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جودانشوآموزگارنقشونوینآموزشتئوری

بزرگساالنفراگیران

فعالفراگیری

گروهیفراگیری



شخصیقاللتاسحفظ

تجربه

فراگیریبرایآمادگی

زمانوآموزشیابیتهج

 :هدف

هایکیفیتتشخیص

بزرگساالنیادگیری

وژیپداگتئوریبامقایسیدراندراگوژیتئوری



 :هدف

درکلیدیعاملشناسایی

ریفراگیموانعیاوگسرتش

راگیرفهایآموختهبایادگیریفرایندارتباط

مفاهیمتغییرفرایند

محورشاگردروش

کارسپردنروش

1



توجهفراخنای

یادگیریفرایند 2



حافظهکارکرد



منحنی یادگیری



جنبشی یا ملسی دیداری شنیداری

یادداشت برداری �ودار سخ�انی

نقشبر عهده گرفنت ویدئو مباحثه

بازی های گروهی بارش افکار مفاهیم کلیدی

برقرار کردن رابطه و انرژی 

دادن

نتارائه با استفاده از پاورپوی موسیقی/ شعر 

یادگیریبرایمتفاوتهایشیوه 3



مثبتتشویقوانگیزهایجاد

فکربارهدرکردنفکر

آگاهیسطحارزیابی

هافرضپیشوتفکرنحوهیابیرد

نآ مفاهیمومقابلنکاتجایگزینگرفنتنظردر

واکنشوبازخورد 4



یکدیگرباشاگردانارتباط

گروهیکار

مثبتمتقابلاتکای

:هدف

آموزشمزایایشناخت

محورپروژهوجمعی

کلیدیعنرصسه



درسیریزیبرنامه

درسکالسمدیریت



از کدام فعالیت های 

آموزشی و روش های 

تدریس استفاده خواهم 

کرد؟

چطور باید درک مطالب 

ی توسط شاگردان را ارزیاب

و کنرتل کنم؟

می خواهم شاگردان چه 

چیزی بیاموزند؟

درسیریزیبرنامه



:درسیبرنامهکردنآماده

یادگیریاهداف

درآمدپیشومقدمه

خودتدریسوسخ�انی

یادگیریبرایمناسبهایفعالیتریزیبرنامی

پایانینقاطوگیرینتیجهکردنمشخص

آماده کردن برنامه درسی

بازبینی



دموکراتیککالسهای

هاچالش

کالس های درسی 

دموکراتیک

احرتام به دیدگاه های متفاوت•

ترویج انضباط فردی•

منتج از برخوردها و رفتار های ش�•

برنامه های درسی 

مناسب

سشفافیت و ارتباط بین دروس و حفظ مسیر در •

داشنت اهداف مشخص•

مشخص بودن جزئیات فعالیت کالسی•

در نظر گرفنت برآوردهای زمانی•

درسکالسمدیریت

نکات کلیدی



تدریسهایاسرتاتژی

ایرسانهچندابزارهای



یخشکسنت

انگیزهایجاد

آزادبحث

گروهیهایفعالیت

موردیهایمسئله

اسرتاتژی های تدریس



پاورپونت

کلیپویدئو

معرفی و انگیزه 

بخشی

مرور و جمع بندی
بحث و گفت و گو

یا فعالیت کالسی
تدریس

تدریس
بحث و گفت و گو

یا فعالیت کالسی

ایرسانهچندابزارهای

نکات کلیدی



همزمان

همزمانغیر

مجازیمحیطدرهمکاریابزارهای

مجازیتدریساسرتاتژی

یخشکسنت

گفتگووبحث

موردیهایمسئلهبررسی

ایرسانهچندابزارهایازاستفادی



.باشندداشتهاعتبار

.باشنداتکاقابل

.باشندمنصفانه

ارزیابیبرنامه



عالی متوسط ضعیف معیارها �ره

"پنج �ره"

ایــن مقالــه بــه طــور 

کامل به مسـئله مـی

پـــــردازد و اســـــناد 

طمستدل بـرای اثبـا

اســتدالل خــود ارائــه 

.  کرده است

"دو و نیم �ره"

ــــه  ــــه ب ــــن مقال ای

ـــه،  موضـــوع پرداخت

ولی بررسـی شـواهد 

ــناد آن ــافی و اس ناک

.  بوده است

"صفر �ره"

ـــیچ  ـــه ه ـــن مقال ای

ارتبـــاطی بـــا بحـــث 

مــورد نظــر و نکــات 

مطــــرح شــــده آن 

.  ندارد

قدرت استدالل پنج �ره

و پیشرفتدرصد دستیابی

یده�رهوارزیابیاستاندارد



ازدهاسـتفابـاآمـوزشکیفیـتبهبود

ارزیابینتایج

هاارزیابینتایجبررسی

باشدیریز برنامهپایهبربایدتغییر

روش اصالح دلیل احتمالی
کنید کـه برنامـه درسـی بـر اسـاساطمینان حاصل

اشد هدف های یادگیری تعیین شده باشد، مطابق ب

و حتــی اگــر نیــاز بــود، اهــداف را اصــالح کنیــد و 

. تطبیق دهید

یین اهداف دوره یا نامشخص است یا بسیار باال تع

ی شاید برنامه درسی اهداف را به درست. شده است

. مشخص نکرده باشد

رای چند روش جایگزین تدریس را امتحـان کنیـد؛ بـ

شـرت از مشارکت بیمثال به جای تدریس یک طرفه،

.  کالس استفاده کنید

موضــوع درس، درســت ارتبــاط شــاید شــاگردان بــا

. برقرار نکرده اند

نامـه هـا چـه بـهمطمنئ شوید که محتوای پرسـش

ی لحاظ کتبی و چه به لحاظ شفاهی، از موارد درس

. آموزش داده شده در کالس باشد

. دنبوده انشاید آزمون ها بر روی موضوع متمرکز



مطالبرئوس

ارزیابیفرم

الزممواردواسناد



دورهزمانمدت

کالساندازه

گانکنندهرشکتانتخاب

تجهیزاتوبرگزاریمحل

کالسچیدمان

نامثبتازپیشنکات

رفتاریدستورالعمل

موقعبهحضور

دورهارزیابی

پایاننامهگواهی

درسیدورهریزیبرنامھ



وبدرامنیت

حضوریکالسدرامنیت

همراهتلفنامنیت

مجازیکالسدرهویتفظح

امنیت
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