
نیمکت 

باهمدوباره 
نیمکتروی 

یادگیریبرای 
دوم جلسه 
شهریور هزار و چهارصدهفده 

گیمیفای کردن کالس آنالین



اصال انگیزه برای درس توی سرزمین دایا بچه ها
خوندن ندارن و کارهای گروهی شون هم به 

شدت ضعیف شده، اما هرکار می کنم نمی تونم 
کمکشون کنم 



نگران نباش ما 
کمکت می کنیم

با هم میریم به 
جنگ غم و 

غصه

کاری می کنم 
انگیزه بچه ها 

باال بره



خرگوش بنفش  قارچ خوش خنده ازالکپشت بلند پرو

دایان مهربونگوریل خوش هیکلروح بامزه



.  من کاری می کنم
بچه ها درس 

نخونن

من با اخبار بد انگیزه دانش 
.آموزان رو می کشم



قارچ خندان

کتاب جادویی

هرچی بیشتر بتونیم از سطح شهر 
قارچ خندان و کتاب جادویی جمع 
کنیم، بچه ها پرانگیزه تر و داناتر 

میشن



چه کار کنیم صداقت در شهر بیشتر بشه ؟

دانشگاه بریتیش



آبدارخانه دانشگاه بریتیش

برشی از کتاب تفکر سریع و کند



و درباره اثر پرایمینگ در اینترنت جستسجو کن
خط برامون بنویس 3در 

priming effect

چالش یک



اثر بانو مکبث

.آزمایش شونده باید به یک شخص فرضی تلفنی دروغ بگوید و یا ایمیل دروغ بنویسد

چه کار کنیم توی 
شهر دایا کسی 

دروغ نگه؟



آزمایش دانشگاه بریتیش از چه کتابی بود؟

برنده ده نفر اول در چت



از آزمایش دانشگاه بریتیش در مدرسه و درس 
چه استفاده ای می شود کرد؟

چالش دو



یاجزای اصلی گیمیفیکیشن محتوای

داستان

کاراکتر

چا

بازخود



داستان

داستان یکی از بهترین روش های به خاطر 
.سپردن اطالعات هست



کاراکتر

می دونستی محتوایی که از 
امتحاناتی که یک کاراکتر سواالت

درصد بهتر 30رو میپرسه بچه ها 
جواب میدن؟

به نظرتون یک کاراکتر باید
شبیه انسان ها باشه تا بچه
ها باهاش ارتباط بگیرند؟ 



هستند، .... بچه ها با شخصیت هایی که 
.خیلی انگیزه و انرژی می گیرند



به کاراکترها حق انتخاب بدین

کاراکترهای مختلف داشته باشین

بهتر هستند... کاراکترهای 



ها چالش

انگیزه ایجاد می کنند؟چالش ها به شدت 

به نظرتون چالش ها باید چه ویژیگی هایی داشته 
باشن؟

( چالش سوم)



بازخورد سریع

مهم ترین چیزی که باعث اصالح رفتار می شود



پیشنهادات برای کالس درس آنالین

حضور به موقع در کالس درسقارچ میگیره10روز به طور مداوم در کالس به موقع حاظر باشه 15اگر 

تمرکز در کالس درس در زمان کالس آنالین

افزایش تعامل در کالس درس دانش آموز 

رفتار مطلوب پیشنهادات 

.قارچ می گیرد1اگر در وسط کالس معلم سوالی پرسید و جواب داد 

....

...



31

ز گروهی که بیشترین امتیا
رو در مجموع به دست 

بیارن برنده هستند 

درصدی دوره 60نفر تخفیف 20به 



ناهید عطار

نشان ها 

حرفه ایتیزبینمکانیک

بچه زرنگ سخت کوش حرفه ای

مهارت ها  جدول امتیازات

60 55

120پویان اربابی

امتیازنام و نام خانوادگی

4
رتبه

115ناهید عطار

114نوید طبسی 6

5

سرعت 

قدرت

دقت

2

1

4

آیتم ها 



نشان ها 
یک هفته به صورت کامل تکالیف رو سروقت انجام بدین

مکانیک

تیزبین

حرفه ای

بچه زرنگ

سخت کوش

پلیس

دریافت نمره خوب در تمام ارزشیابی های آخر هفته 

نفر از دوستات یک مبحث درسی رو آموزش بده 5حداقل به 

روز سروقت حضور داشته باش15در کالس 

همه تکالیف رو انجام داده باشی

.........



انتخاب مسیر جلسه بعدی
بررسی کتاب ذهن کامل نو

بررسی کتاب طرز فکر

ادامه جلسه گیمیفیکیشن در آموزش


