]ﯾﺎدداﺷﺖهﺎیﯽ ﺑﺮای �ﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ[

ﺳﻼﯾﺪ  :۱۰:۱۱۰ﺟﻠﺴﮫ دهﻢ :ارز�ﺎ�ﯽ
ﻣﺪت ۳۰ :دﻗﯿﻘﮫ
زﻣﺎن ۱۲:۰۰ :ﺗﺎ ۱۲:۳۰
ﺷ�ﻞ :ﺗﻤﺮ�ﻦ اﻧﻔﺮادی )ﻣﺜﻼ ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ورق ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ( ﺑﺤﺚ ﮔﺮو�� ﻧﻬﺎیﯽ
ﻣﻮاد :ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ
هﺪف:
.۱

ﻣﺮوری ﺑﺮ اهﺪاف آﻣﻮز��ی
ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ

.۳

ﺑﺤﺚ ﮔﺮو�� ﻧﻬﺎیﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ دورﻩ آﻣﻮز��ی ﭼ�ﻮﻧﮫ ﺑﻮد و ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬ�� ﺷﻮد؟

.۲

ﻣﺤﺘﻮ�ﺎت:
-

ﺑﺎزﻧﮕﺮی اهﺪاف آﻣﻮز��ی

-

ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی و ﺟﻤﻊ آوری ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ

-

اﺑﺮاز ﻧﻈﺮهﺎی ﻧﻬﺎیﯽ و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی

===============================================
ﺳﻼﯾﺪ  :۱۱۰ :۱۰ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ :ﺟﻠﺴﮫ دهﻢ :ارز�ﺎ�ﯽ
اوﻟ�� و ﻣﻬ�� از هﻤﮫ ،از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮﮐﺖ در دورﻩ آﻣﻮز��ی ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ روزﻩ �ﺸﮑﺮ و ﺗ��ﯾﮏ ﺑ�ﻮ�ﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن را درﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ دراﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻬﺎیﯽ ﻗﺮاراﺳﺖ ﭼﮫ �ﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ �ﺴﺎز�ﺪ:
•

ﻗﺒﻞ از ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ اهﺪاف آﻣﻮز��ی

•

ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ

•

ﺑﺤﺚ ﮔﺮو�� ﻧﻬﺎیﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ دورﻩ آﻣﻮز��ی ﭼ�ﻮﻧﮫ ﺑﻮد و ﭼﻄﻮر ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬ�� ﺷﻮد؟

ﺳﻼﯾﺪ  :۱۰�۱۱۱ﻣﺮوری ﺑﺮاهﺪاف آﻣﻮز��ی
ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﻓﻮرم ارز�ﺎ�ﯽ را ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮوری ﺑﺮ اهﺪاف آﻣﻮز��ی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ً
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای �حﺒﺖ در�ﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاهﯿﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻟﻄﻔﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﺑﺨﻮاهﯿﺪ ﮐﮫ اول ﻓﻮرم را ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻼﯾﺪ  :۱۰�۱۱۲زﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﻓﻮرم ﻧﻈﺮ�ﺎت
ﻣﺪت ۵ :دﻗﯿﻘﮫ
ﻣﻮاد :ﻓﻮرم ﻧﻈﺮ�ﺎت .ﺑﺮای هﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﻮرم دادﻩ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزهﻢ ﭼﮏ ﮐﻨﯿﺪ
هﺪاﯾﺎت:
از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﺑﺨﻮاهﯿﺪ ﺗﺎ در  ۵-۳دﻗﯿﻘﮫ ﻓﻮرم ﻧﻈﺮ�ﺎت را ﺧﺎﻧﮫ ﭘﺮی ﮐﺮدﻩ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﮫ ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﻮﺛﺮ�ﺖ ﺳﻼﯾﺪ اﺧﺮی ﻣﺸﻤﻮل اهﺪاف آﻣﻮز��ی را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻤﺎ�ﺶ ﺑﺪهﯿﺪ.

ﺳﻼﯾﺪ ً :۱۰�۱۱۳
ﺑﻨﺎء ....ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮد؟
ﻣﺪت ۱۵ :دﻗﯿﻘﮫ
ﺷ�ﻞ :ﺑﺤﺚ ﮔﺮو��
هﺪاﯾﺎت:
•

از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن �ﺸﮑﺮی ﮐﻨﯿﺪ و ﺗ��ﯾﮏ ﺑ�ﻮ�ﯿﺪ ﮐﮫ دورﻩ آﻣﻮز��ی ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ روزﻩ را ﺑﮫ ﺧﻮ�ﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮدﻧﺪ.

•

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ�ﺎت ﺷﺎن ،از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﺑﺨﻮاهﯿﺪ ﺗﺎ از ﻧ�ﺎت ﺗﺄﺛ�� ﺑﺮاﻧﮕ�� دورﻩ آﻣﻮز��ی ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑ�ﻮ�ﻨﺪ و اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ ﭼ��هﺎ ﺑﻬ�� ﺷﻮد و
د�چﺴﭗ ﺗﺮ�ﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮫ ﺑﻮد.

}ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮای �ﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪﻩ :ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ دورﻩ آﻣﻮز��ی را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ! ﻣﯽﺧﻮاهﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ�ﺎن ﺻﻨﻒ را ﺑﺎ هﯿﺠﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﮫ ﭼﮫ در ﭘیﺸﺮو
دارﻧﺪ و ﭼﮫ ﺗﺼﺎﻣﯿ�ی ﻣﯽﮔ��ﻧﺪ ،ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺒﺎرک ﺑﺎﺷﺪ -ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﯾﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد .دوﺳﺖ ﻣﻦ ﻓﺨﺮ ﺑﻮرز�ﺪ!{
} ﭘﺎﯾﺎن دورﻩی آﻣﻮز��ی{

