


 .یابد می جمع در را خود و گریزد می تنهایی از انسان .است معنی بی همکاری و همیاری بدون انسان زندگی



 کرده، بهتر را زندگی کیفیت کارها، در گروهی فعالیت
 راه و کند می ایجاد ما در را دوستی و خوشحالی احساس

 می یاد ما به را گوناگون های انسان با دوستی روش و
 .دهد

 
 کارها از بسیاری و است اجتماعی فعالیت یک یادگیری

 گروهی کار با فقط و است ناپذیر انجام دیگران کمک بدون
 .شود می انجام



 تدریس کالس در که است نکاتی گرفتن یاد مسئول اینکه بر عالوه آموز دانش هر گروهی، یادگیری در
  دیگر به دادن یاد این که کند کمک بهتر یادگیری برای نیز گروه اعضاء و آموزان دانش سایر به باید شده،
 .بفهمیم بهتر را ها درس تا کند می کمک هم ما به آموزان دانش



 داشته دوست را مدرسه بیشتر شود می باعث و شده انگیزه و نفس به اعتماد افزایش باعث گروهی کار
 .باشیم



 با و بدانیم را گروهی کار در مشترک هدف ما که است این موفق گروهی کار یک برای عامل ترین مهم
 .کنیم تالش مشترک هدف یک به رسیدن برای همه و راشناخته خود ی وظیفه کار، تقسیم



 دهیم گوش هم دیگران نظرهای به و بگوئیم راحت را خودمان نظرهای که گیریم می یاد ما گروهی کار در
 احترام هم افراد بقیه های ایده و نظرها به و کنیم دفاع خود های ایده و ها نظرها،اندیشه از همچنین و

 .بگذاریم



با روش کار 
گروهی یاد می 

:گیریم   

عقاید و نظرات خود را  
بتوانیم بصورت شفاهی 

.بیان کنیم  

با گوش دادن به صحبت 
های دیگران، نظرات و  

اندیشه های آنها را 
.بفهمیم  

یاد می گیریم که نظرات و  
دیدگاه های دیگران را 
مورد نقد قرار داده و  

انتقادهای دیگران را در 
.مورد خود بپذیریم  

یاد می گیریم که برای اینکه  
در فعالیت های اجتماعی  
مشارکت مفیدی داشته 

باشیم، به دقت گوش کنیم و با  
.دقت صحبت کنیم  




