧدازە ﻣﯾﺗواﻧﯾد
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ
اﻧﺟﺎم دھﯾد؟
ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد
ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﯾﮏ درس ﻧو و ﺗﺎزە
را ﻣرور و ﺷرح
ﻣﯾدھﻧد .ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازە
ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی را
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﯾﮕوﯾﻧد و
ﺷرح ﻣﯾدھﻧد
ﻣﯾﻔﮭﻣﯾد؟
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ﺷراﯾط ﮐﺎری و ﯾﺎدﮔﯾری )(2
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﺑﮫ ﻧظر ﻣن ﭼﯾزی را
ﮐﮫ در ﻣﮑﺗب ﯾﺎد
ﻣﯾﮕﯾرﯾم ﻣﮭم ﻣﯾﺑﺎﺷد
اﮐﺛر ﭼﯾزھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
در ﻣﮑﺗب ﯾﺎد
ﻣﯾﮕﯾرم ،در آﯾﻧدە در
زﻧدﮔﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎدە
ﻣﯾﮑﻧم
ﭼﯾزی را ﮐﮫ در
ﻣﮑﺗب ﯾﺎد ﻣﯾﮕﯾرم،
در آﯾﻧدە ھر ﺷﻐﻠﯽ ﮐﮫ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم از آن
اﺳﺗﻔﺎدە ﻣﯾﮑﻧم
ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛرا

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت
و ﻣﺳﺎﺋل را طوری
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ
ﻣن ﻣﯾﻔﮭﻣم ﭼرا ﺑﺎﯾد
آﻧﮭﺎ را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾم
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﺑﻧظر ﻣن ﻣﺎ
درﺳﮭﺎﯾﯽ را
ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ از
روﺷﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری آﻧﮭﺎ
اﺳﺗﻔﺎدە ﻣﯾﮑﻧﯾم
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

ﻣﻌﻠﻣﯾن اﺷﺎرە ﻣﯾﮑﻧﻧد
ﮐﮫ ﻣن ﻣﯾﺗواﻧم از
روﺷﮭﺎی ﮐﺎری
ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری
اﺳﺗﻔﺎدە ﮐﻧم )ﺑرای
ﻧﻣوﻧﮫ ﻣدل ﺳﺎزی،
اﺳﺗﻔﺎدە از وﺳﺎﯾل
اﻧدازەﮔﯾری ،ﻧﻘش
ﺑﺎزی ﮐردن ،ﺑﺎزی و
از اﯾن ﻗﺑﯾل(
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ھدف را
از درﺳﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ ﺻورﺗﯽ ﺷرح
ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ آﻧﮭﺎ
را ﺑﻔﮭﻣﯾد؟
آﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ ﺷﻣﺎ
را ﺑررﺳﯽ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺑﮫ
اﻧدازە ﮐﺎﻓﯽ ﺷرح
ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی
اھﻣﯾت ﻣﯾدھﻧد؟
آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﺑﮫ دﺳت آوردن
ﻧﻣرات درﺳﯽ در
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﯾم ﺳﺎل در
ھر درﺳﯽ ﭼﮫ
ﺷراﯾطﯽ وﺟود دارد؟
آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑرای ﺷﻣﺎ
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد ﮐﮫ
درﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم
ﻣﯾدھﯾد ﭼﮫ ﺧوﺑﯽ
دارد؟
آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺻﺣﺑت ﮐردەاﻧد ﮐﮫ
ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن در
درﺳﮭﺎ ﭼﮫ ﮐﺎری ﺑﺎﯾد
اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

ﯾﮑﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

در ﻣﺎە  ١ﺗﺎ  ٣ﺑﺎر

در ﻧﯾﻣﺳﺎل  ٢ﺗﺎ ٤
ﺑﺎر

ﮐﻣﺗر

ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازە ﻣﻌﻠﻣﯾن
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺻﺣﺑت
ﮐردەاﻧد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﯾد
ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن در
درﺳﮭﺎ از آن اﺳﺗﻔﺎدە
ﮐﻧﯾد؟
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ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑرای ﯾﺎدﮔﯾری )(2
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

وﻗﺗﯽ درﺳﮭﺎی ﺷﻣﺎ
ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
ﻣﯾﮕﯾرد آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧظر
ﺧود را ﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﭼﮫ ﭼﯾزی
اھﻣﯾت دادە ﺷود؟
ھﻧﮕﺎم ﺑررﺳﯽ
ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ
ﺧودﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ ھم در
آن ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ ﻣن ﮐﻣﮏ
ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﻓﮑر ﮐﻧم ﮐﮫ
ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧم در
ﯾﮏ درس ﺑﮭﺗر و
ﺑﯾﺷﺗر ﻣوﻓﻖ ﺑﺎﺷم
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ﺗﺄﺛﯾرﮔذاری
در ھﻣﮫ ﯾﺎ اﮐﺛر
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺗﻌدادی از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ﺧﯾﻠﯽ ﮐم از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

در ھﯾﭻ ﮐدام از
رﺷﺗﮫھﺎی درﺳﯽ

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﮔردان
ﺻﻧف ھم ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﯾدھﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﮐﺎرھﺎی درﺳﯽ را
اﻧﺟﺎم دھﯾد؟

ﺗﺎ ﺣد ﺧﯾﻠﯽ زﯾﺎد

ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎد

ﺗﺎ ﺣدودی

ﺗﺎ ﺣد ﮐﻣﯽ

اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت

آﯾﺎ ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐﻣﮏ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑﺗواﻧﯾد در ﮐﺎرھﺎی
ﺷورای ﺷﺎﮔردان
ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺑﺎ
ﺷوراھﺎی دﯾﮕر ﻣﺎﻧﻧد
ھﯾﺋت ﻣﻌﺗﻣدﯾن
) (tillitsvalgtﮐﺎر
ﮐﻧﯾد؟
اﮐﺛر اوﻗﺎت ﯾﺎ ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛر اوﻗﺎت

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

آﯾﺎ ﻣﮑﺗب ﺑﮫ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی
ﺷﺎﮔرداﻧش ﺗوﺟﮫ
ﻣﯾﮑﻧد؟
ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛرا

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﮔردان ھم
در ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری
ﺑرای ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮐﺎر
در ﺻﻧف/ﮔروە
ﺷرﮐت ﻣﯾﮑﻧﯾد؟
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ﻣﺣﯾط اﻣن
ھﻣﮫ

اﮐﺛرا

ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ

ﻓﻘط ﯾﮏ

ھﯾﭻ

اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل در
ﻣﮑﺗب اﻧﺗظﺎر
ﻣﺷﺧﺻﯽ دارﻧد ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺷﺎﮔردان ﺑﺎﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑﮫ ﭼﮫ
ﺻورت ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر
ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم.
آﯾﺎ اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل
ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد اﮔر ﮐﺳﯽ ﯾﺎ
ﺷﺧﺻﯽ در ﻣﻘﺎﺑل
ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد ﺣرف ﯾﺎ
رﻓﺗﺎر ﺑد/زﻧﻧدە داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد؟
ﮐﺎﻣﻼ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻣواﻓﻖ

ﻧﮫ ﻧﺎﻣواﻓﻖ ﻧﮫ ﻣواﻓﻖ

ﮐﻣﯽ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣواﻓﻖ

در ﺻﻧف ﻣن اﮔر
ﮐﺳﯽ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﺑﮑﻧد
ﻣﺎ او را ﻣﺳﺧرە
ﻧﻣﯾﮑﻧﯾم
اﮔر ﻣﺳﺋﻠﮫای ﻣن را
اذﯾت ﮐﻧد ،ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ
ﺷﺧص دﯾﮕری در
ﺻﻧف ﺧودم ﺑﺎ در
اﯾﻧﻣورد ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت
ﮐﻧم
ﺧﯾﻠﯽ راﺿﯽ

راﺿﯽ

ﺧﯾﻠﯽ راﺿﯽ

ﮐﻣﯽ راﺿﯽ

ﻧﮫ ﭼﻧدان راﺿﯽ

آﯾﺎ از ﺧدﻣﺎت ﺻﺣﮫ
و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﻣﮑﺗب
راﺿﯽ ھﺳﺗﯾد؟
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ﻣﺣﯾط اﻣن )(2
ﻣﻧظور ﻣﺎ از ﮐﻠﻣﮫ آزار و اذﯾت ) ،(mobbingرﻓﺗﺎرھﺎی ﻣﺗﻌدد و ﻣﻧﻔﯽ ﯾﮏ ﺷﺧص ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﺑﺎ ھم ،ﻋﻠﯾﮫ ﯾﮏ ﺷﺎﮔرد اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ دﻓﺎع
ﮐردن از ﺧودش ﻣﺷﮑل دارد .آزار و اذﯾت ﻣﯾﺗواﻧد اﺳﺗﻔﺎدە از ﮐﻠﻣﺎت ﯾﺎ ﺗﻘﻠﯾدھﺎی زﺷت ،دوری ﮐردن ﯾﮏ ﻧﻔر ،ﭘﺷت ﺳرش ﺻﺣﺑت ﮐردن ﯾﺎ
ﮐﺗﮏ زدن ،ھل دادن ﯾﺎ ﮔرﻓﺗن او ﺑﺎﺷد.
اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
در ﻣﺎە  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﺎر ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ
ﯾﮑﺑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم
ﺻورت
آﯾﺎ در ﻣﺎەھﺎی اﺧﯾر
ﺗوﺳط ﺷﺎﮔردان دﯾﮕر
در ﻣﮑﺗب ﻣورد آزار
و اذﯾت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟

آﯾﺎ در ﻣﺎەھﺎی اﺧﯾر ﺗوﺳط ﺷﺎﮔردان دﯾﮕر ﻣﮑﺗب ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻣوارد از اﯾن ﻗﺑﯾل ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟
در ﻣﮑﺗب ﮐﻠﻣﺎت و اداھﺎی ﺧﯾﻠﯽ زﺷت و ﺑدی در ﻣورد ﻣن اﺳﺗﻔﺎدە ﺷدە اﺳت.
در ﻣن ﻣرا از ﺧود دور ﻧﮕﮭداﺷﺗﮫاﻧد و ﭘﺷت ﺳرم ﺣرف زدەاﻧد
در ﻣﮑﺗب ﻣن را ﮐﺗﮏ زدەاﻧد ،ھل دادەاﻧد ﯾﺎ ﻣﺣﮑم ﮔرﻓﺗﮫاﻧد

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را در ﻣﮑﺗب ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار دادە اﺳت؟ )ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼﻧدﯾن ﻧﻔر را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد(
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﮔرد در ﺻﻧف/ﮔروە
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﮔرد در ﻣﮑﺗب
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺗب ﻧﻣﯾروﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم
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اﯾن آزار و اذﯾت در ﮐﺟﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎدە اﺳت؟ )ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼﻧدﯾن ﻣورد را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد(
در ﺻﻧف ﻣﮑﺗب
در ﺳﺎﻟن ﻣﮑﺗب
در ﺣﯾﺎط ﻣﮑﺗب
در ﺗواﻟت/ﺗﺷﻧﮫ آب
در رﺧﺗﮑن ﻟﺑﺎس  /دوش
در ﺳﺎﻟن ﻏذاﺧوری
در ﺟﺎﯾﯽ ﺧﺎرج از ﻣﮑﺗب
در راە ﻣﮑﺗب

آﯾﺎ ﻣﮑﺗب ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم داد؟
ﺧﯾر ،ھﯾﭼﮑدام از ﺑزرﮔﺳﺎﻻن در ﻣﮑﺗب ﭼﯾزی ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد
ﻣﮑﺗب اﯾن را ﻣﯾداﻧﺳت ،وﻟﯽ ھﯾﭻ ﮐﺎری اﻧﺟﺎم ﻧداد
ﺑﻠﮫ ،ﻣﮑﺗب ﮐﺎری اﻧﺟﺎم داد ،وﻟﯽ ﮐﻣﮑﯽ ﻧﮑرد
ﺑﻠﮫ ،ﻣﮑﺗب ﮐﺎری اﻧﺟﺎم داد ،ﮐﮫ ﮐﻣﮏ ﮐﻣﯽ ﮐرد
ﺑﻠﮫ ،ﻣﮑﺗب ﮐﺎری اﻧﺟﺎم داد ﮐﮫ اﯾن آزار و اذﯾت ﺗﻣﺎم ﺷد

اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت

ﯾﮑﺑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

در ﻣﺎە  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﺎر

ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﺎەھﺎی
اﺧﯾر ﺑﺻورت
دﯾﺟﯾﺗﺎل )mobil,
 (iPad, PCﻣورد
آزار و اذﯾت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟
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آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧوع از اﯾن ﻣوارد ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل ) (mobil, iPad, PCﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟
ﺣرﻓﮭﺎی زﺷت و ﺑدی ﺑﮫ ﻣن ﮔﻔﺗﻧد و ادای ﻣرا درآوردﻧد
ﻣرا از ﺧود دور ﻧﮕﮭداﺷﺗﻧد و ﭘﺷت ﺳرم ﺣرف زدﻧد
ﮐﺳﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﺧش ﮐرد ﮐﮫ ﻣرا ﻧﺎراﺣت ﮐرد

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار دادە اﺳت؟ )(mobil, iPad, PC؟ )ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭼﻧدﯾن ﻣورد را ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد(
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﮔرد در ﺻﻧف/ﮔروە
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﮔرد در ﻣﮑﺗب
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺗب ﻧﻣﯾروﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم

اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت

ﯾﮑﺑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

در ﻣﺎە  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﺎر

ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

آﯾﺎ در ﻣﺎەھﺎی اﺧﯾر
ﺷﻣﺎ ھم در ﻣﮑﺗب
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﺷﺎﮔرد
را ﻣورد آزار و
اذﯾت ﻗرار دادەاﯾد؟

آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﻣﺎەھﺎی اﺧﯾر در ﻣﮑﺗب ﺷﺎﮔردان دﯾﮕر را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧوع از اﯾن ﻣوارد ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار دادەاﯾد؟
ﻣن در ﻣﮑﺗب ﺣرﻓﮭﺎی زﺷت و ﺑدی ﺑﮫ دﯾﮕران زدم و اداﯾﺷﺎن را درآوردم ﺗﺎ ﺣدی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ او ﺑﺷود
ﻣن در ﻣﮑﺗب دﯾﮕران را از ﺧود دور ﻧﮕﮭداﺷﺗم و ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن ﺣرف زدم
ﻣن دﯾﮕران را در ﻣﮑﺗب ﮐﺗﮏ زدم ،ھل دادم و ﯾﺎ ﻣﺣﮑم آﻧﮭﺎ را ﮔرﻓﺗﮫ و ﻧﮕﮭداﺷﺗم

اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت

ﯾﮑﺑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

در ﻣﺎە  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﺎر

ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

ﺷﻣﺎ در ﻣﺎەھﺎی اﺧﯾر
ﺑﺻورت دﯾﺟﯾﺗﺎل
ﮐﺳﯽ را آزار و اذﯾت
ﮐردەاﯾد )mobil,
(iPad, PC؟
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آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺷﺎﮔردان دﯾﮕر را ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧوع از اﯾن ﻣوارد آزار و اذﯾت ﮐردەاﯾد؟
ﻣن ﺣرﻓﮭﺎی زﺷت و ﺑدی ﺑﮫ دﯾﮕران زدم و اداﯾﺷﺎن را درآوردم
ﻣن دﯾﮕران را از ﺧود دور ﻧﮕﮭداﺷﺗم و ﭘﺷت ﺳرﺷﺎن ﺣرف زدم
ﻣن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ در اﯾﻧﺗرﻧت ﭘﺧش ﮐردەام ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﺷدە اﺳت

ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را دﯾﺟﯾﺗﺎﻟﯽ آزار دادەاﯾد )(mobil, iPad, PC؟ )ﭼﻧدﯾن ﻣورد را ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻧﺎم ﺑﺑرﯾد(
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﮔرد در ﺻﻧف/ﮔروە
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﺷﺎﮔرد در ﻣﮑﺗب
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻣﮑﺗب ﻧﻣﯾروﻧد وﻟﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳم
ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻧﻔر ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم

اﺻﻼ ﺑﮫ ھﯾﭻ
ﺻورت

ﯾﮑﺑﺎر ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

در ﻣﺎە  ٢ﯾﺎ  ٣ﺑﺎر

ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ١ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر در ھﻔﺗﮫ

آﯾﺎ در ﻣﺎەھﺎی اﺧﯾر
در ﻣﮑﺗب ﺗوﺳط
اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣورد
آزار و اذﯾت ﻗرار
ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟

آﯾﺎ ﺗوﺳط اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧدﯾن ﻧوع از اﯾن ﻣوارد ﻣورد آزار و اذﯾت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟
ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ﮐﻠﻣﺎت زﺷت ﺑرای آﺳﯾب دﯾدن ﺑﮫ ﻣن زدە اﺳت
ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﺎﻟت ﺗﺣﻘﯾر ﮐﻧﻧدە ﺑﮫ ﻣن ﺧﻧدﯾدەاﻧد
ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ﺑﺎﻋث ﺷدە ﮐﮫ ﺷﺎﮔردان دﯾﮕر ﺑﮫ ﻣن ﺑﺧﻧدﻧد
ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ﺑﺎﻋث ﺷدە ﻣن ﺧود را ﺗﻧﮭﺎ و ﺑدور از دﯾﮕران اﺣﺳﺎس ﮐﻧم
ﺷﺧص ﺑزرﮔﺳﺎل ﻣن را ﮐﺗﮏ زدە ،ھل دادە ﯾﺎ ﻣﺣﮑم ﻣن را ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت
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ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات در ﻣﮑﺗب
ھﻣﯾﺷﮫ

اﮐﺛرا

ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت

ﺧﯾﻠﯽ ﮐم

ھرﮔز

آﯾﺎ ﻣﯾداﻧﯾد ﭼﮫ ﻗواﻧﯾﻧﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎﯾد در ﻣﮑﺗب ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾد؟
اﻓراد ﺑزرﮔﺳﺎل
ﮐوﺷش ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺗﺎ ﻣﺎ
طﺑﻖ ﻗواﻧﯾن در
ﻣﮑﺗب ﺑرﺧورد ﮐﻧﯾم
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﮑﺗب در
اﯾن ﻣﮑﺗب ھﻣﺎن
ﻋﮑساﻟﻌﻣل را ﻧﺷﺎن
ﻣﯾدھﻧد اﮔر ﺷﺎﮔردان
ﻗواﻧﯾن ﻣﮑﺗب را زﯾر
ﭘﺎ ﺑﮕذارﻧد.
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ﻣﺷﺎورت ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﺧﯾﻠﯽ راﺿﯽ

راﺿﯽ

ﺧﯾﻠﯽ راﺿﯽ

ﮐﻣﯽ راﺿﯽ

ﻧﮫ ﭼﻧدان راﺿﯽ

از ﻣﺷﺎورت و
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای
اﻧﺗﺧﺎب ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ و
ﺷﻐﻠﯽ در ﻣﮑﺗب
راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دادە
ﺷدە ،ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازە
راﺿﯽ ھﺳﺗﯾد؟
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