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1
اصول فراگیری

در تئوری آموزش نوین، نقش آموزگار از یک منبع یک طرفه برای تأمین دانش، به یک تسهیل کننده 
در فرآیند آموزش تغییر یافته است. به طوری که آموزگار، دانشجو یا دانش آموز را با استفاده از روش های 

آموزشی و منابع اطالعاتی متنوع از جمله فناوری و رسانه، مدیریت و هدایت می کند.
نقش دانش آموزان و دانشجویان نیز تغییر کرده است و از یک دریافت کنندۀ اطالعات، به یک عضو 
فعال و سازنده در تماس با آموزگار و دیگر همکالسی ها تبدیل شده است؛ در این حین، زمینه گسترش 

توانایی آنان برای تحقیق مستقل و تفکر انتقادی شکل می گیرد. 
چطور می توانید »فراگیری فعال« را به عنوان یک آموزگار برای فراگیران بزرگسال ترویج کنید؟ در 
این بخش، اصول فراگیری فعال، روش های همکاری و کارگروهی و آموزش بر پایۀ پروژه و کیفیت های 

شاخص در مورد یادگیری بزرگساالن را بررسی خواهیم کرد.

اهداف این بخش
شما پس از مطالعه کامل این بخش آموزشی، خواهید توانست:

• کیفیت های یادگیری بزرگساالن را تشخیص دهید.
شناسایی  را  فعال  فراگیری  موانع  یا  و  گسترش  در  کلیدی  عوامل   •

کنید.
• مزایای آموزش جمعی و پروژه محور را برشمارید.
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فراگیرانبزرگسال
)Andragogy(فراگیریبزرگساالن

تئوری آندراگوژی، بررسی فراگیری و آموزش در بزرگساالن است که در برابر تئوری پداگوژی 
یا فراگیری کودکان بنا شده است. فراگیران بزرگسال در چهار حوزه نبست به کودکان متفاوت هستند:

• حفظ استقالل شخصی: کودکان می توانند خود را به عنوان یک پیرو یا دنباله رو ببینند در حالی 
که بزرگساالن به هر حرکتی که استقالل و فردیت آنها را نقض کند، واکنش نشان خواهند داد. محیط 
باید به گونه ای باشد که فراگیران بزرگسال، احساس مقبولیت، احترام و حمایت داشته باشند،  کالس 

ضمن اینکه روحیه تعامل دوطرفه میان آموزگار و فراگیر جریان داشته باشد. 
• تجربه: بزرگساالن، کوله باری از تجربه دارند که می تواند مبنای فراگیری جدید قرار گیرد.

• آمادگی برای فراگیری: در حالی که کودکان اشتیاق زیادی برای فراگیری دارند، بزرگساالن اما 
فراگیری را برای این انتخاب می کنند که بتوانند وضعیت خود را ارتقاء دهند؛ به عنوان مثال، برای گرفتن 

پست شغلی باالتر آماده شوند. 
• جهت یابی آموزش و زمان: بزرگساالن می خواهند هرچه یاد می گیرند را فورا به کار گیرند که این 

باعث می شود تمرکز بیشتری روی اجرا نسبت به اصل موضوع داشته باشند.1

اصولفراگیریفعال
1.فرایندیادگیریباآموختههایقبلیفراگیر،ارتباطدارد

با دانش پر  بتوان آنها را  نیستند که  شاگردان یا دانش آموزان یا دانشجویان، مانند کوزه های خالی 
کرد. فرایند یادگیری باعث می شود شاگردان اطالعات جدید را با آنچه از قبل در ذهن دارند، پیوند 

بزنند.
آموزش را می توان طی فرایند »تغییر مفاهیم« پیش برد که در آن، شاگردان می کوشند مفاهیم جدید 
را تحلیل کرده و جایگزین مفاهیم نادرست و یا سوءبرداشت های پیشین خود کنند یا اینکه اطالعات 

جدید را با دانش فعلی خود تلفیق کرده و از آن مفاهیم جدید استخراج کنند.2

چگونه می توان این اصل را به کار گرفت
• به کارگیری روش شاگردمحور؛ در گذشته رایج بود که معلم گچ به دست بگیرد و روی تخته سیاه 
بنویسد و تنها گوینده کالس باشد. اما می دانیم که هر چقدر کالس به سمت محوریت مشارکت جمعی 
برود و شاگردان در آن فعالیت بیشتری داشته باشند، کیفیت یادگیری و نتیجه آن بهتر می شود. به جای 

1. همان
2. همان



 13بخش اول  اصول فراگیری w w w. t a v a a n a . o r g

اینکه در کالس برای شاگردان سخنرانی کنید، از آنها بخواهید در بحث ها شرکت کنند و دیدگاه ها و 
پرسش های خود را مطرح کرده و به صورت گروهی و مستقل، فرآیند یادگیری را دنبال کنند.

• به کارگیری روش سپردن کار به افراد: همیشه از خود بپرسید چطور می شود با استفاده از روش 
سپردن کار به افراد، چیزی به آنها آموخت؟ آموختن وقتی به صورت عملی باشد، بهتر و عمیق تر است. 
این کار کمک می کند تا شاگردان به جای یادگیری در خالء، ارتباط موضوع را با مفاهیم دنیای بیرون 
بر حوزه  یادگیری عملی، حس حاکمیت  پیدا کند. همچنین  معنی  آنها  برای  اطالعات  و  کنند  درک 

یادگیری را به شاگردان القا می کند و انگیزۀ بیشتری به آنها می دهد.1

2.فرایندیادگیری،محلتالقیتوجه،حافظهومنحنییادگیریاست
)Attention Span( فراخنای توجه

انتظار زیادی است اگر بخواهید یک شاگرد در تمام مدت کالس، بدون وقفه به موضوع توجه داشته 
باشد. واقعیت این است که هر دانش آموز یا شاگردی یک فراخنای توجه دارد، تمرکز روی موضوع 

در آغاز درس باال است، اما بعد از حدود 20 دقیقه و پس از آن به طور قابل مالحظه ای پائین می آید.2

چگونه می توان این اصل را به کار گرفت
• بر هم زدن روال معمول: سعی کنید در طول درس، طیفی از مسائل را پوشش دهید. در یک نواختی 
زیاده روی نکنید؛ برای مثال، گاهی از طنز و فکاهی استفاده کنید تا به حرف های شما کمی روح تازه 
بدهد. از ابزارهای صوتی - تصویری استفاده کنید تا توجه شاگرد به آن جلب شود و با طرح سؤال های 
مختلف، دانش آموزان را از یک شنونده ناظر، به یک پرسشگر فعال تبدیل شود. طرح پرسش به اندازه 

پاسخ دادن به آن مهم است!
• خرد کردن زمان کالس: مدت زمان کالس را به بخش های نیم ساعته تقسیم کنید و بین هر کدام 
فاصله های کوتاه )۵ دقیقه( قرار دهید که باعث جلب توجه بیشتری می شود. هیچ گاه یک ساعت بی وقفه 

درس ندهید. وقت کالس را بین گفت و گو و ارتباط دوطرفه و فعالیت های کالسی، قسمت کنید. 

1. همان
2. همان
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کارکرد حافظه
مرحله بعدی این است که از مکانیسم و کارکرد حافظه و دوره نگهداری اطالعات در ذهن اطالع 
داشته باشید. مرحله یادگیری، زمانی صورت می گیرد که داشته های حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند 
مدت منتقل شود، اما این اتفاق به طور خودکار روی نمی دهد. واقعیت این است که افراد نزدیک به 
۶0 درصد از آموخته های جدید خود را فراموش می کنند، اگر در مدت 2۴ ساعت آنها را مرور نکنند. 
همچنین اگر در همین مدت زمان، شروع به بازبینی آموخته های جدید نکنیم، ظرف یک ماه پس از آن، 

قدرت یادآوری حتی کمتر از 20 درصد می شود. 
بازبینی و مرور اطالعات و آموخته های جدید در 2۴ تا ۴۸ ساعت اولیه، کمک می کند که اطالعات 

به حافظه بلند مدت منتقل شود و توانایی به یادآوردن آن نیز تقویت شود.1

چگونه می توان این اصل را به کار گرفت
• به شاگردان یادآوری کنید که همواره مواد درسی را مرور کنند؛ همیشه اطمینان حاصل کنید که 
دانش آموزان از منحنی فراموشی و کارکرد حافظه اطالع دارند و به آنها گوشزد کنید که ظرف 2۴ تا ۴۸ 

ساعت پس از کالس، مواد درسی را مرور کنند.
• برای 2۴ ساعت بعد از کالس برنامه بگذارید: نوعی برنامه یا تکلیف در نظر بگیرید که شاگردان 
مجبور شوند ظرف 2۴ تا ۴۸ ساعت پس از کالس، آن را انجام دهند. در نتیجه شاگردان مجبور به بازبینی 
و مرور درس ها خواهند شد. جلسه های بحث و گفت و گو، همراه با مشخص کردن مهلت زمانی، ابزار 

مناسبی برای این کار به شمار می آید. 

1. http://about.superflashcard.com/tour/

مدت زمان گذشته از یادگیری
1 روز 31 روز
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)Learning Curve( منحنی یادگیری
دست آخر باید گفت که همیشه به یاد داشته باشید فرایند یادگیری، به صورت خطی نیست؛ در ابتدا 
پائین است، سپس افزایش ناگهانی دارد و پس از آن برای مدتی متوقف می شود که در این توقف تمامی 

یافته ها با یکدیگر مرتبط و تلفیق می شوند. 
این طور نگاه کنید که گویا این روند مانند جویدن است. جویدن غذا در دهان، مرحله ای است که 
پیش از هضم انجام می شود و در سپس در جریان هضم است که مواد الزم بدن جذب شده و باقی کنار 
گذاشته می شود. هیچ کس در طول روز نمی تواند مدام به خوردن مشغول باشد، یادگیری نیز همین طور 

است، ولی باید در نوبت های مشخص آن را دنبال کرد تا به تدریج هضم و جذب شود.1

چگونه می توان این اصل را به کار گرفت
• اطالعات را در برنامه های قابل هضم، ارائه کنید: هرگونه ارائه خیلی زیاد و خیلی سریع اطالعات 
و دانسته ها، از کارایی شاگردان شما، کم می کند. ارائه اطالعات زیاد به معنای فراگیری بیشتر نیست. با 
توجه به منحنی یادگیری، در نوبت های مشخص و قابل هضم، درس ها را ارائه کنید. به یاد داشته باشید 

که »هرچه بیشتر، بهتر« در اینجا کاربرد ندارد!
• برای تمرین وقت بگذارید و مطمئن شوید که درک نکته ها، به درستی انجام شده است: در برنامه 
کردن،  تمرین  با  شاگردان  کنید  و کمک  بگیرید  نظر  در  تمرین  برای  کافی  فرصت های  درسی خود 
دانسته های خود را مرور کنند و به مفاهیم آن آگاه شوند. قبل از پرداختن به پرسش و پاسخ و یا سوال های 

امتحانی کوتاه، مطمئن شوید که نکات را درک کرده اند.2

1. زولین، استخراج از بخش مسطح متوسط، برگرفته از آدرس زیر:
http://blog.lastquestion.org/2011/10/getting-off-the-intermediate-plateau/

2. همان
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3.هرشاگردیشیوهمتفاوتیبراییادگیریدارد
هر کسی سبک یا روش متفاوتی برای یادگیری دارد. برخی »تصویری« هستند و با دیدن، بهتر یاد 
»لمسی«  یا  برخی »جنبشی«  برقرار می کنند و  ارتباط  بهتر  با صدا  و  »شنیداری« هستند  برخی  می گیرند. 
یا  ارتباطی  به یک روش  فقط  نمی توان  موارد  بیشتر  را می فهمند. در  بهتر آن  انجام کار،  با  هستند که 

تدریس بسنده کرد و بهتر است ترکیب و تلفیقی از روش های مختلف استفاده شود.

چگونه می توان این اصل را به کار گرفت
• آموزش با روش چندحسی )Multi-sensory teaching(: طیفی از استراتژی های متفاوت آموزشی 
را که در آن، صدا و تصویر و لمس استفاده شده باشد، با هم ترکیب کنید. در این صورت روش آموزش 
شما با انواع سبک های یادگیری تطبیق دارد و برای طیف های متفاوت مناسب است.1 در بخش سوم در 

خصوص این استراتژی ها بیشتر بحث خواهیم کرد؛ برای مثال به جدول زیر توجه کنید:

جنبشی یا لمسیدیداریشنیداری
یادداشت بردارینمودارسخنرانی

بر عهده گرفتن نقشویدئومباحثه
بازی های گروهیبارش افکارمفاهیم کلیدی
برقرار کردن رابطه و انرژی دادنارائه با استفاده از پاورپوینتشعر / موسیقی

4.بازخوردوواکنشازاجزایاساسییادگیریهستند
زمانی که شاگردان از نتایج و بازتاب کار خود باخبر شوند، عملکرد آنان افزایش می یابد؛ واکنش 
مثبت مانند تشویق کردن و هم اشاره به نقاطی که نیاز به کار بیشتر دارد. نشان ندادن واکنش و بازخورد 

کار، باعث از بین رفتن انگیزه می شود.
به فرایند یادگیری  یا »فکر کردن دربارۀ فکر« باعث کمک  یا روند فرا ادراکی  بازخورد  دریافت 
اما  هستند،  آگاه  خود  وضعیت  به  نسبت  بیشتر  جوان،  شاگردان  به  نسبت  بزرگساالن  هرچند  می شود. 
شاگردان بزرگسال نیز به طور خودکار فرایند یادگیری و تفکر را مورد بررسی قرار نمی دهند. واکنش 
و بازخورد دو کار انجام می دهد؛ نخست، به شاگردان کمک می کند سطح آگاهی خود را ارزیابی و 
بررسی کنند و حوزه هایی که در آن نیاز به یادگیری دارند بیشتر دارند، شناسایی کنند. دوم، شاگردان را 
برمی انگیزد که نحوه تفکر خود و پیش فرض ها و یا جهت گیری های فکری خود را ردیابی کنند و نکات 

مقابل یا جایگزین و مفاهیم آن را نیز در نظر بیاورند.

1. دانشگاه ایالتی کنساو، فراگیری گروهی، 2012، برگرفته از آدرس زیر:
http://web.archive.org/web/20110426020829/http://edtech.kennesaw.edu/intech/cooperativelearning.htm
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چگونه می توان این اصل را به کار گرفت
• به طور مداوم و در یک برنامه زمانی مشخص، بازخورد ها را منتقل کنید: اگر زمان زیادی از کار 
بگذرد و سپس بازخورد منتقل شود، روی انگیزه تأثیر نامناسب خواهد داشت. همیشه پس از یک فعالیت 
گروهی، پرسش های خود را مطرح کنید و در گفت وگو حضوری فعال داشته باشید و همچنین روی 
تکالیف و فعالیت های شاگردان، نظر بدهید. از شاگردان بخواهید کار یکدیگر را صادقانه بررسی کنند و 

انتقادات خود را مطرح کنند. هم با گروه و هم با شاگردان به صورت فردی در تماس بمانید. 
همواره  که  کنید  تشویق  را  شاگردان  کنید:  ایجاد  را  واکنش  و  بازخورد  دادن  نشان  فرهنگ   •
تفکرات خود را نظارت و بررسی کنند. نظرات و واکنش های آنها را با پرسش های چرا و چطور، دنبال 
کنید؛ برای مثال »چرا این طور فکر می کنی؟«، »چطور به چنین نتیجه ای رسیدی؟«. همواره از شاگردان 
با این کار به آنها کمک می کنید  بپرسید پس از یک تکلیف یا فعالیت، از آن چه برداشت کرده اند. 
بفهمند که آیا موضوع را فهمیده اند و همچنین آنها را عادت می دهید که همواره تفکرات خود را بررسی 

و ارزیابی کنند. 

فراگیریگروهی
در این روش، شاگردان به دسته های کوچک تقسیم می شوند تا یک تکلیف یا فعالیت را به طور 
مشخص انجام دهند. هریک به طور فردی مسئول کار خود هستند، ولی کار آنها به طور گروهی نیز 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. همکاری گروهی باعث می شود کار شاگردان تسهیل شده و مهارت های 
کار گروهی آنان نیز بهتر شود.1 تمرین های فراگیری گروهی یا می تواند به شکل ساده دنبال شود؛ مانند 
یک کار مشخص در جریان کالس، یا اینکه می تواند پیچیده باشد؛ مثل پروژه ای که باید در کل دوره 

آن را دنبال کرده و به پایان برسانند.2
سه عنصر کلیدی فراگیری گروهی به شرح زیر است:

ارتباط شاگردان با یکدیگر
فراگیری گروهی، ارتباط شاگردان با یکدیگر را تقویت کرده و از راه های زیر مؤثر واقع می شود:

• گفت وگو در مورد مفاهیم موضوع آموزش
• انتقال مفاهیم بین شاگردان

• پیوند آموخته های فعلی با دانسته های قبلی 
• کار گروهی برای حل مسائل

• دادن بازخورد به یکدیگر

1. همان
2. همان
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کار گروهی
گسترش  را  گروهی  کار  مهارت های  گروهی،  فراگیری 

داده و موارد زیر را ترویج می کند:
• هدایت کردن
• تصمیم گیری

• همفکری و اجماع
• ارتباطات

• حل تضادها و برخوردها

اتکای متقابل مثبت
برای موفقیت گروه، به تالش همه اعضا نیاز است. هر عضوی 
است،  شده  محول  او  به  که  کاری  و  مسئولیت  دلیل  به  گروه  از 

ویژگی خاصی دارد.1

چگونه می توان فراگیری گروهی را به کار گرفت
و  بین سخنرانی  فراهم کنید:  برای آموزش شاگردان  انگیزه بخش و محرک  برنامه های  و  • کارها 
درس دادن ، زمانی محدود را به برنامه های محرک برای تشویق تعامل دانش آموزان با یکدیگر اختصاص 
به  تازه را  بگیرند و اطالعات  یاد  از یکدیگر  به شاگردان کمک می کند که  دهید. چنین فرصت هایی 

دانسته های قبلی مرتبط کنند. 
• تکالیف گروهی طراحی کنید تا روحیه کار گروهی افزایش یابد: تکالیفی طراحی کنید که هم 
به کار بیاید و هم تقسیم وظایف داشته باشد؛ برای مثال، گروهی از چند دانش آموز که قبول می کنند 
به  را  تکالیفی که شاگردان  یا  بگیرند؛  به عهده  را  نگهداری وقت  یا  و  ارائه دروس  یادداشت برداری، 

همفکری و رسیدن به اجماع گروهی بیشتر هدایت کند. 
• برای گسترش »اتکای متقابل«، فعالیت های رقابتی بگذارید: بازی های گروهی، هم سرگرمی و هم 
راهی بسیار مناسب و کارآمد برای فراگیری گروهی شاگردان هستند. مشخص کردن جوایز مساوی به 

گسترش و بیشتر شدن اتکای متقابل شاگردان کمک می کند.

1. همان
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مروری بر این بخش
در این بخش، سعی کردیم فنون یادگیری فعال و مفاهیم کلیدی را به 
بحث بگذاریم. در بخش های بعدی، خواهید دید که چطور می توانید این 

اصول را با روش تدریس خود، ترکیب کنید.
همواره به یاد داشته باشید که فراگیری، یک پروسه چندالیه و پیچیده 
این  از  دارند.  نقش  مؤثر  یادگیری  فرایند  در  بسیاری  فاکتورهای  و  است 
رو است که نقش مدرس هم چالش برانگیز و هم قابل تقدیر است و ما به 

عنوان مدرس تالش می کنیم تا بهتر شویم.

فراگیری فعال

بازخورد
و واکنش

تمرکزمرور سریع

ارتباط و
فراگیری گروهی

مشارکت و
شاگردمحوری

آموزش با
چند ابزار

ما 20% شنیده ها،
۵0% دیده ها و ۹0% از 
کارهای عملی خود را 

به ذهن می سپاریم.
مهارت های کار 

گروهی و ارتباط را
با تکالیف مناسب 

تقویت کنید.

فرهنگ انتقال بازخورد 
و بررسی مفاهیم را 

ترویج کنید.

ساختار یادگیری را 
روی دانسته های فعلی 

شاگردان، بنا کنید.

یک نواختی کالس و 
درس را از بین ببرید.

ما ۶0% از یادگیری را 
پس از 2۴ ساعت، از 

دست می دهیم.

نکاتکلیدی





2
برنامه ریزی و مدیریت

کسب نتیجه و کامیابی برای شما به عنوان یک آموزگار یا یک مدرس موسسه توانا، با درس هایی که 
به آن آگاهی کافی داشته باشید و نیز کالسی که درست مدیریت شود، شروع می شود. این بخش تالش 
می کند برنامه ریزی درسی و مدیریت کالس را با در نظر گرفتن آموزش فعال فراگیران در یک کالس 

مشارکتی و دموکراتیک، بررسی کند.

اهداف این بخش
شما با به پایان رساندن این بخش، خواهید توانست:

• برنامه های درسی با ساختاری مناسب طراحی کنید.
تبدیل  فعال و دموکراتیک  یادگیری  به یک فضای  کالس خود را   •

کنید.
یادگیری،  تفاوت سطوح  یا  و  ناسازگار  شاگردان  تنش،  هرگونه  با   •

کنار بیائید.

برنامهریزیدرسی
داشتن برنامه برای تدرس به شما کمک می کند هم برای کالس آماده باشید و هم اینکه همه چیز 
به آرامی پیش برود. برنامه درسی همان نقشۀ راه و توضیح آنچه که نیاز است شاگردان در کالس یاد 
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بگیرند و راهنمای قدم به قدم آموزش دادن است.
جزئی نگری، از کلیدی ترین مشخصات یک طرح است. یک برنامه درسی بدون جزئیات، مانند این 
است که بگوئیم تعدادی از راه ها، من را از نقطه یک به نقطه دو می رساند، ولی به واقع، تنها یک یا چند 
راه است که کوتاه ترین و بهترین راه است. ایدۀ اصلی برای برنامه ریزی درسی این است که آموزشگر 
برنامه  اجرا کند. یک  را  بدون آموزش اضافی، دوره آموزشی موفقی  اساس آن  بر  بتواند  نیز  دیگری 

درسی مؤثر، شامل مؤلفه های زیر است:
• هدف گذاری برای یادگیری شاگرد

• فهرستی از مفاهیم کلیدی و اصطالحات که در طول درس به آنها خواهید پرداخت.
• روش ها و فعالیت هایی که برای تدریس از آن استفاده می کنید.

• مواد درسی که برای فعالیت های اعالم شده در برنامه به آن نیاز دارید.
• روش هایی که برای ارزیابی و اطمینان از اینکه شاگردان درس را فهمیده اند، استفاده خواهید کرد.

• تخمین زمان مورد نیاز هر بخش از درس مورد نظر
به طور کلی، زمان هر کالس درس باید به پنج بخش تقسیم شود: 

1. معرفی و آماده سازی )10 دقیقه(
2. تدریس و فعالیت های مرتبط درسی )۳0 تا ۴0 دقیقه(

۳. فعالیت انرژی بخش یا زنگ تفریح )۵ دقیقه(
۴. تدریس و فعالیت های مرتبط درسی )۳0 تا ۴0 دقیقه( - این بخش ممکن است با توجه به زمان 

کالس، نیاز به تکرار داشته باشد.
۵. مرور و جمع بندی )10 دقیقه( 

استفاده از »طراحی معکوس« می تواند مفید باشد؛ اهداف و دروسی را که می خواهید شاگردان در 
طول دوره در آنها مهارت پیدا کنند، دقیقاً مشخص کنید. سپس به این فکر کنید که کدام استراتژی و 
فعالیت ها می تواند شاگردان را به سمت این اهداف سوق دهد. سپس مشخص کنید که چطور قرار است 
نتیجه این فعالیت ها و درک شاگردان سنجیده شود و مشخص شود چند درصد از اهداف اجرا شده اند.1

1. همان

می خواهم شاگردان
چه چیزی بیاموزند؟

از کدام
فعالیت های آموزشی 
و روش های تدریس 
استفاده خواهم کرد؟

 چطور باید درک مطالب 
توسط شاگردان را 

ارزیابی و کنترل کنم؟
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مراحلآمادهکردنیکبرنامهدرسی
در این قسمت نگاه نزدیک تری به قدم های الزم برای فراهم کردن یک برنامه درسی خواهیم داشت. 
آماده  درسی  محتوای  برای  فعالیت ها  طراحی  و  درسی  برنامه ریزی  در  شما  راهنمایی  برای  قدم  شش 

کرده ایم.

قدم اول: اهداف یادگیری را مشخص کنید
قدم اول این است که به طور دقیق مشخص کنید قرار است شاگردان در طول درس، چه چیزهایی 

یاد بگیرند. با پرسیدن پرسش های زیر از خود، این اهداف را مشخص کنید:
• موضوع درس چیست؟ چرا اهمیت دارد؟

• مفاهیم کلیدی  که می خواهم شاگردان یاد بگیرند، چیست؟
• مهارت هایی که می خواهم شاگردان از آن استفاده کنند، چیست؟

پنج نکته کلیدی از درس را برای یادگیری شاگردان اولویت بندی کنم، این  تا  بخواهم سه  • اگر 
نکات چیست؟

• اگر زمان کم آوردم، کدام یک از موارد را می توان حذف کرد؟
پس از اینکه توانستید اهداف کالس را مشخص کنید، به ترتیب اولویت، آنها را فهرست کنید. این 
کار به شما کمک می کند اگر زمان کافی در اختیار نداشتید، مهم ترین اهداف را در کار خود داشته 

باشید. 
برخی از مدرسان، برنامۀ درسی و اهداف یادگیری را با شاگردان به اشتراک می گذارند تا آنها نیز 
باعث  »پیش نمایش«  یا  اولیه«  »بررسی  این  فرابگیرند.  قرار است در طول دوره چه چیزهایی  بدانند که 
می شود شاگردان بخش های مختلف درس را به طور مرتبط با یکدیگر و به عنوان جزئی از کل، در نظر 

بگیرند. 

قدم دوم: مقدمه و پیش درآمد آماده کنید
یک معرفی و مقدمۀ خوب، باعث می شود شاگردان مشتاق دانستن موضوع شوند و نوعی »نیاز به 
دانستن« در آنها ایجاد شود. زمانی که معرفی و مقدمه آماده می کنید، پرسش های زیر را از خود بپرسید:

• جالب ترین و دانستنی ترین ابعاد این موضوع چیست؟
• چگونه می توان فهمید شاگردان چقدر از قبل با این موضوع آشنا هستند؟

• ایده ها و باورها یا سوءبرداشت ها از این موضوع کدام ها هستند؟
معرفی و مقدمۀ شما باید با چند فعالیت و آماده سازی ذهن همراه باشد تا دانش آموزان وارد فضای 
درس شوند و توجه و تمرکز خود را صرف آن کنند. چند پیشنهادی که می تواند برای آماده سازی ذهن 

مورد استفاده قرار گیرد عبارتند از:
نباشد که با یک سوال شروع کنید که طی آن دانش فعلی شاگردان و پیش دانسته های  بد  • شاید 
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آنان در مورد موضوع درس مشخص شود. برای مثال می توانید از آنها بپرسید »تا به حال کدام یک از شما 
در این مسئله تجربه ای داشته است؟« و بعد بخواهید دانش آموزان یک به یک در نوبت قرار گرفته و از 
تجربۀ خود بگویند. این کار کمک می کند تا بدانید شاگردان تا چه حد با موضوع آشنا هستند و چقدر 

پیش زمینه دارند و چطور می توانند در جریان درس، مشارکت داشته باشند. 
جلسه  نداشته اند،  نزدیک  و  مستقیم  تجربه  آن  با  حال  به  تا  شاگردان  که  هست  موضوعی  اگر   •
همفکری برنامه ریزی کنید. واژه کلیدی و مرتبط با موضوع را انتخاب کرده و آن را در کالس روی 
تخته بنویسید و از شاگردان بخواهید درباره آن نظر بدهند. نظر شاگردان را هرچه که باشد – درست 
یا نادرست -  روی تخته بنویسید؛ این فعالیت ها محرک است و شاگردان به مشارکت بیشتر در بحث 

تشویق می شوند. 
برنامه چندرسانه ای )شنیداری - دیداری( در اختیار دارید، در ابتدای کالس از آن استفاده  • اگر 
کنید. حتی می توانید از یک ویدئو کلیپ یا بستۀ چندرسانه ای استفاده کنید. پس از پایان آن از شاگردان 
بخواهید تا نظرات خود را مطرح کنند و در خالل همین گفت وگو، بحث مورد نظر کالس را معرفی 

کرده و دنبال کنید.
دوگانه های  یا  تاریخی  اتفاق های  شخصی،  تجارب  از  استفاده  موضوع،  معرفی  برای  دیگر  راه   •

چالش برانگیز یا مثال هایی مرتبط با وقایع روز جهان می تواند باشد.

قدم سوم: سخنرانی و تدریس خود )هسته اصلی انتقال مفاهیم( را برنامه ریزی کنید
فهرستی از مفاهیم نوین یا واژه های تخصصی که قرار است در جریان کالس معرفی شود، تهیه کنید. 
سعی کنید با استفاده از مهارت ها و راه های ارتباطی مختلف، مانند صحبت کردن دربارۀ آن )شنیداری( 
و یا ارائه پاورپوینت )دیداری(، به چند شکل آنها را بازگو کنید. نکات اصلی درس را تیتروار مشخص 
کرده و بر اساس آن جلو بروید؛ مانند آنچه در ارائه پاورپوینت انجام می دهید. پرسشی را طراحی و آماده 

کنید که بتواند یک بخش را به بخش دیگر و به تیتر بعدی، متصل کند و ارتباط دهد. 
همان طور که مشغول برنامه ریزی تدریس خود هستید، تخمین بزنید که روی هر بخش چقدر وقت 
تا 20 دقیقه  از 1۵  باشید! هربار بیش  یاد داشته  به  قانون فرخنای توجه را  می خواهید بگذارید. همواره 
صحبت نکنید. هر 10 دقیقه یک بار، پرسش های دانش آموزان را پاسخ دهید یا از آنها سؤال بپرسید تا 

مطمئن شوید که هنوز روی موضوع مورد بحث، تمرکز دارند.
برای سازمان دهی تدریس خود، پرسش های زیر را مطرح کنید:

• چگونه به طور صریح و روشن می توان این مفهوم یا اصطالح را شرح داد؟
• چه مثال ها یا نمودارهایی می تواند این نکته را به بهترین شکل نشان دهد؟

• چه اطالعات دیگری می تواند درک دانش آموزان از این مسئله را عمیق تر کند؟
• آیا نیاز دارم که اطالعات خود در این زمینه را بازبینی کرده و مطالعات خود را به روز کنم؟

مورد  پرسش های  ببرید که  به سمتی  را  به شما کمک می کند کالس خود  استراتژی  داشتن یک 
بحث برای شما از قبل مشخص باشد. در زمان طراحی برنامه درسی، فهرستی از »پرسش های مناسب« 
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برای بحث انتخاب کنید. این کار باعث می شود برای سواالت نزدیک و مشابه، آمادگی داشته باشید و 
دانش آموزان را به سمت تولید فکری و علمی هدایت کنید.

 
قدم چهارم: فعالیت های مناسب برای یادگیری را برنامه ریزی کنید

این بخش از خالق ترین بخش های برنامه ریزی درسی شماست؛ طراحی فعالیت هایی که یادگیری 
شاگردان از مواد درسی را تقویت می کند و اطمینان پیدا می کنید که آنها درک کافی را از درس مطرح 
شده، داشته اند. همیشه در زمانی که مشغول طراحی فعالیت های کالسی هستید، به یاد داشته باشید که 
زمانی نیز برای بازبینی و مرور با مشارکت تمامی کالس یا گروه های کوچک کالس، در نظر بگیرید. 
اگر به اندازه کافی وقت ندارید، در میان تدریس استراحتی کوتاه یا برنامه ای انگیزه بخش داشته باشید و 

فعالیت درسی را که زمان بیشتری نیاز دارد، به زمان آخر کالس و جمع بندی منتقل کنید.
زمان مرور با شاگردان را هیچ وقت فراموش نکنید. این کار به شاگردان اجازه می دهد هر چه را که 
در جریان فعالیت کالسی یاد گرفته اند، بار دیگر مرور کنند. همچنین مرور درس های داده شده، به شما 
اجازه می دهد میزان فراگیری شاگردان را اندازه گیری کرده و ببینید چقدر از اهداف درسی شما، تحقق 

یافته است.
در مراحل اولیه تدریس خود، بیشتر به این راهنما و دیگر منابع آموزشی موجود در »توانا« مراجعه 
ادامه  بیشتر  به کار تدریس  به کار بگیرید. هرچقدر  بتوانید روش های مؤثر و مفید آموزش را  تا  کنید 
پیدا  فعالیت های کالسی  در  روش های جدید  از  استفاده  و  نوآوری  در  بیشتری  نفس  به  اعتماد  دهید، 

خواهید کرد.

قدم پنجم: نتیجه گیری و نقاط پایانی را مشخص کنید
هر درسی برای جمع بندی موارد تدریس شده، نیاز به بخش پایانی دارد و همچنین انتظار خود برای 

مراحل بعدی را مشخص کنید. برای نتیجه گیری پایانی درس، توجه به موارد زیر مهم است:
مرور کنید: از شاگردان بخواهید به طور خالصه آنچه آموخته اند را بیان کنند،  را  اصلی  • نکات 
یا اینکه خودتان کوتاه و ساده آنها را مرور کنید؛ برای مثال اگر از صدا و تصویر استفاده می کنید، در 

آخرین بخش از پاورپوینت یا آخرین صفحه، به مرور و جمع بندی بپردازید. 
• مروری بر خالصۀ درس بعد داشته باشید: با این کار انگیزه شاگردان برای کالس و درس بعدی 
برانگیخته می شود و همچنین درس آن جلسه را به شبکۀ گسترده تری از مفاهیم و اهداف دوره ارتباط 

می دهند.
انجام دهند، مشخص کنید.  باید در خانه  را که شاگردان  فعالیت هایی  بررسی کنید:  را  • تکالیف 

همچنین تاریخ انجام تکالیف را به آنها متذکر شوید.
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بازبینیبرنامهدرسیطراحیشده
اگر چنین  نرود.  پیش  دارید،  را  انتظار آن  برنامه درسی که شما طراحی می کنید شاید طوری که 
پایان  از  بیاید. پس  برای هر معلم و آموزگاری ممکن است پیش  افتاد، مأیوس نشوید، چراکه  اتفاقی 
کالس، چند دقیقه وقت بگذارید و ببینید کدام موارد درست انجام شده و چه مواردی، چرا و به چه دلیل 
انجام نشده است. ببینید کدام موارد را می توانید اصالح کنید تا نتیجه بهبود پیدا کند و کار بهتر انجام 
گیرد. این موارد را برای بازنگری برنامه درسی خود یادداشت کنید. مشخص کردن نقاط قوت و ضعف 

زمان بندی کالس و طراحی فعالیت ها، به شما کمک می کند تا در درس های آینده بهتر عمل کنید.

مدیریتکالسدرس
برنامه ای مشخص به کالس درس آمده اید، استراتژی هایی که کمک  با  با ذهنی آماده و  حال که 
برای مدیریت مؤثر  را  این قسمت شما  باشید، چیست؟  تا کالسی مدیریت شده و آرام داشته  می کند 
احتمالی،  و چالش های  تدریس  دموکراتیک، روش های  با کالس های  آشنایی  از طریق  کالس درس 

آماده می کند.

کالسهایدموکراتیک
ایده یک کالس درس دموکراتیک این است که تمامی شاگردان در ادارۀ کالس بر اساس اصول 
دموکراتیک مانند مدارا و احترام به قوانین، مشارکت و احساس مسئولیت در برابر دیگر شاگردان، سهیم 
باشند. چنین محیطی با اصول آموزش فعال، به ویژه برای شاگردان بزرگسال سازگار است. با روش های 

زیر می توانید این محیط را در کالس ایجاد کنید:
• تعیین هنجارهای گروهی: در اولین جلسه از کارگاه آموزش مدرسان، کمی وقت صرف کنید و 
بر اساس نظر اجماعی کالس، چند هنجار یا قاعده کلی که برای همه قابل فهم، قابل اجرا و قابل پیروی 
به طور  باعث می شود کالس  پائین،  به  باال  انضباطی  با رویکرد  مقایسه  این کار در  تعیین کنید.  باشد، 
خودکار انضباط را به دست گرفته و شاگردان مسئولیت اداره محیط یادگیری خود را بر عهده بگیرند. 

• الگوسازی روش های دموکراتیک: به عنوان یک مدرس، رفتار شما مدل و الگویی برای شاگردان 
شماست. مواقعی که درس می دهید، از فرصت ها استفاده کرده و اصول دموکراتیکی را که می خواهید  
شاگردان به آنها توجه کنند، الگوسازی کنید؛ برای مثال، رفتارهایی چون روحیه همکاری دسته جمعی، 
تحمل عقاید مخالف، فهم و درک میان فرهنگی و قاعده پرسش کردن و زیر سوال بردن پیش فرض ها 
و پیش ساخته های ذهنی، البته به شکلی که تخاصم در آن نباشد. این نمونه و الگوسازی به نوع بیان نیز 
مربوط می شود؛ برای مثال، زمانی که در مورد یک گروه اقلیت صحبت می کنید و یا اینکه نظر مخالف 

خود را به طرف دیگر نشان می دهید، با حفظ احترام و بر اساس عقل جمعی سخن بگوئید.
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چندنکتهبرایارائهدروس
• به شاگردان بگوئید که چه مباحثی را می خواهید ارائه کنید و چه مباحثی را ارائه کرده اید: هماهنگ 
و منطبق با مقدمه، متن اصلی و نتیجه گیری پایانی درس خود، به شاگردان بگوئید در طول دوره درسی 
شما قرار است چه چیزی یاد بگیرند و چه چیزهایی تدریس شود. پس از پایان هر درس، موارد تدریس 

شده را مرور کنید. تمام بخش های این راهنمای مرجع از این قاعده پیروی می کنند. 
• در زمان تدریس، اصطالحات و زبان بدن را زیر نظر داشته باشید: شاید این مسئله کمی شهودی 
به نظر بیاید، ولی برای تدریس بهتر به شاگردان نگاه کنید و مفهوم رفتارهای مشخص آنها را که نشان 
می دهد در چه روندی قرار دارید، کشف کنید؛ آیا شاگردان هم در مقابل شما را نگاه می کنند یا مشغول 
چک کردن پیام های تلفنی خود هستند؟ آیا به نکته های شما با تکان دادن سر واکنش نشان می دهند و 
نکات مهم را یادداشت می کنند یا اینکه نگاه آنها طوری است که انگار گیج و خسته شده اند؟ اگر به این 
نکات توجه کنید، می فهمید چه مواقعی باید در روند تدریس خود آرام تر پیش بروید یا اینکه سریع تر 
بگذرید، چقدر به جزئیات بپردازید چه مواقعی مباحث را تکرار کنید و چه مواقعی این کار اضافی است 
و به کار نمی آید. در مقاطعی توقف کرده و بپرسید »آیا همه چیز قابل فهم است؟«، »آیا پیش از بررسی 

بخش بعدی، کسی سوالی دارد؟«.

دستوپنجهنرمکردنباچالشها
سرگردان های کالس درس

هر شاگرد و دانش آموزی، سطح دانش و سرعت یادگیری متفاوتی دارد. برخی خیلی سریع هستند و 
درس را به سرعت درک می کنند، ولی برخی به سختی نکات را یاد می گیرند. برای اینکه دانش آموزان 
ضعیف با سرعت بهتری یاد بگیرند و همچنین برای جلوگیری از اتالف وقت و تکرار نکاتی که ممکن 
است برای دانش آموزان قوی خسته کننده باشد، دو روش وجود دارد؛ اول اینکه در زمان کارگروهی، 
شاگردان ضعیف را با شاگردان قوی در یک گروه قرار دهید تا بتوانند خود را به سطح مطلوبی برسانند. 
دوم اینکه می توانید شاگردان ضعیف را در یک گروه جمع کنید و در مدت کار گروهی، زمان بیشتری 

به آنها اختصاص دهید و با آنها کار کنید.

تضاد
ممکن است مواقعی بحث کالسی از کنترل خارج  شود. شما به عنوان گردانندۀ کالس، این اختیار 
را دارید که هرگاه تنشی ایجاد شد، آن را برطرف کنید؛ برای مثال اگر دیدید در مورد مسئله ای به طور 
جدی در کالس تفاوت دیدگاه هست، آن را به فرصت مناسب برای مناظره تبدیل کرده و گروهی برای 
مناظره درست کنید. این کار باعث می شود فعالیت گروهی به سمتی سازنده و برای کار گروهی هدایت 

شود.
از شاگردان بخواهید تفکرات خود را که دیدگاه های متفاوتی ایجاد می کند، مرتب کنند. اگر امکان 
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داشت، یکی از شاگردان را که بی طرف است، به عنوان گردانندۀ مناظره تعیین کنید. 

شاگردان سخت
برخی از شاگردان هستند که آنان را می توان عضو سخت یا دشوار نامید. با این حال مهم است که 
برای مثال، کسی که هیچ گاه در بحثی شرکت نمی کند، کسی که مدام در  بیائید.  با آنها کنار  بتوانید 
بحث ها بر دیگران چیره می شود و یا کسی که رفتار متخاصمانه نسبت به دیگران دارد. راهنمایی های زیر 

برای کنار آمدن با این گونه افراد مؤثر است:
1. اگر یک یا چند شاگرد می خواهند کالس را به خود اختصاص داده و مزاحم صحبت های دیگران 
شوند، با گفتن جمالتی چون »حاال بیائید نظر کسی را بپرسیم که تا به حال نظرش را نگفته«، بحث را از 
آن ها دور کنید و یا اینکه با مورد خطاب قرار دادن دیگر شاگردان، آنها را به بحث وارد کنید و تنش را 
کم کنید. اگر هنوز ادامه داشت، فعالیتی گروهی بر اساس بایدها و نبایدهای ارتباط جمعی طراحی کنید 
تا در آن، روش های درست گفت وگو و مباحثه تمرین شود و سپس از شاگردان بخواهید یکدیگر را 
در نوع ارتباط، ارزیابی کنند. به شاگردان کمک کنید درک کنند شنیدن نقطه نظرات دیگران، یکی از 

بخش های مهم ارتباط است. 
2. اگر دانش آموزی در بحث شرکت نمی کند، شاید اهل اشتراک نظر نباشد، ولی به احتمال زیاد 
ممکن است دلیل آن خجالتی بودن باشد. در بیشتر موارد اگر مستقیم از آنها سوال پرسیده شود، خجالتی 
بودن را کنار می گذارند. با اشاره به حضور فعال آنها، تمایل به بحث را در آنها تقویت کنید. برای مثال 

بگوئید »همان طور که فالنی گفت،...«.
او  با  مستقیم و خصوصی  به طور  از کالس  متخاصمانه ای داشت، پس  رفتار  دانش آموزی  اگر   .۳
درباره رفتارش صحبت کنید. همان قدر که احترام می گذارید، قاطع هم باشید و به آنها فرصت دهید 
رفتار خود را اصالح کنند، ولی به آنها بفهمانید رفتار نادرست در صورتی که ادامه پیدا کند، تحمل 

نمی شود.

مروری بر این بخش
برنامه ریزی دقیق درسی و مدیریت درست کالس، قدم های اولیه برای 

پیشرفت توانایی شما در آموزش مدرسان است. 
شناسایی  به  که  است  روند  این  مراحل  از  یکی  دروس«  »یادگیری 
موارد کارآمد، موارد ناکارآمد و بهبود روش تدریس شما کمک می کند. 
آموزش و تدریس بیش از آنکه علم باشد، هنر است؛ چراکه به طرح درسی 

شما و ارزیابی کارایی از سوی شما به عنوان مدیر باز می گردد.
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برنامه های درسی
مناسب

کالس های درسی
دموکراتیک

• شفافیت و ارتباط بین دروس و حفظ مسیر درس
• داشتن اهداف مشخص

• مشخص بودن جزئیات فعالیت های کالسی
• در نظر گرفتن برآوردهای زمانی

• احترام به دیدگاه های متفاوت
• ترویج انضباط فردی

• منتج از برخوردها و رفتارهای شما

نکاتکلیدی



3
روش های آموزش

استراتژی های تدریس، به مثابه جعبه ابزار یک مدرس است؛ هر ماده درسی را می توان به چندین 
روش تدریس کرد؛ این به شما بستگی دارد که به جعبه ابزار خود مراجعه کرده و روش مناسب برای 

کالس خود را پیدا کنید.
در این بخش دربارۀ استراتژی های تدریس بحث می کنیم. تبادل نظر رو در رو با دانش آموزان به آنها 
کمک می کند تا انگیزۀ بیشتری برای کار گروهی در کالس به دست بیاورند. همچنین حضور فیزیکی 
شما در میان گروه، طیف همکاری های کالسی و گروهی را نسبت به یک محیط مجازی و آنالین بیشتر 

می کند.

اهداف این بخش
پس از پایان این بخش شما قادر خواهید بود: 

• طیف متنوعی از روش های آموزش را به کار بگیرید.
• از ابزارهای چندرسانه ای برای آموزش استفاده کنید، این کار باعث 

مشارکت بیشتر شاگردان می شود.

استراتژیهایتدریس
همان طور که پیشتر اشاره کردیم، روش برتر در آموزش این است که تدریس خود را با مشارکت 
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دانش آموزان در بحث و نیز استفاده از کارهای گروهی، متعادل کنید. به عبارت دیگر، »تنوع، چاشنی 
تدریس مناسب است«. 

کلید این بخش این است که از هرگونه پیش بینی پرهیز کنید. یک روش خاص شاید برای اولین 
بار بسیار مناسب باشد، اما اگر مدام از آن استفاده کنید، نوآوری آن به تدریج از بین می رود و تکراری 
می شود و نتیجه این می شود که مشارکت شاگردان پائین می آید یا ارتباط شاگرد قطع می شود. بنابراین از 
هیچ روش خاصی به طور ممتد استفاده نکنید. استراتژی های تدریس که رویکرد آموزش فعال و آموزش 

جمعی را به کار می گیرند، شامل موارد زیر می شوند:
1. شکستن یخ کالس

2. ایجاد انگیزه و فعالیت های انرژی بخش
۳. بحث آزاد

۴. فعالیت های گروهی
۵. مسئله های موردی

نمونه هایی از این استراتژی ها که در مباحث دوره های »توانا« به کار گرفته شده، در »ضمیمه یک« 
قابل دسترسی است. حال نگاهی به چند مثال مشخص از این استراتژی ها می اندازیم. 

1.شکستنیخکالس
اولین جلسه خود را با مبحثی آغاز کنید که سردی اولیه روابط را بشکند؛ هر فعالیتی که عالوه بر آرام 
کردن شاگردان، به آنها اجازه دهد با یکدیگر آشنا شوند. چند پیشنهاد عملی برای این کار در زیر می آید:

بازی »پیدا کردن افراد«
این بازی باعث می شود همه از جای خود بلند شوند و تکانی به خود بدهند. در گروه های بزرگتر 

مؤثرتر است و راه مناسب و سرگرم کننده ای است تا همه با یکدیگر آشنا شوند. 
روش اجرا: به هرکدام از شاگردان یک کاغذ بدهید و به هرکدام از آنها بگوئید سه خصوصیت 
مثال،  برای  بنویسند.  کاغذ  نیست، روی  مشترک  آن  در  آنها  با  دیگری  فرد  می کنند  فکر  که  را  خود 
یا »من  نان خانگی می پزم«  یا تجربه دارند. مثال »من  اینکه چقدر و در چه مواردی توانایی، آگاهی و 
پای مصنوعی دارم« یا »هیچ کس در خانواده ما از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی جریمه نشده است«. 
از شاگردان  و  توزیع کنید  را مجددا  آنها  را مخلوط کنید. سپس  آنها  و  را جمع آوری کرده  کاغذها 
بخواهید اگر کاغذ خود را گرفته اند، از جای خود بلند شوند و با دیگران عوض کنند. سپس به آنها ده 
دقیقه فرصت بدهید تا با هم صحبت کنند و با سؤال در مورد خصوصیات ذکر شده در کاغذ و معرفی 
خود به یکدیگر، صاحب کاغذ را پیدا کنند. شاگردان می توانند سواالت بیشتری از یکدیگر بپرسند و  
بیشتر در مورد هم بدانند. مثال »اگر بلد هستید نان درست کنید، چه نوع نانی درست می کنید؟«. بعد از ده 
دقیقه همه به صندلی خود باز می گردند و هرکدام به نوبت، فردی را که در گفت و گو های خود کشف 

کرده اند به هم معرفی خواهند کرد. 
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بازی نام ها
این بازی عالوه بر شکستن سردی روابط در اولین دیدار، به شاگردان اجازه می دهد در زمینه هایی 

چون تاریخ و هویت اجتماعی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
روش اجرا: به شاگردان چند دقیقه وقت بدهید تا آزادانه هر آنچه درباره نام و نام خانوادگی خود 
به ذهن آنها خطور می کند، بنویسند. مواردی مانند اینکه معنی اسم یا اسم اختصاری آنها چیست و آن 
را چگونه به دست آورده اند، درباره نام خود چه حسی دارند، چرا این نام برای آنها انتخاب شده است، 
مبنای تاریخی یا هویت اجتماعی پشت آن چیست و یا اینکه دوست داشتند چه نامی برایشان انتخاب 
شود. سپس دانش آموزان را به گروه های دو نفره تقسیم کنید تا درباره اسم یکدیگر گفت وگو کنند و 

به بقیه کالس توضیح دهند که از هم گروهی خود درباره نام هم گروهی خود چه چیزی یادگرفته اند. 

بازی اضافه کردن کلمات
این بازی ساده و سرگرم کننده، یکی از روش های مناسب برای شکستن یخ کالس برای دانش آموزانی 

است که یکدیگر را می شناسند و نیازی به یادگیری اسامی نیست.
روش اجرا: به صورت یک دایره دور هم بنشینید. نفر اول شروع می کند و یک کلمه می گوید، 
سپس نفر بعدی، کلمه اول را تکرار کرده و کلمۀ دیگری به آن اضافه می کند به طوری که ترکیب آن 
جالب و خنده دار باشد و معنی هم داشته باشد. این کار ادامه پیدا می کند و هر کسی باید تمامی جمله ای 
که کلمات به آن اضافه شده را بگوید و به آن کلمه ای اضافه کند تا زمانی که نوبت به همه رسیده باشد یا 
جملۀ ساخته شده آنقدر طوالنی شده باشد که تکرار آن ناممکن باشد. بسیاری مواقع جمله نهایی بی معنی 
و خنده دار است؛ برای مثال »اسبی که پایش در گودال افتاد با سازی بر سر تپه موسیقی می نواخت...«. 
می توانید حتی قواعدی که مرتبط با محتوای درس نیز هست، برای بازی بگذارید؛ مثال از کلمات مرتبط 
با »آموزش« استفاده کنید. این کار عالوه بر شکستن سردی روابط بین افراد، نشان می دهد شاگردان به 

چه حوزه ای از واژه ها تسلط دارند.

2.ایجادانگیزهوفعالیتهایانرژیبخش
فعالیتی  به  دقیقه  پنج  درس،  معرفی  ابتدای  در  که  است  بهتر  کردیم،  اشاره  پیشتر  که  همان طور 
انگیزه بخش که دانش آموزان را به سوی موضوع سوق دهد، اختصاص دهید. همچنین می توانید فعالیتی 
انتخاب کنید که شاگردان را به لحاظ فکری و جسمی تهییج کند و انرژی الزم را به آنها بدهد، به چند 

نمونه توجه کنید: 

شروع کردن از آخر
فرض کنید در کالسی هستید که می خواهید به شاگردان مطلبی در مورد فوتوژورنالیسم یا عکاسی 
خبری درس بدهید و به آنها بیاموزید که چطور از دوربین ۳۵ میلی متری استفاده کنند؛ چه طور شروع 
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داخل  می توانیم  بگوئیم چطور  و  کنیم  شروع  اول  از  که  است  این  رایج  پاسخ های  از  یکی  می کنید؟ 
دوربین، فیلم بگذاریم و بخش های مختلف دوربین را توضیح بدهیم که چیست و چه می کند و همین 

طور ادامه دهیم. این روش منطقی هم به نظر می آید.
از  نمونه ای  می توانید  مثال  برای  باشد.  مؤثر  می تواند  هم  آخر  از  کردن  شروع  دیگر،  طرف  از 
عکس های شفاف، خارج از کادر، مبهم و خارج از فوکوس، کم نور و پرنور نشان دهید و از شاگردان 
بخواهید حدس بزنند هرعکس چرا این طور از آب درآمده است. در ادامه، می توانید بخش های مختلف 
دوربین را هم توضیح دهید و اینکه چطور می توان بهترین نتیجه را به دست آورد. اگر روند کار مناسب 

باشد، ذهن بهتر پذیرای آن خواهد بود و از همین رو استراتژی از آخر به اول، مؤثر است.

ورزش ذهنی یا معما
ورزش ذهنی یا طرح معما، راهی است برای گذر به موضوع مورد نظر و آماده کردن ذهن ها برای 

ورود به آن. به مثال زیر توجه کنید: 
به  بکشید.  تخته  روی  زیر،  شبیه شکل  کنید: چیزی  نگاه  مسائل  به  رایج  تفکر  طرز  از  خارج 
شاگردان بگوئید باید این ۹ نقطه را با فقط چهار خط مستقیم و بدون اینکه قلم از روی کاغذ بلند شود، 
به هم وصل کنند. از آنها بخواهید پای تخته بروند و یا روی کاغذ برای خود تمرین کنند. به آنها بگوئید 
که سعی کنند خارج از طرز تفکر رایج و روزمره فکر کنند و این تمرین برای همین کار است. وقتی 
شاگردی توانست راه حل را پیدا کند، آن را به بحث بگذارید تا همه بدانند چرا باید مواقعی خارج از 

طرز تفکر رایج فکر کرد تا بتوان راه دیگری هم پیدا کرد. 

حال این معما را خود ابتدا سعی کنید حل کنید، سپس جواب آن را در »ضمیمه چهار« ببینید.

)Brainstorming( بارش افکار
بارش افکار تکنیکی است که بیشتر مواقع به آن نیاز خواهید داشت و از آن برای ایجاد انگیزه، معرفی 

موضوع و یا در راستای فعالیت های گروهی دیگر استفاده خواهید کرد. 
از شاگردان  بنویسید و دور آن دایره بکشید.  یا مفهوم محوری را روی تخته  یک واژه کلیدی و 
بپرسید چه واژه ها یا مفهوم هایی را می توانند به آن پیوند دهند؟ پاسخ های آنها را کنار دایره ای که ترسیم 
کرده اید، بنویسید و مدام ادامه دهید؛ دیگر چه؟ با این کار به اندازه کافی همه را به بحث بکشانید و به 
یاد داشته باشد که نگویید این جواب نادرست است، فقط پاسخ ها را جمع آوری کنید. وقتی تمام شد، 
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جواب هایی که بیشتر با موضوع مرتبط هستند را اعالم کنید و از طریق آنها درس را پیش ببرید.

تمرین با کاغذ
یک ورق کاغذ ساده، بسیار راحت می تواند به ابزاری برای تمرین تبدیل شود. به مثال زیر توجه کنید: 
ارتباط دوطرفه در برابر ارتباط یک طرفه: ابتدا به شاگردان بگویید »یک بازی در مورد ارتباط 
به  و  ببندید  را  بگیرید. چشم هایتان  خود  جلوی صورت  را  آن  و  بردارید  کاغذ  یک  داشت؛  خواهیم 
آنچه می گویم توجه کنید«. سپس در حالی که خود شما نیز یک ورق کاغذ جلوی صورت خود نگه 
داشته اید، بگویید »اول کاغذ خود را از وسط تا کنید. حاال گوشه سمت راست باالی کاغذ را پاره کنید. 
بار دیگر از وسط تا کنید و حاال گوشه سمت چپ باالی آن را پاره کنید. حاال تا کنید و گوشه سمت 
راست پائین کاغذ را پاره کنید«. سپس از شاگردان بخواهید چشمان خود را باز کرده و به کاغذ نگاه 
کنند. سپس بگویید »اگر من پیام خود را درست منتقل کرده باشم، اکنون باید همه کاغذهای شما شبیه 
به هم باشد«. کاغذ خود را باال بگیرید تا شاگردان به آن نگاه کنند. وقتی شاگردان ببینند که هر کاغذی 
به یک شکل متفاوت درآمده است و شما بپرسید »چرا شکل نهایی کاغذها مانند یکدیگر نشده است؟«، 
جواب آنها به شما باید چیزی شبیه به این باشد که »چون شما اجازه پرسیدن سوال به ما ندادید و جمالت 
شما ممکن است به چندین نوع و برای هر کسی به صورت متفاوت تعبیر شده باشد...«. از پاسخ شاگردان 
استفاده کنید تا آنها را به بحث دیگری بکشانید و نشان دهید گفت وگوی دوطرفه به مراتب بسیار بهتر، 

مؤثرتر و مفیدتر از گفت وگوی یک طرفه خواهد بود.

فعالیت های انرژی بخش
فعالیت  نوعی  شده اند،  خسته  شاگردان  یا  و  است  پائین  کالس  در  انرژی  می کنید  احساس  اگر 
انرژی بخش یا کار گروهی ترتیب دهید که کالس را از آن حالت خارج کند؛ از جمله به فعالیت های 

زیر توجه کنید:
بازی »المپیک«: با شاگردان در یک دایره بایستید و به آنها بگویید به نوعی فعالیت ورزشی یا رقص 
فکر کنند. سپس از مقابل شاگردان عبور کنید و زمانی که هر دانش آموز اسم نوعی ورزش یا رقص را 
گفت، گروه باید در 20 ثانیه آن را به بهترین نحو انجام دهد. این فعالیت باعث شادی و احیای انرژی 

دانش آموزان می شود.
بازی »من کی هستم؟«: کاغذهای یادداشتی بین شاگردان پخش کنید و بگویید روی آن، نام یک 
شخصیت معروف زنده یا مرده را بنویسند و کاغذ را روی پیشانی فرد کنار خود به طوری که آن فرد 
نوشته روی کاغذ را نبیند، بچسبانند. سپس همه در دو ستون بایستند، به طوری که  مقابل یکدیگر قرار 
بگیرند. هر کسی باید بتواند با سوال هایی که جواب آن بله یا خیر باشد، بفهمد چه کسی است؛ سوال هایی 
مانند »آیا من مرد هستم؟«، »هنوز زنده هستم؟«، »آیا هنرپیشه هستم؟« و هر سوال مشابه دیگر. هر دو نفر 
دانش آموز جدیدی روبرو  با  تا  از یکدیگر، در جهت مخالف می چرخند  از هر سؤال  بعد  مقابل هم، 
شوند. این بازی تا زمانی که سه نفر هویت خود را بفهمند یا زمان تمام شود )حدود ده دقیقه( ادامه دارد.
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3.بحثآزاد
بیشتر  کرد.  استفاده  حد  از  بیش  آن  از  نباید  که  است  تدریس  استراتژی های  از  یکی  مباحثه 
استراتژی هایی که معرفی شد، بخشی برای مباحثه دارند و بیشتر با یک تمرین یا مرور به پایان می رسند و 

این اجازه به شاگرد داده می شود که هم تمرین کند و هم مطالب دروس را از ذهن بگذراند. 
عالوه بر اینکه بحث می تواند بخشی از فعالیت های کالسی باشد، نوعی تمرین نیز به شمار می رود. 
همان طور که پیشتر اشاره کردیم، بهتر است در میان تدریس خود، هر 1۵ دقیقه یک بار، مکث کنید و 
بحث کوچکی داشته باشید. نقش شما به عنوان مدرس، این است که تسهیل کننده گفت وگو و مباحثه 
باشید؛ به این معنا که در ابتدا پرسش هایی را مطرح کنید تا بحث شکل بگیرد و آن را در مسیر درس 
نگه دارید. اگر شاگردان را به گفت وگو و پرسش و پاسخ ترغیب کنید، بهتر از آن است که خود شما 

پاسخگوی پرسش های مطرح شده باشید. 
یک مقایسه مناسب برای توضیح، مثال اجزای ماشین است:

• شما استارت هستید: شروع گفت و گو با پرسش مناسب، با شماست.
• شما فرمان هستید: مطمئن شوید که بحث از راه اصلی منحرف نمی شود.
• شما دنده هستید: مسئولیت پاسخ گویی را بین دانش آموزان، پخش کنید.

• شاگردها چرخ ها یا سوخت ماشین هستند: آنها عواملی هستند که باعث ادامه بحث می شوند.
• شاگردها در صندلی جلو نشسته اند: گفت وگو را آنها ادامه می دهند.

به طور کلی، شروع و هدایت بحث با شماست، ولی این شاگردها هستند که باید راه را طی کنند. 
برای اینکه یک مباحثه را به طور مؤثر تسهیل کنید، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

1. قواعد پایه را مشخص کنید
همان طور که برای داشتن یک کالس دموکراتیک، قوانینی وضع می کنید، در جلسه اول چند دقیقه 
وقت بگذارید و قواعدی برای مباحثه در کالس اعالم کنید. می توانید این کار را با مشارکت شاگردان 

در بحث و با توافق آنها انجام دهید. 

2. خود شما الگوی رفتاری سالم باشید
برای  مناسبی که  رفتاری  الگوی  و  مدل  ارائه  برای  بحث  و  فرصت گفت وگو  تمام  از  کنید  سعی 
دانش آموزان در نظر دارید، استفاده کرده و خود آن را اجرا کنید. از همین رو وقتی بحثی در گروه های 

کوچک داشته باشید، بقیه می دانند رفتار مباحثه، چگونه است و چه طور می شود آن را اجرا کرد. 

3. پرسش های بخش مباحثه را از قبل طراحی کنید
بحث و گفت وگوهای بدون برنامه به راحتی ممکن است عادی و بدون انگیزه شود. به عنوان بخشی 
از برنامه ریزی درسی خود، بحث را از قبل طوری طراحی کنید که خود آغازگر آن باشید. چند سؤال 

آماده دیگر نیز داشته باشید که اگر بحث رو به یک نواختی رفت، آن را دوباره فعال کنید. 
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4. گفت و گوی شاگردان با یکدیگر را بیشتر کنید
سعی کنید خود را کنترل کنید و مدام به نظرات شاگردان واکنش نشان نداده و به همه آنها پاسخ 
ندهید. به جای پاسخ دادن، سوال را به گروه برگردانید، برای مثال »نکته جالبی است، کسی هست که 
بخواهد به آن جواب دهد؟«. اگر کسی داوطلب نبود، خود شما رو به شاگردها کنید و از آنها بپرسید. 
مثال »الف آیا با نکته ای که ب اشاره کرد، موافقی؟« یا »ب این مطلب را خاطر نشان کرد که ...، الف 

فکر می کنی نتیجه آن چه باشد؟«.

5. مطمئن شوید همه در بحث مشارکت دارند
مراقب باشید که کدام دانش آموزان در بحث ها شرکت می کنند و کدام یک شرکت نمی کنند. دلیل 
این کار دو مسئله است؛ اول اینکه زمان گفت وگو به طور مساوی میان همه دانش آموزان تقسیم شود، در 
نتیجه یک یا چند شاگرد تمامی وقت کالس را به خود اختصاص ندهند. دوم اینکه می توانید شاگردان 

ساکت یا گوشه نشین را با صدا کردن نام آنها، دعوت به بحث و حضور جمعی کنید.
جمع بندی مباحث و مثال های مربوط به بحث و گفت وگو در جدول زیر است:

مثال هاالگوی رفتاری
»من ولی دیدگاه متفاوت یا دیگری دارم...«مخالفت با دیدگاه، با حفظ احترام به طرف مقابل

»این طور نیز می شود به قضیه نگاه کرد که...«

»عطف به نکته ای که فالنی مطرح کرد، ...«بیان دیدگاه بر اساس نظرات دیگران
»ضمن موافقت با شما، اضافه می کنم که...«

»نظر نویسنده درباره فالن موضوع، من را به این نکته رساند که...«اضافه کردن مدرک یا سند به نقطه نظر ارائه شده
»بر پایه این نکته، من باور دارم که...«

»چه می شد اگر...«در نظر گرفتن دیدگاه های جایگزین
»ولی از سوی دیگر...«

مثال هاالگوی سوال ها و پرسش ها
هر پرسشی که جواب مشخص، ثابت و قاطعی ندارد.طرح سوال هایی که جواب مشخصی ندارند

»اهمیت آن در کجاست یا چیست؟«درباره اهمیت موضوع سوال کنید
»تاثیرات آن چه خواهد بود؟«

»می توانید کمی بیشتر توضیح دهید؟«یا سند بخواهید یا خواهان تصریح شوید
»می توانید مثالی درباره این مسئله بزنید؟«

»می توانید سندی ارائه کنید که از دیدگاه شما حمایت کند؟«

»از این زوایه، مسئله چطور خواهد بود؟«درخواست برای طرح مسئله از طرف مقابل
»اشکال های احتمالی کجا خواهد بود؟«

»مشغول ساخت چه پیش فرضی هستید؟«زیر سوال بردن پیش فرض ها و ذهنیت ها
»آیا دیدگاهی نیز وجود دارد که جا مانده یا از قلم افتاده باشد؟«
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4.فعالیتهایگروهی
همان طور که در بخش اول دیدیم، یادگیری گروهی از نقاط اساسی و کلیدی استراتژی یادگیری 
در  هم گروه  یک  با  می توانند  شاگردان  آن  طی  که  می شوید  آشنا  مثال  چند  با  اینجا  در  است.  فعال 

گروه های کالسی همکاری کنند:

تبادل نظر در گروه های دونفره
تبادل نظر در گروه های دونفره از ساده ترین انواع فعالیت های گروهی است که به شاگردان اجازه 

می دهد در جریان کالس کنجکاو و کاوشگر باشند. 
روش اجرا: 

1. روش انجام فعالیت را شرح دهید.
2. یک پرسش با جواب نامشخص، ولی مرتبط با موضوع درس مطرح کنید.

۳. از شاگردان بخواهید برای دو دقیقه روی موضوع فکر کنند.
۴. از شاگردان بخواهید با هم گروهی خود، پنج دقیقه گفت و گو کنند.

۵. از یک یا چند گروه بخواهید خالصه گفت و گو را بگویند. با این کار، درس را برای کالس 
مرور می کنند.

) Fishbowl( مباحثه در مرکز دایره
تکنیک مباحثه در مرکز دایره یا Fishbowl کمک می کند که دانش آموزان پویایی گروه را ارزیابی 
کنند تا کار گروهی بهتر و سازنده تر انجام شود. همچنین باعث افزایش مهارت های مباحثه، به ویژه در 
مسائل پیچیده و یا حساس خواهد شد. در این تکنیک، دو گروه  در دو ردیف به شکل دایره می نشینند و 

مدرس هر دو گروه را به بحث دعوت می کند.
روش اجرا:

1. این فعالیت را به طور دقیق شرح دهید تا همه شاگردان آن را درک کنند.
به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. یک گروه )گروه مباحثه( در دایره داخلی )مرکز  2. کالس را 
دایره( می نشینند و بحث و گفت و گو خواهند کرد و گروه دیگر )گروه ناظر(، در دایره بیرونی می نشینند 

و نظارت خواهند کرد. 
۳. صندلی ها را به شکل دایره دوالیه بچینید. از گروه مباحثه بخواهید در دایره داخلی بنشینند و از 

گروه ناظر بخواهید در دایره بیرونی بنشینند. 
۴. موضوع بحث را به گروه مباحثه اعالم کنید. به تک تک آنها وقت بدهید تا نکات و نقطه نظرات 
خود را برای بحث، آماده کنند. در همین زمان، از گروه ناظر بخواهید دیدگاه خود را در مورد قواعد 
اجرایی یک مباحثه مناسب، روی کاغذ بنویسند. وقتی همه، قواعد اجرائی را نوشتند، از آنها بخواهید در 

یک هم فکری گروهی، بگویند روش مباحثه درست چیست. 
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۵. یک سؤال آغازین به گروه مباحثه بدهید تا بحث را شروع کنند. وقتی بحث شروع شد، در آن 
دخالت نکنید و اجازه دهید گروه مباحثه آن را ادامه دهد و در میان خود آن را دنبال کند. گروه ناظر را 
ترغیب کنید تا الگوهای رفتاری مناسب یا نامناسب اعضای گروه مباحثه را یادداشت کنند؛ مثال »الف 
نظر خود را براساس عقاید دیگری بیان کرد«، »ب نگذاشت دیگری بحث خود را تمام کند« و همچنین 
بگویند گروه چقدر آماده بوده و یا چقدر از توانایی خود استفاده کرده است. سپس درباره روش مباحثه 

درست، گفت وگو کرده و با نظرات اولیه خود، مقایسه کنند.
۶. پس از گذشت زمان مشخص، بحث را پایان دهید. از گروه ناظر بخواهید نظرات خود را درباره 

گروه مباحثه بیان کنند؛ کجاها خوب عمل کردند؟ چه کار می توانستند بکنند که بهتر شوند؟
را  اسامی شاگردان  ندارید،  زمان  اندازه کافی  به  اگر  یکدیگر عوض کنید.  با  را  ۷. جای گروه ها 

بنویسید تا برای جلسۀ بعد، جای شاگردان عوض شود. 

 )Jigsaw( تکمیل پازل ها
معرفی  برای  مدرس  توسط  تدریس،  از شروع  پیش  است که  فعالیت گروهی  نوعی  تکنیک،  این 

درس جدید اجرا می شود. 
روش اجرا: 

1. مواد الزم را تهیه کنید: دروسی را که می خواهید ارائه کنید، به بخش های مختلف تقسیم کنید. 
برای هر بخش یک ورق کاغذ اختصاص دهید؛ محور کلیدی و اصلی هر بخش را انتخاب کنید و روی 
ورق کاغذ مربوطه بنویسید. برای هر بخش پرسش هایی نیز آماده کنید. برای مثال اگر 12 شاگرد دارید، 
به چهار بخش  بر همین اساس، مطالب درسی خود را  نفری تقسیم کنید و  به گروه های چهار  آنها را 

تقسیم کنید.
2. توضیح دهید که قرار است چطور این فعالیت اجرا شود. مطمئن شوید شاگردان درک کرده اند 

که چه کار باید بکنند.
۳. گروه های »یادگیری« و گروه های »کارشناس« را مشخص کنید: شاگردان را به گروه های یادگیری 
تقسیم کنید. وقتی گروه ها تشکیل شدند، از هر عضو گروه بخواهید یک عدد انتخاب کند. برای مثال 
در یک گروه چهار نفری، نفر اول می گوید »یک«، بعدی »دو«، بعدی »سه« و آخری »چهار«. از یک ها، 
دوها، سه ها و چهارهای گروه ها بخواهید گروه های »کارشناس« را تشکیل دهند. بنابراین هر دانش آموز 
هم زمان عضو یک گروه »یادگیری« و یک گروه »کارشناس« است. توضیح دهید که هر عضوی از هر 

گروه، کارشناس یک موضوع است.
۴. مباحثه در گروه کارشناس: از شاگردان بخواهید به گروه کارشناس خود بروند؛ یعنی یک ها با 
هم، دوها با هم، سه ها با هم و چهارها با هم. برگه های محور دروس را میان گروه های کارشناس پخش 
کنید و زمانی حدود 10 دقیقه - بسته به مطالب درسی که محورهای آن را تعیین کرده اید - مشخص 

کنید و از گروه های کارشناس بخواهید با هم در مورد محورها بحث و کنند. 
۵. گزارش ها و آزمون های کوتاه : از اعضای هر گروه کارشناس بخواهید نتیجه کار را به گروه های 



آموزش مدرسان )راهنمای مرجع و تمرین( 40 w w w. t a v a a n a . o r g

یادگیری خود گزارش کنند. هر کارشناس مسئول آموزش موضوع های فرعی به دیگر اعضای گروه 
یادگیری است. سپس با استفاده از آزمون های کوتاه، بین آنها رقابت بگذارید. هر یک از شاگردان به 
ترتیب به یک پرسش ، پاسخ می دهند و با پاسخ صحیح، به نفع گروه خود امتیاز می گیرند. در نهایت از 
گروهی که بیشترین امتیاز را گرفته است، بخواهید در مورد ابعاد این فعالیت گروهی و یا اینکه مفید بوده 

است یا خیر، توضیح بدهند.

چهارگوش
این فعالیت نوعی مناظره است که از شاگردان می خواهد موضعی  له یا علیه موضوع بحث بگیرند و 

نقاط بحث خود را مشخص و برنامه ریزی کنند. 
روش اجرا: 

1. این فعالیت را به طور کامل توضیح دهید.
2. چهارگوشۀ کالس را با چهار ورق کاغذ مشخص کنید: موافق، شدیدا موافق، مخالف، شدیدا 
مخالف. از قبل متن هایی جنجال  برانگیز و مرتبط با درس را آماده کنید که توسط دو طرف به چالش 
کشیده شود؛ برای مثال »اقلیت های قومی این حق را دارند که به زبان مادری خود درس بخوانند« یا اینکه 

»نظام آموزشی تماما فقط باید به زبان رسمی باشد«.
 ۳. از شاگردان بخواهید با توجه به نظر خود، پس از خواندن هر متن و موضع پیشنهادی، یک گوشه 
را انتخاب کنند. پس از اینکه همه مواضع انتخاب شد، از آنها بخواهید انتخاب خود را شرح دهند. سعی 
کنید فضای مناظره را میان آنها تسهیل کنید و اجازه دهید تمامی دیدگاه ها شنیده شود. آنها را تشویق 
کنید که کاوشگر باشند و سند و مثال بخواهند. اگر شاگردان متقاعد شدند و یا نظر خود را تغییر دادند، 

آنها را دعوت کنید که به گوشۀ دیگر بروند. 
۴. از شاگردان بخواهید بگویند چطور است که یک نقطه نظر در بحث، قابل قبول و قابل پذیرش 

می شود؟ حال آن نقطه نظر، موضع خود آنها باشد یا ایده ای به عنوان اصل یا هر مورد دیگر. 

سمینار مدل سقراطی
هدف از برگزاری سمینار مدل سقراطی این است که شاگردان بتوانند به جای آنکه از یک دیدگاه 
یا موضع در بحث حمایت کرده یا با آن مخالفت کنند، تحلیل متن، طرح پرسش و گفت و گو بر اساس 

آن را تمرین کنند.
روش اجرا: 

1. این فعالیت را به طور کامل توضیح دهید. 
2. یک متن مناسب برای این کار انتخاب کنید؛ متنی که جایی برای تعابیر متفاوت و معانی پیچیده 
داشته باشد. سعی کنید متن کوتاهی، در حد یک یا دو پاراگراف انتخاب کنید؛ مثال این گونه متون را 
می توانید از »مقدمۀ قانون اساسی آمریکا« یا یکی از اصول  اعالمیه جهانی حقوق بشر و یا یک شعر کوتاه 

که در مورد موضوع خاصی باشد یا از دیگر موارد مشابه پیدا کنید. 
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۳. از روش  های زیر برای حاشیه نویسی متن استفاده کنید:
الف. یک بار متن را بخوانید تا متوجه شوید درباره چیست.

ب. دوباره متن را دقیق تر بخوانید و دنبال واژه ها و نکات جالب و معنی دار، مبهم، بی معنی یا ناآشنا 
بگردید.

ج. بخش های جالب و معنی دار یا مبهم و بی معنی یا ناآشنا را روی متن مشخص کنید؛ این کار را 
می توانید با کشیدن دایره دور کلمه ها یا خط کشیدن یا جدا کردن یا مشخص کردن با رنگ های مختلف 
انجام دهید. از خط کشیدن زیاد پرهیز کنید چون شما را از هدف حاشیه نویسی و تحلیل متن دور می کند.

د. در حاشیه متن، یادداشت های کوتاه یا پرسش های خود را بنویسید.
۴. شاگردان را به گروه های کوچک سه تا پنج نفری تقسیم کنید. کار آنها این خواهد بود که با 
کمک یکدیگر متن را حاشیه نویسی کرده و پرسش هایی را در مورد آن مطرح کنند. برای این کار بر 

اساس متن و گروه هایی که وجود دارد، زمان و تعداد پرسش ها را نیز مشخص کنید. 
۵. وقتی شاگردان آمادگی خود را اعالم کردند، از هر گروه بخواهید که سمینار خود را ارائه کند. 
هر گروه می تواند یا یک نماینده بفرستند یا تمامی گروه در این کار حضور داشته باشند. سمینار آنها این 
خواهد بود که کالس را با پرسش هایی روبرو کنند و موجبات گفت وگوی شاگردان را دربارۀ موضوع 
فراهم کنند. برای هر گروه و برای هر بحث، زمان مشخصی را در نظر بگیرید به طوری که برای همه 

گروه ها یکسان باشد. 

)Gallery Walk( قدم زدن در گالری
این نوع از فعالیت در تضاد با روش های مرسوم بحث و گفت وگو در کالس است، چرا که قدم زدن 

در گالری در فضایی آرام و همراه با واکنش ها و بازخوردهای احساسی شکل می گیرد. 
روش اجرا:

1. این فعالیت را به طور دقیق برای همه شرح دهید. 
2. تعدادی اثر تصویری از قبل انتخاب کنید. این آثار می تواند مجموعه ای از نقل قول ها، عکس ها 
یا گزارش های خبری باشد. حتی می توانید پیش تر، از شاگردان بخواهید اثری را خلق کرده و برای این 

منظور با خود بیاورند. هر اثر را وسط یک پوستر بزرگ سفید بچسبانید. 
۳. همه پوسترها را به شکل گالری روی دیوار نصب کنید و یا روی میز بچسبانید؛ میان آنها فاصله 
بگذارید تا خیلی شلوغ و درهم به نظر نیاید و همه بتوانند به راحتی هر کار را با نگاه مستقل نگاه کنند. 
اگر موضوع درس شما برای مثال آزار و تعقیب سیاسی باشد، شاید خوب باشد که گالری شما مجموعه 

تصاویری از ناراضیان و مخالفان سیاسی باشد. 
۴. از شاگردان بخواهید وارد محوطه شوند و در سکوت کامل، از گالری دیدار کنند. حتما یادآوری 
کنید که قلم و کاغذ همراه داشته باشند تا نکات مورد توجه خود را بر روی پوسترها یادداشت کنند. با 

این کار دانش آموزان می توانند نکات همدیگر را ببینند.
۵. با حضور تمامی شاگردان در کالس، بحث را مرور کنید و از آنها بپرسید کدام یک از آثار، آنها 
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را تحت تأثیر قرار داده است و دلیل آن چه بوده است. درباره نکات نوشته شده از سوی شاگردان و علت 
آن با آنها گفت وگو کنید.

)Concept Charades( معمای ذهنی
معمای ذهنی، شبیه بازی معروف به »پانتومیم« است و نوعی بازی گروهی پرانرژی است که می توان 

با آن ضمن سرگرمی و تفریح، آموخته های قبلی را نیز مرور کرد. 
روش اجرا: 

1. این فعالیت را به طور کامل و دقیق توضیح دهید. 
2. فهرستی از واژه ها و مفاهیمی که در درس جلسه قبل به آن پرداخته اید، آماده کنید. برای مثال اگر 
در مورد حقوق بشر درس داده اید، آزادی بیان، دیدبان حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، جنایات جنگی، 
پناهنده سیاسی، عفو بین الملل یا گزارشگران بدون مرز از جمله مفاهیم و نهادهایی هستند که به مبحث 

مورد نظر شما مربوط هستند.
۳. شاگردان را به دو گروه تقسیم کرده و هریک از آنها را یک طرف کالس به خط کنید. قواعد را 
شرح دهید؛ هر گروه نماینده خود را به جلوی کالس می فرستد و نماینده های گروه ها به شکلی که پشت 
آنها به تخته باشد و نبینند چه چیزی روی آن نوشته شده است، می ایستند. سپس یکی از واژه های کلیدی 
را روی تخته بنویسید. وقتی اجازه شروع دادید، هر گروهی سعی می کند نماینده خود را برای حدس 
نباید به طور  باید تفسیری از آن عبارت باشد و  زدن عبارت روی تخته، راهنمایی کند. این راهنمایی 
مستقیم از واژه ای که پاسخ را روشن می کند، استفاده کرد؛ برای مثال برای توصیف »جنایات جنگی«، 
بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد«. می توانید کار را  می شود گفت »نوعی از جرائم که در دادگاه 
سخت تر نیز بکنید، مثال اینکه بگوئید برای هر راهنمایی بیش از دو واژه استفاده نشود، یا هر محدودیت 

دیگری که باعث سخت تر و جالب تر شدن بازی شود.
سپس  می کند.  خود  گروه  نصیب  امتیاز  یک  بزند،  حدس  درست  بتواند  زودتر  که  نماینده ای   .۴
گروه ها، نماینده خود را عوض می کنند و دور بعد شروع می شود. حداقل نزدیک به 1۵ واژه یا عبارت 

آماده کنید که بازی خیلی کوتاه نشود و حداقل یک بار نوبت به همه برسد. 

 )Role Play( نقش بازی کردن
می شود  خواسته  شاگردان  از  که  است  آموزش  در  رایج  تکنیک های  از  یکی  کردن  بازی  نقش 
هرویک در یک سناریو، نقشی را به عهده بگیرند. این سناریو می تواند بازسازی یک جریان واقعی باشد 

و هر نقش بازگوکننده یک یا چند نقطه نظر مختلف خواهد بود. 
روش اجرا: 

1. این فعالیت را به طور کامل شرح داده و مطمئن شوید همه آن را درست فهمیده اند. 
2. سناریو و نقش هایی بر اساس درسی که ارائه می شود، آماده کنید. این کار را با یکی از روش های 

زیر انجام دهید:
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• دیالوگ نقش ها را آماده کنید تا شاگردان هر یک در یک نقش قرار بگیرند.
• شماری از پیشنهادات آماده کنید که بر اساس آنها، شاگردان نقش ها و سناریو را بنویسند.

• نه نقشی آماده کنید و نه سناریوئی بنویسید و اجازه دهید شاگردان طبق نظر خود، صحنه و نقش ها 
و سناریو را آماده کنند. 

از  این کار، یکی  برای  بدهید.  به شاگردان  به سناریویی که آماده کرده اید، نقش ها را  با توجه   .۳
روش های زیر را انتخاب کنید:

• به شاگردان نقش تکخوان یا مونولوگ بدهید تا به تنهایی نقش را اجرا کنند.
و  کنند  اجرا  را  دارند  نقش  دو  که  سناریوهایی  تا  دهید  تشکیل  شاگردان  از  دونفره  گروه های   •

نقش ها را عوض کنید.
• شاگردان را به گروه های چندنفره تقسیم کنید تا هریک نقش های متفاوت داشته باشند.

• به یک دسته از شاگردان نقش بسپارید و سایر شاگردان را ناظر اجرای نقش ها کنید تا پس از اجرا، 
بازخوردی از کار منتقل کنند. 

۴. به شاگردان زمان مشخصی بدهید تا هریک سناریو را بازی کنند. در میان آنها بچرخید و آنها را 
به اندازه ای که حس می کنید نیاز دارند، راهنمائی کنید. 

۵. اگر قصد دارید زمان زیادی برای این فعالیت بگذارید، نقش شاگردان را از قبل به آنها بدهید 
)یک نفره، دو نفره، گروهی(، تا روی آن تمرین کرده و آن را برای کالس اجرا کنند. 

۶. نتیجه فعالیت را با شاگردان بررسی کنید و از آنها بپرسید در جریان این فعالیت و بازی کردن 
نقش، چه چیزهایی آموخته اند. 

نکته: برخی شاگردان شاید با بازی کردن نقش مشکل داشته باشند، به ویژه افرادی هستند که خجالتی 
هستند و نمی توانند در جمعی که همه به آنها توجه دارند، کاری انجام دهند. برای از بین بردن این ترس، 
خود شما شروع کنید به نشان دادن اینکه چگونه می توان این کار را انجام داد. از دو شاگرد بخواهید 
بیایند و آن را اجرا کنند و یا دو داوطلب بخواهید. از آنها بخواهید برای چند دقیقه کالس را ترک کرده 

و خود را آماده کنند و سپس بیایند و سناریو را برای کالس اجرا کنند. 

)Case Problems(۵.مسئلههایموردی
روش بررسی موردی مسائل که در دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد ابداع شده است و امروزه در 
بسیاری از مدارس و دانشگاه ها اجرا می شود، برگرفته از روش تماس مستقیم برای یادگیری است و این 
فرصت را به دانش آموزان می دهد تا انظباط کاری را شبیه سازی کنند. بررسی مشکالت اجرایی، پر از 
دیدگاه های متضاد در راه حل مشکالت است که نمی توان فورا آن را حل کرد و به برنامه ریزی و مسیر 
صحیح نیاز دارد. شاگردان باید مسئله را تحلیل کرده، انتخاب ها را بررسی کنند و سپس تصمیم بگیرند 

که چه نوع اقداماتی انجام دهند. 
روش اجرا: 

1. یک مسئله موردی آماده کنید: به اتفاقات واقعی و برهه های بروبلماتیک در تاریخ نگاه کنید. برای 
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مثال، بخش مطالعات موردی در آموزشکده توانا، یک منبع و مرجع مناسب برای این کار است. پس از 
انتخاب پرونده، نتیجه را حذف کرده و محتویات مندرج در پرونده را به هم بریزید تا مانع از حدس زدن 

نتیجۀ پرونده و پیش داوری قبل از بررسی شوید.
2. پرسش هایی برای بررسی آماده کنید. برای مثال: 

• مشکل اساسی کجاست؟ 
• چه کسانی ذی نفع هستند؟ منافع آنها در کجاست؟

• چه تضادهایی میان دیدگاه ها و ارزش ها در این میان مطرح شده است؟
• وقتی قرار باشد تصمیمی گرفته و اجرا شود، چه مواردی نقش بازی خواهد کرد؟

• جایگزین ها کدامند؟
• نتیجه هریک از این جایگزین ها چه خواهد بود؟

۳. شاگردان روی مسائل و مشکالت پرونده کار کنند. با دو راه و به دو شکل می توان این کار را 
انجام داد:

صورت  به  باشند  داشته  فرصت  شاگردان  تا  کنید  مشخص  درسی  تکلیفی  عنوان  به  را  پرونده   •
انفرادی روی پرونده کار کنند و پیش از آمدن به کالس، پرسش ها را آماده کرده باشند. این کار برای 

پرونده های طوالنی یا حجیم، بهتر است. 
در کالس مطرح کنید. شاگردان را به گروه های کوچک تقسیم کنید و اجازه دهید  را  پرونده   •

پرسش ها را مطرح کنند. برای پرونده های کوتاه تر، این روش بهتر است. 
۴. پس از اینکه شاگردان پرونده را بررسی کردند، با مشارکت همه کالس، پرونده را مرور و بررسی 

کنید تا با این کار همه اعصای فرصت همکاری پیدا کرده و راه  حل ها را با یکدیگر ارزیابی کنند. 

)
 Multimedia(ابزارهایچندرسانهای

از توان کالس  اما برای استفاده کامل  ارائه کرد،  با یک تخته و چند طرح  قطعا می توان درس را 
درس، می توان از ابزارهای آموزش چندرسانه ای نیز استفاده کرد. تعدادی از این ابزارها که در بهبود 

ارائه درس، مؤثر است، در ادامه آمده است.

ارائهبااستفادهازپاورپوینت
برنامه پاورپوینت مایکروسافت شاید در نظر اول کمی ترسناک به نظر بیاید، اما بهترین راه این است 
که بتوانید از این برنامه استفاده کنید؛ از رنگ ها، فونت ها، تصاویر و انیمیشن ها استفاده کنید. از آزمون 
و خطا نهراسید! خیلی زود با این برنامه احساس راحتی خواهید کرد و ارائه خوبی با آن می توانید انجام 
دهید. ارائه با استفاده از برنامه پاورپوینت، همان ساختارهای اجرایی در روش های دیگر ارائه و معرفی را 

دارد. در طراحی و آماده کردن اسالیدهای پاورپوینت به نکات زیر توجه کنید:
• یک عنوان در باالی هر اسالید بگذارید.
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• سعی کنید از پیش زمینه سفید یا رنگ های روشن استفاده کنید که برای خواندن راحت باشد.
• از فونت های درشت استفاده کنید که خواندن را آسان تر کند.

• از رنگ های مختلف برای برجسته کردن نکات مهم استفاده کنید.
• واژه های کلیدی را بولد یا درشت تر کنید.

• از تصویر و عکس و نمودار و دیگر ابزارهای تصویری استفاده کنید.
• در یک اسالید بیش از حد متن قرار ندهید؛ از عبارات کلیدی و کوتاه استفاده کنید.

به یاد داشته باشید که قرار نیست اسالیدها، متن نوشته شدۀ درس شما باشد! پاورپوینت تنها یک ابزار 
برای نشان دادن نکات مورد نظر، مفاهیم و ایده های درسی و انتقال مفهوم آن ها با شکل و تصویر است. 
بنابراین برای معرفی با پاورپوینت، باید بر نکات اصلی و اساسی، البته به صورت کوتاه و فهرست وار، 
متمرکز شوید؛ هر اسالید، یک مفهوم و حداکثر سه الی پنج نکته. اگر به فضای بیشتر نیاز دارید به جای 

پرکردن یک اسالید، مطلب را به دو قسمت تقسیم کنید و در دو اسالید قرار دهید.

استفادهازویدئوکلیپ
امکان دسترسی به ویدئوهای رایگان روی وب سایت توانا، یوتیوب و دیگر وب سایت ها وجود دارد. 
سعی کنید کلیپ های کوتاه بین دو تا پنج دقیقه انتخاب کنید. در مورد ویدئوهای طوالنی تر، فقط بخشی 
از آنها را پخش کنید. برخی از ویدئوها را می توانید دانلود کنید و برخی از آنها فقط به صورت آنالین 
قابل دسترسی است. اگر با پائین بودن سرعت اینترنت روبرو شدید، صبر کنید ویدئو کامال لود شود و 

بعد آن را به نمایش درآورید. 
نمونه کلیپ هایی برای استفاده در آموزش این دوره در زیر آمده است: 

• کالس های یادگیری فعال در آدرس زیر:
http://www.mcgill.ca/tls/spaces/alc/

• یادگیری پروژه محور در آدرس زیر:
http://www.youtube.com/watch?v=LMCZvGesRz8
نمونه کلیپ هایی برای اطالع از محتوای کالس های درسی آموزشکده توانا در زیر آمده است:

• مصاحبه و گفت و گوها در آدرس زیر:
http://tavaana.org/video.jsp

• کالس های آموزشی در آدرس زیر:
https://www.tavaana.org/courses.jsp
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مروری بر این بخش
آنها  با کمک  ابزار شما هستند که  مانند جعبه  استراتژی های آموزش 
می توانید شاگردان را متمرکز و با انرژی نگه دارید. قاعده طالیی این است 
که همیشه بحث را با مباحث درسی مخلوط کنید تا کالس باتحرک بماند.

روش  کامل  طور  به  فعالیتی،  هر  شروع  از  پیش  که  است  مهم  خیلی 
اجرای آن را توضیح دهید. قبل از شروع، هم کامل شرح دهید هم از بقیه 
صورت،  غیراین  در  بپرسند.  سوال  هست،  ابهامی  یا  پرسش  اگر  بخواهید 

مسیر را گم کرده و نمی توانند آن را درست دنبال کنند.

نکاتکلیدی

معرفی و 
انگیزه بخشی

مرور و جمع بندی

تدریس

بحث و گفت و گو تدریس
یا فعالیت کالسی

بحث و گفت و گو 
یا فعالیت کالسی



4
آموزش مجازی

شماری از استراتژی های آموزش که تا به حال بررسی کردیم، قابل اجرا در محیط آنالین نیز قابل 
اجرا هستند. ویژگی مهم آموزش آنالین این است که محدودیت جغرافیایی برای شاگردان وجود ندارد. 
در این بخش، استراتژی های آموزش در وب و ابزارهای همکاری گروهی برای کار با شاگردان، معرفی 

می شود. 

اهداف این بخش
پس از مطالعه این بخش، شما قادر خواهید بود:

کالس  یک  تشکیل  برای  آنالین  گروهی  همکاری  ابزارهای  از   •
مجازی استفاده کنید.

• استراتژی های آموزش را برای دروس آنالین به کار بگیرید.

ابزارهایهمکاریدرمحیطمجازی
ابزارهای همکاری در محیط مجازی به دو دسته تقسیم می شوند؛ همزمان و غیرهمزمان. ابزارهای 
همزمان آنهایی هستند که شما و شاگردانتان در آن واحد با هم استفاده می کنید؛ مانند گفت و گوی زنده 
و یا کنفرانس هایی که در وب برگزار می شود. ابزارهای غیرهمزمان آنهایی هستند که شما و شاگردان 
در مقاطع مختلف زمانی از آن استفاده می کنید؛ مانند فوروم یا اتاق های مباحثه یا بحث هایی که به شکل 
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ویکی برگزار می شود. برخی ابزارها در هر دو شکل قابل استفاده هستند؛ برای مثال ابزارهای اشتراک 
فایل مانند گوگل داکز را عالوه بر استفاده به صورت همزمان توسط چند نفر، هر کسی می تواند به طور 

مستقل و در زمان های دیگر نیز استفاده کند. فهرستی از ابزارهای آنالین در زیر آمده است:
1. اشتراک فایل
2. فوروم مباحثه

۳. ویکی
۴. وب سایت کالس
۵. کنفرانس در وب

برنامه های کاربردی رایگان، نیازمند ثبت نام و دریافت نام کاربری و رمز ورود است. شما و شاگردان 
شما باید برای استفاده از این برنامه ها، از حساب های کاربری ناشناس استفاده کنید. در بخش های بعدی 

اطالعات بیشتری در مورد حفاظت از مشخصات کاربری و حفظ بیشتر امنیت، ارائه خواهد شد.
برای استفاده از این برنامه ها، یا به ویدئو هایی که آنها در سایت خود گذاشته اند مراجعه کنید، یا به 
با این فن آوری  به تدریج  تا  باشید  باید صبور  بخش پرسش های متداول. مانند دیگر فناوری های نوین 
نیز آشنا شوید. به هر حال باید استفاده صحیح از این ابزارها را آموخت. در ادامه به معرفی تعدادی از 

ابزارهای آنالین و کارایی آنها می پردازیم.

1.اشتراکفایل
گوگل، سرویس هایی مشابه مایکروسافت آفیس ایجاد کرده است که تفاوت آنها با آفیس در این 
است که بر پایه وب کار می کنند و می توان به صورت گروهی از آنها استفاده کرد و البته رایگان است. 
 )Google Spreadsheets( مشابه ُورد، گوگل شیتز )Google Docs( گوگل داکیومنتز یا گوگل داکز
مشابه اِکسل و گوگل پرزنتیشن )Google Presentation( مشابه پاورپوینت عمل می کند. گوگل داکز 
تقریبا برای هر نوع فعالیت و همکاری گروهی آنالین که در آن الزم است به صورت گروهی و همزمان 
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کاری انجام شود، مناسب است.
می توانید بسیار ساده در گوگل داکز یک فایل درست کنید و از شاگردان خود دعوت کنید که به 
آن مراجعه کنند. برای حفظ امنیت، همه باید از حساب کاربری ناشناس گوگل استفاده کنند و کسی 

نباید با حساب کاربری شخصی خود وارد شود.
فرض کنید شما مشغول اداره یک کالس کوچک با شاگردان خود و گفت و گو با آنها در اسکایپ 
هستید. مانند قاعده کالس های حضوری، می خواهید جلسه را با یک بارش افکار شروع کنید. به شاگردان 
خود بگوئید به گوگل داکز مراجعه کرده و فایل مورد نظر را باز کنند. سه دقیقه برای همفکری و تبادل 
افکار وقت در نظر بگیرید. هر واژه ای را که مرتبط با موضوع است، روی فایل تایپ کنید و از شاگردان 
بپرسید که آمادۀ شروع هستند؟ با این کار می توانید هر تمرینی را که نیاز به مشارکت داشته باشد، روی 

گوگل داکز پیاده و اجرا کنید.

2.فوروممباحثه
سایت بوردهاست )www.boardhost.com( اتاق یا فوروم گفت و گوی رایگانی است که اجازه 
می دهد شما محیط مناسب کار خود را ایجاد کرده و با توجه به دسترسی های مشخصی که برای افراد 
مختلف تعیین می کنید، اتاقی برای بحث درست کنید. برای استفاده از این سرویس نیز مانند هر سرویس 
آنالین دیگر، فراموش نکنید که با حساب کاربری ناشناس خود وصل شوید و از شاگردان هم بخواهید 
همین کار را بکنند. مطمئن شوید که حداقل ماهی یک بار یک موضوع بحث ارسال می کنید، در غیر 
این صورت اگر بیش از ۳0 روز در فورومی که ساخته اید فعالیتی نشود، سایت به صورت خودکار آن 

فوروم را حذف می کند. 

به  به شما می دهد، ولی  مانند گفت وگوی زنده، امکان گفت وگوهای مؤثر را  از فوروم،  استفاده 
عنوان مدرس باید همیشه گفت وگو را تسهیل کنید و مدام بازخوردها و پرسش ها را به فوروم ارسال 
کنید تا گفت وگوها ادامه یابد. از آنجا که گفتگوها غیرهمزمان است، شاگردان زمان بیشتری برای پاسخ 

دادن دارند.
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برای ترویج گفت و گوی شاگردان با یکدیگر، نوعی نظام تشویقی یا کسب امتیاز برای حضور در 
بحث نیز در نظر بگیرید. یکی از مسائلی که موضوع فوروم ها را از مسیر اصلی خود خارج می کند، طول 
کشیدن انتقال پاسخ هاست. به شاگردان گوشزد کنید که پاسخ های خود را صریح، در جمالت منظم و 

بر اساس قواعد بحث و طبق مدلی که ارسال کرده اید، بفرستند.

3.ویکی
محیط ویکی، محیطی است که همه کاربران می توانند به طور مشترک و گروهی روی یک موضوع کار 
 )www.wikispaces.com( کنند و مطالب و متون موجود را ویرایش و تدوین کنند. سایت ویکی اسپیسز

از سایت های پذیرای محیط ویکی است. نمونه مشهور این کار البته ویکی پدیا است.

کاربران کالس های ویکی در مورد اشتراک فایل، مانند کاربران گوگل داکز هستند؛ برای مثال، 
شاگردان می توانند مطالب و تکالیف خود را روی ویکی بفرستند و همه می توانند آن را ببینند و روی آن 
نظر دهند. شما می توانید برای حفظ انگیزه مباحثه، درس های خود را روی ویکی بگذارید و از شاگردان 

بخواهید در مورد آن نظر دهند. 

4.وبسایتکالس
ُوردپرس  سایت  دارند،  بیشتری  مهارت  اینترنت  با  کار  در  که  کسانی  برای  مناسب  ابزار  یک 
کنید. استفاده  کالس  وب سایت  طراحی  برای  آن  از  می توانید  که  است   )www.wordpress.com(

ُوردپرس، پلت فرم بالگ نویسی ساده ای دارد و به شما اجازه می دهد:
• کاربرانی که ثبت نام کرده اند، فقط با پسورد، اجازه دسترسی داشته باشند.

• زمینه سایت را به دلخواه انتخاب کنید.
• محتویات را دسته بندی کنید.
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• امکان دانلود مطالب را ایجاد کنید.
• پالگین یا افزونه هایی برای ساختن فرم، خبرنامه و پرسش نامه و دیگر موارد اضافه کنید.

• اسناد و ویدئوها و یا پاورپوینت ها را به طور مستقیم لینک کنید.

برای مشاهده خصوصیات ُوردپرس و یادگیری روش کار با آن، ویدئو زیر را ببینید: 
http://www.youtube.com/watch?v=jexUS43sdeQ

۵.کنفرانسدروب
کنفرانس های  برگزاری  برای  وب سایت هایی  از  استفاده  اینترنت،  کاربران  برای  دیگر  ابزار  یک 
آنالین است که می تواند به عنوان یک کالس درسی مجازی نیز عمل کند. در استفاده از این نوع از 

ابزارها، موارد زیر را در نظر داشته باشد:
الف. این ابزارها به صورت همزمان عمل می کنند، به این معنی که همه باید همزمان آنالین باشند و 

در غیر این صورت، قابل دسترسی نیستند.
ب. در تعداد افرادی که به صورت همزمان می توانند حضور داشته باشند، محدودیت وجود دارد.

ج. قابلیت ذخیره کردن محتویات را به طور دائم ندارید.
د. اگر سرعت اینترنت پائین باشد، ممکن است با مشکالت فنی روبرو شوید.

اگر بتوانید با شرایط یاد شده از این ابزارها استفاده کنید، از مزیت آنها در برقراری ارتباط گروهی 
مانند یک کالس گروهی زنده برخوردار خواهید شد؛ می توانید در آن واحد، با ارتباط ویدئویی، ارتباط 
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صوتی و یا با استفاده از چت، مانند کالس های گروهی در دوره های آموزشی توانا، با همه شاگردان 
ارتباط داشته باشید. دو سایت مناسب برای این کار را در زیر می بینید:

قابل   www.vyew.com در آدرس  و  است  رایگان  نفر،   10 تا  برای حضور حداکثر  Vyew که   •
دسترسی است.

• Yugma که برای حضور تا حداکثر 20 نفر، رایگان است و در آدرس www.yugma.com قابل 
دسترسی است.
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استراتژیهایتدریسمجازی
طبیعی است فعالیت هایی را که نیاز به حرکت فیزیکی دارد، نمی توان در کالس های مجازی به کار 

گرفت، اما با کمی تطبیق خالقانه، می توانید اساس ایدۀ هر فعالیت را در فضای مجازی به کار بگیرید.

شکستنیخکالس
از تعدادی ایمیل زنجیره ای ساده در ابتدای دوره برای شکستن یخ کالس، استفاده کنید. فراموش 
نکنید به ایمیل های ناشناس آنها ایمیل بزنید. برای آنها پرسش هایی بفرستید که باعث شکستن سردی 
 »Reply to all« روابط می شود و بخواهید به همه آنها جواب بدهند. یادآوری کنید که پاسخ ها را از طریق

با همه به اشتراک بگذارند. به مثال های زیر توجه کنید:
• اگر قرار باشد با یک شخصیت مشهور شام بخورید، چه کسی را انتخاب می کنید؟ چرا؟

• کدام ویژگی رفتاری است که به داشتن آن افتخار می کنید؟ کدام ویژگی رفتاری در شما وجود 
دارد که خواهان تغییر آن هستید؟

• چرا در این دوره شرکت می کنید؟ امیدوارید چه چیزی بیاموزید؟ 

بحثوگفتوگو
بحث  جایگزینی  برای  هستند.  تدریس  اصلی  مکمل های  از  مباحثه ها  گفتیم،  پیشتر  که  طور  همان 
کالس، هر مبحثی را جداگانه در فوروم ها به بررسی بگذارید و دنبال کنید. اگر به دنبال روش ساده تری 
هستید، از گوگل داکز یا ویکی استفاده کنید. سوال هایی بدون پاسخ مشخص و چالش برانگیز مطرح 

کنید تا گفت وگویی مؤثر شکل گیرد. 

بررسیمسئلههایموردی
پرونده هایی را که برای بررسی مسئله های موردی در کالس واقعی آماده کرده بودید، برای شاگردان 
آنالین خود مطرح کنید و برای ارسال پاسخ، به طوری شاگردان وقت داشته باشند روی پاسخ های خود 
از شاگردان  فایل مشترک ارسال کنید و  تعیین کنید. می توانید پرونده را روی یک  کار کنند، مهلت 
بخواهید پاسخ های خود را به آن اضافه کنند. پاسخ ها و بازخوردها را دنبال کنید و به طور مستقیم نظر خود 
را روی فایل اضافه کنید و یا حتی به صورت گروهی در اسکایپ )حداکثر چهار نفر( گفتوگو کنید.

استفادهازابزارهایچندرسانهای
با  همزمان  به صورت  پاورپوینت  از  که  می دهند  را  اجازه  این  شما  به  در وب  کنفرانس  ابزارهای 
تدریس، استفاده کنید. اگر به دلیل سرعت پایین اینترنت نمی توانید از ابزارهای کنفرانس در وب استفاده 
کنید، اسالیدهای پاورپوینت را با ایمیل میان شاگردان پخش کنید یا لینک ویدئوهای مربوط را بفرستید. 
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در برنامه ریزی برای استفاده از ابزارهای آموزش آنالین، نکته ای که باید به آن توجه کنید این است 
که از فرستادن ایمیل های متعدد، پرهیز کنید. طوری مواد ارسالی، پرسش نامه ها، سوال ها و تکالیف را 
آماده کنید که در طول یک درس فقط یک تا دو ایمیل فرستاده شود. همیشه در بخش عنوان یا موضوع 
ایمیل ها، برچسب های مشخص و دقیق بگذارید تا شاگردان بتوانند راحت تر متوجه شوند که هر ایمیل 
مربوط به چه درسی است؛ در غیر این صورت ممکن است ایمیل ها گیج کننده شوند و کار تدریس شما 

را با مشکل روبرو کنند. 

مروری بر این بخش
آنها  از  که  شد  ارائه  آنالین  گروهی  کار  ابزار  چند  بخش،  این  در 
می توانید برای بهینه کردن تدریس آنالین خود استفاده کنید. کار کردن 
با این ابزارها به صبر، حوصله، تمرین و البته خالقیت نیاز دارد، ولی ارزش 

وقت گذاشتن دارد. 
و  شما  بگیرید.  جدی  را  آنالین  دوره های  در  دیجیتالی  امنیت  حفظ 
شاگردان شما باید به طور دقیق راهنمایی های امنیتی را انجام دهید و هویت 
خود را محفوظ نگه دارید و ردپای مجازی از خود به جای نگذارید. در 

بخش ششم، راهبرد های امنیتی را مرور خواهیم کرد.

برنامه ریزی

تمرین فنی ارتباط آنالین
به موقع و مؤثر

خالقیت

نکاتکلیدی



5
سنجش و ارزیابی درسی

به  هم  و  مدرس  به  هم  نظر،  چند  از  باشد،  شده  طراحی  درست  درسی،  ارزیابی  برنامه  یک  اگر 
شاگردان کمک می کند. برای شاگردان، باعث مشخص شدن توانایی و ضعف های آنها شده و به آنها 
کمک می کند راه پیشرفت خود را پیدا کنند. برای آموزگار و مدرس، کمک می کند راه های تدریس 

و انتقال بهتر درس را پیدا کند.
چه نوعی از برنامه ارزیابی، یادگیری شاگردان شما را بهتر می سنجد؟ چطور می توانید از این برآورد 
انواع ارزیابی را بررسی  این بخش، روش ها و  ببخشید؟ در  بهبود  استفاده کنید و دوره درسی خود را 

می کنیم که می تواند برای پاسخ دادن به این پرسش ها، به شما کمک کند. 

اهداف این بخش
پس از تکمیل بررسی این بخش، شما خواهید توانست:

• برای دوره درسی خود، برنامۀ ارزیابی درسی طراحی کنید.
کیفیت  بهبود  و  عملکرد  ارزیابی  برای  آمده،  دست  به  برآورد  از   •

آموزش استفاده کنید.

برنامهارزیابی
ارزیابی درسی را به اشکال مختلف می توان انجام داد؛ از مدل سنتی امتحان کتبی و شفاهی گرفته 
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تا مدل های جدید مانند انجام پروژه. تمامی روش های ارزشیابی، چه قدیمی و چه جدید، نیازمندی هایی 
دارند؛ همه این روش ها باید:

• بتواند به طور دقیق آنچه هدف ارزیابی است را برآورد کند )اعتبار داشته باشد(.
• برای ارزیابی سطوح مختلف کارایی داشته باشد )قابل اتکا باشد(.

• با آنچه در کالس درس داده شده، در یک راستا باشد )منصفانه باشد(.
همیشه به جای یک امتحان در پایان دوره، در طی دوره درسی خود، برنامه ای برای ارزیابی عملکرد 
دانش آموزان داشته باشید. این کار به شما اجازه می دهد تمامی شاگردان را همواره زیر نظر داشته باشید 
و روند پیشرفت آنها را دنبال کنید. بدون ارزیابی و انتقال بازخورد، شاگردان نمی دانند چه بخش هایی را 

درست آموخته اند و در چه بخش هایی نیاز به فعالیت و تالش و کار بیشتر دارند. 
بر کالس های درسی، در  ارزیابی سطوح مختلف آمده است که عالوه  برای  ادامه روش هایی  در 

آموزش های مجازی نیز کاربرد دارند.

1.آزمونهایقبلوبعدازدوره
برگزاری یک آزمون در ابتدای دوره درسی و یک آزمون پس از پایان دوره، راهی برای برآورد 
دانش اولیه شاگردان و نیز برآورد میزان افزایش دانسته های آنها در طول کالس است. در این آزمون ها، 
پرسش نامه ای با حدود 10 سوال آماده کنید، سواالت می تواند چهارگزینه ای یا تشریحی یا ترکیبی از 

این دو حالت باشد. برای آزمون ها زمانی حدود 20 تا 2۵ دقیقه اختصاص دهید. 

2.آزمونهایکوتاهدرطولدوره
شوید  مطمئن  تا  کنید  استفاده  آنها  از  درسی  دوره  طول  در  و  کنید  طراحی  کوتاهی  آزمون های 
کالس ،  در  کوتاه  آزمون های  این  به  پاسخ  زمان  باشند.  کرده  درک  را  درسی  مطالب  شاگردان 
مارکر«  »کالس  مانند  وب سایت هایی  از  مجازی،  دوره های  برای  باشد.  دقیقه   1۵ تا   10 از  بیشتر  نباید 
)www.classmarker.com( یا از ابزارهایی مانند »پازل میکر« )puzzle maker( استفاده کنید. از صفحه 

پرسش نامه عکس بگیرید و با ایمیل برای شاگردان بفرستید. 

3.جستجودروب
است. یک  تحقیق و جستجوگری شاگردان  مهارت های  تقویت  برنامه جستجو در وب،  از  هدف 
موضوع مرتبط با دوره و مطالب درس انتخاب کنید و سه پرسش از آن طرح کنید به طوری که شاگردان 
از  می توانید  باشند.  داشته  مرجع  چند  یا  به یک  یافتن  و دست  تحقیق  به  نیاز  آن،  به  دادن  پاسخ  برای 
شاگردان بخواهید نتایج تحقیق خود در وب را طی یک پاورپوینت، ارائه کنند. این کار به شاگردان 
اجازه می دهد منابع را معرفی کنند، اعتبار منابعی که به آن مراجعه کرده اند را ارزیابی کنند و همین طور 

روش خود برای جمع آوری اطالعات را با دیگران در میان بگذارند. 
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4.مقاالت
یکی از راه های ارزشیابی این است که هفته ای یک مقاله در تکالیف درسی شاگردان باشد؛ تحقیقی 
در حد یک یا دو صفحه. مقاالت این امکان را به شاگردان می دهد که مهارت های تحلیل و تأویل متن 
را تقویت کنند. می توانید از شاگردان بخواهید تا مقاالتی طوالنی تر در حدود سه تا پنج صفحه بنویسند؛ 

با این کار مهارت های بررسی و تحلیل آنها نیز تقویت می شود. 

)Demonstration(۵.نمایشمهارتها
بیشتر برنامه های آموزش و تربیت مدرسان یا آموزشگران، شامل بخشی است که کارآموزان باید 
مهارت خود را در اجرا به نمایش گذاشته و ثابت کنند. هر یک از شاگردان برنامه ای کوتاه برای هر 
بخش درس می نویسند و یک تدریس کوتاه، بسته به زمان و اندازۀ کالس ارائه می دهند. دیگر شاگردان 

آن را مد نظر قرار داده و ارزیابی خود را ارائه می دهند. همچنین شاگردان نیز خود را ارزیابی می کنند.
 

استانداردارزیابیونمرهدهی
عنوان  به  است؛  مشخص  و  روشن  بسیار  چندگزینه ای،  پرسش های  نمره دهی  و  ارزیابی  استاندارد 
و  مقاله  نوشتن  مانند  ارزیابی هایی  می دهد.  پاسخ  را درست  پرسش   10 از  پرسش   ۷ مثال یک شاگرد 
باید  لذا  برنامه ریزی است، دشوار تر می توان نمره داد.  بر اساس کار عملی و  اثبات مهارت ها را که  یا 
استانداردهایی برای ارزیابی خود تعریف کنید تا بر اساس آن، به عملکرد شاگردان نمره دهید. به عبارت 
دیگر، شما برای ارزیابی، باید نوعی استاندارد نمره دهی طراحی کنید، به طوری که با مطالب درسی و نیز 
روند بررسی این مطالب مرتبط باشد. برای مثال، یک استاندارد ارزیابی برای مقاالت می تواند به شرح 

جدول زیر1 باشد:

معیارهانمره
درصد دستیابی و پیشرفت

عالیمتوسطضعیف

قدرت استداللپنج نمره

»صفر نمره«
ارتباطی  هیچ  مقاله  این 
نکات  و  نظر  مورد  بحث  با 

مطرح شده آن ندارد.

»دو و نیم نمره«
موضوع  به  مقاله  این 
بررسی  ولی  است،  پرداخته 
ناکافی  آن  اسناد  و  شواهد 

بوده است.

»پنج نمره«
کامل  طور  به  مقاله  این 
اسناد  و  می پردازد  مسئله  به 
مستدل برای اثبات استدالل 

خود ارائه کرده  است.

دانشکده  مدل  پایه  بر   )Grading Rubrics for Students( شاگردان،  به  نمره دهی  و  ارزیابی  استانداردهای  الف.   .1
ارتباطات و فناوری ایالت پنسیلوانیا، 2012، برگرفته از آدرس زیر:

http://kb.its.psu.edu/cms/article/415
ارزیابی   ،)Middle States Commission on Higher Education( عالی  آموزش  برای  میانه  ایاالت  کمیسیون  ب. 

فراگیری شاگردان: انتخاب ها و منابع، ص ۶۸، برگرفته از آدرس زیر:
http://www.msche.org/publications/SLA_Book_0808080728085320.pdf
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ساختارپنج نمره

»صفر نمره«
ناقص  مقاله  ساختار 
است. مقدمه و اصل مطلب 
و نتیجه گیری مشخص نشده 
وجود  سرفصلی  و  است 

ندارد.

»دو و نیم نمره«
تا  ساختاری  اصول 
حدی رعایت شده است، اما 
در  سرفصل ها  و  پیوستگی 
نشده  رعایت  موارد  برخی 

است.

»پنج نمره«
برای  مقاله  ساختار 
مقاله  هدف  و  موضوع 
ساختار  است.  مناسب 
باعث  پاراگراف ها  مناسب 
پیوستگی مناسب مقاله شده 

است.

نگارشپنج نمره

»صفر نمره«
امال،  در  اشتباه  چندین 
نشانه گذاری  زبان،  دستور 
اصطالحات  از  استفاده  و 

وجود دارد.

»دو و نیم نمره«
نگارش  به  اندازه ای  تا 
است،  شده  توجه  درست 
نیز  اشتباهات کوچکی  ولی 

دیده می شود.

»پنج نمره«
و  روان  مقاله  نگارش 
ارتباط  و  است  اشتباه  بدون 

درست برقرار می کند.

بهبودکیفیتآموزشبااستفادهازنتایجارزیابی
در جریان برگزاری دوره، نتایج ارزیابی ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید شاگردان دروس دوره 
را به اندازه کافی یاد گرفته اند. هر تغییری باید بر پایه برنامه ریزی باشد. اگر بر اساس نتیجۀ آزمون ها، 

عملکرد شاگردی ضعیف است، ممکن است به یکی از دالیل زیر1 مرتبط باشد:

روش اصالحدلیل احتمالی
اهداف دوره یا نامشخص است یا بسیار 
درسی  برنامه  شاید  است؛  شده  تعیین  باال 

اهداف را به درستی مشخص نکرده باشد.

اطمینان حاصل کنید که برنامه درسی بر اساس هدف های یادگیری تعیین 
شده باشد، مطابق باشد و حتی اگر نیاز بود، اهداف را اصالح کنید و تطبیق 

دهید.
درس،  موضوع  با  شاگردان  شاید 

درست ارتباط برقرار نکرده اند.
چند روش جایگزین تدریس را امتحان کنید؛ برای مثال به جای تدریس 

یک طرفه، از مشارکت بیشتر کالس استفاده کنید.
شاید آزمون ها بر روی موضوع متمرکز 

نبوده اند.
مطمئن شوید که محتوای پرسش نامه ها چه به لحاظ کتبی و چه به لحاظ 

شفاهی، از مواد درسی آموزش داده شده در کالس باشد.
شاید شاگردان نمی دانند که چه چیزی 

را باید یاد بگیرند.
از ابتدا به شاگردان بگوئید که چه انتظاری از آنها می رود. پرسش نامه ای 
برای اهداف یادگیری طراحی کنید به طوری که شاگردان طی آن با ساختار 

دوره و دروس آشنا شوند.
ساختار تدریس و ساختار پرسش نامه ها 

شاید با یکدیگر تطبیق ندارند.
ساختار پرسش نامه ها را بررسی کنید و مطمئن شوید مناسب طراحی شده 
باشند؛ برای مثال، اگر موضوع مقاله ای که برای ارزشیابی مورد استفاده قرار 
گرفته است، خارج از برنامۀ درسی بوده باشد، باید اشکال کار را در موضوع 

مقاله جستجو کنید و آن را اصالح نمائید.

در  حاضران  همه  درس:  کالس  ارزیابی  تدریس.  ارزیابی  موسسۀ   ،)Pearson Education( پیرسون  آموزش  الف.   .1
کالس، شاگرد فراگیر هستند. برگرفته از آدرس زیر:

http://ati.pearson.com/downloads/chapters/CASL_02E_C01.pdf
b. University of Leeds. Room Layouts. 2010. http://www.leeds.ac.uk/timetable/layouts.htm
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از  کافی  بازخورد  شاگردان  شاید 
تکالیف خود نمی گیرند تا بتوانند کار خود 

را بهبود ببخشند و اصالح کنند.

به جای نمره دادن محض به آزمون ها، نقد و نظرخود را نیز اضافه کنید. 
از شاگردان بخواهید پیش از نوشتن مقاله، پیش نویس آن را ارائه کنند و نقطه 

نظرات خود را برای بهتر شدن آن روی پیش نویس بگوئید. 
پایان  از  پس  دارند،  ابهامی  یا  پرسش  اگر  که  کنید  تشویق  را  شاگردان 

کالس درس با شما در میان بگذارند.

از سوی دیگر اگر متوجه شدید شاگردان بسیار خوب و قوی عمل می کنند، شاید نیاز باشد کمی 
بیشتر آنها را به چالش بکشید. برای این کار می توانید:

• تکالیف و آزمون ها را دشوارتر کنید و ببینید چطور می توان به طور واقعی آنها را محک زد.
• تمرین ها و مسئله های بیشتری برای زمان کالس یا بعد از کالس در نظر بگیرید.

• از شاگردانی که قوی تر هستند برای کمک به ضعیف ترها استفاده کنید.

مروری بر این بخش
آزمون و ارزشیابی، ابزارهایی مناسب برای پی بردن به میزان یادگیری 

شاگردان هستند و می توانند بازتاب خوبی برای مدرس نیز باشند.
و  برای سنجش  ارزیابی  و روش های  استراتژی ها  از  تعدادی  ترکیب   

برآوردی جامع و منصفانه مناسب است.
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نکاتکلیدی

استانداردهای ارزیابی
عملکرد شاگردان را

مشخص کنید

نتایج را ارزیابی کنید و 
در صورت لزوم، اقدامات 

اصالحی را انجام دهید

یک برنامه ارزیابی برای 
اندازه گیری میزان یادگیری 

شاگردان طراحی کنید

• تکالیف درسی، آزمون های قبل و بعد از دوره، 
وب،  در  جستجو  دوره،  طول  در  کوتاه  آزمون های 

مقاالت، نمایش مهارت ها

• الگوی نمره دهی

برنامه ارزیابی را
در طول دوره اجرا کنید



6
گسترش برنامه آموزشی

با پشت سر گذاشتن بخش های گذشته، روش ها، الگوها و مهارت های الزم برای برگزاری کالس های 
آموزشی را فراگرفته اید و آماده این هستید که به عنوان مدرس، نخستین دوره آموزش مدرسان توانا را 
برگزار کنید. این بخش، به شما کمک می کند تا یک دوره درسی کارآمد طراحی و برنامه ریزی کنید. 
همچنین در این بخش، نکاتی در خصوص حفظ امنیت برای اجرای دوره های مؤسسه آموزشی توانا، 
چه به صورت کالس درس و چه به صورت مجازی، خواهید آموخت. شما باید همیشه مطمئن باشید که 

شاگردان از تمامی نکات امنیتی برای حفظ هویت خود آگاه هستند و آن را رعایت می کنند.

اهداف این بخش
پس از پایان این بخش، شما قادر خواهید بود:

• دوره ها و طرح های آموزشی را برنامه ریزی و اجرا کنید.
• موارد مربوط به حفظ امنیت را به طور دقیق اجرا کرده و از کاربرد 

درست آن مطمئن شوید.

اسنادوموادالزم
نیاز  است،  الزم  که  موادی  سایر  و  برنامه ها  فایل ها،  اسناد،  به  درسی،  دوره های  برنامه ریزی  برای 
خواهید داشت. در »ضمیمه دو« و »ضمیمه سه« نمونه هایی از این اسناد، فایل ها، برنامه ها و سایر مواد الزم 
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ارائه شده است. موارد زیر دو مورد از این اسناد و مواد الزم است:
• رئوس مطالب

• فرم ارزیابی

برنامهریزیدورهدرسی
نکاتی در خصوص سازماندهی و برنامه ریزی دوره های درسی و طراحی برنامه های تدریس در ادامه 

آمده است که باید به آنها توجه کنید.

مدتزماندوره
مدت زمان دوره، برای اینکه شاگردان بتوانند مهارت های درسی را فرابگیرند، بسیار مهم است. برای 
یک دوره با حدود ۸ تا 12 شرکت کننده، پیشنهاد می کنیم دوره ای سه روزه برگزار کنید که شامل سه 
کارگاه شش ساعته باشد یا دوره ای تا سقف شش هفته برگزار کنید که هر هفته یک کالس سه ساعته 

داشته باشد. 

اندازهکالس
از  کمی  بسیار  شمار  داشتن  است.  تأثیرگذار  کالس  برگزاری  روند  در  شرکت کنندگان،  تعداد 
شرکت کنندگان اجازه تبادل نظر را از شاگردان می گیرد و اگر تعداد شاگردان بسیار زیاد باشد، نمی توان 
به آنها توجه کافی کرد و کار همه را زیر نظر گرفت. یک گروه ۸ تا 12 نفره، گروهی مناسب برای 

کالس درسی است. 

انتخابشرکتکنندگانازمیاندرخواستها
انتخاب شرکت کنندگان باید بر اساس برنامه و ضوابط و معیارهای مشخص و واضح باشد:

• یکی از نکات ضروری، قابل اعتماد بودن افراد است. ایده آل این است که شرکت کنندگان توسط 
افرادی که در شبکه شما هستند، معرفی شده باشند.

از  توانا گذرانده اند و  باشند که دوره های دیگری را در آموزشکدۀ  از کسانی  شرکت کنندگان   •
روند برگزاری کالس ها و دوره های آموزشکدۀ توانا آگاه هستند.
• داشتن تجربه آموزش یک امتیاز است، اما ضروری نیست. 

رئوسمطالبدوره
که   مشخص  فرم  یک  کنید؛  تهیه  شود،  پرداخته  آنها  به  دوره  در  است  قرار  که  را  مطالبی  رئوس 
باید مطالعه  برگزاری کالس ها، مقاالت و کتاب هایی که  اهداف دوره، جریان  با شما،  راه های تماس 
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شود، تکالیف و نحوه ارزیابی و نمره دهی و دیگر نکات در آن آمده باشد، تهیه کنید. 

محلبرگزاریوتجهیزات
یک محل مناسب برای برگزاری کالس های حضوری، مشخصات زیر را باید داشته باشد: 

• امنیت کافی داشته باشد.
• به اندازه کافی برای اینکه گروه به صورت دایره ای دور هم بنشینند و یا سایر فعالیت های کالسی 

را اجرا کنند، بزرگ باشد.
• از سر و صدا و محل تردد دور باشد.
• اتصال مناسب به اینترنت داشته باشد.

• ساختمان مجهز به دستشویی باشد و نیازی به رفتن به ساختمانی دیگر نباشد.
میزان تجهیزات و سایر اقالم آموزشی، بستگی به سطح دستیابی به منابع و بودجه دارد، ولی در نهایت 

باید موارد زیر را فراهم کرد:
• وایت بورد یا کاغذ های سفید بزرگ به عنوان تخته.

• پایه برای طرح ها، نقشه ها و نمودارها، ماژیک، قلم و دیگر ابزارهای الزم برای فعالیت های گروهی
• نوشیدنی )به طور معمول چای یا قهوه(، خوردنی های سبک ماننده میوه یا ساندویچ کوچک که 

بتوان در زنگ های تفریح )پنج دقیقه برای هر نیم ساعت( مصرف کرد.
• ابزار صوتی و تصویری مانند لپ تاپ، دستگاه پروژکتور و بلندگو برای محیط کالس.

چیدمانکالس
با توجه به فضای موجود و صندلی هایی که در اختیار دارید، می توانید چیدمان دلخواه را پیاده کنید، 
ولی چیدمانی شبیه به دایره یا به شکل U، شکل مناسبی برای این کار است.1 همان طور که در تصاویر 

زیر مشاهده می کنید، این کار به شاگردان اجازه می دهد به صورت رو در رو با یکدیگر قرار بگیرند:

1. اگر با مسئله یا مشکلی روبرو شدید و نیاز به راهنمایی »توانا« داشتید، به آدرس support@tavaana.org ایمیل بزنید و 
در بخش موضوع، عنوان »TOT Support« را قید کنید؛ یکی از کارمندان توانا به سرعت به شما پاسخ خواهد داد. 
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پیشازبرگزاریدوره
پس از ثبت نام، موارد زیر را برای شاگردان ارسال کنید و از آنها بخواهید که خود را برای شروع 

دوره آماده کنند:
• رئوس مطالب دوره

• راهنمای فعاالن مجازی برای حفظ امنیت1

دستورالعملرفتاری
برای داشتن یک دستورالعمل فراگیر جهت داشتن کالسی محترمانه، موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

از  و  دهند  انجام  را  خود  کالسی  فعالیت  که  می رود  انتظار  شاگردان  از  راستگویی:  و  صداقت   •
مراجع الزم کمک بگیرند. از شاگردان خواسته می شود تکالیف خود را به تنهایی انجام دهند و منابع 
خود را برای کار گروهی در اختیار دیگران قرار دهند و افتخار کار گروهی را با همه شرکت کنندگان 

دنبال کنند. 
• آمادگی: شاگردان باید در همه کالس ها حضور داشته باشند، مطالب را بخوانند و تکالیف خود را 

انجام دهند و به طور کامل برای حضور در بحث های کالسی آمادگی کسب کنند.
• احترام: نقطه نظر های مخالف ممکن است در کالس درس وجود داشته باشد؛ شاگردان در عین 

نقد نظرات مخالف، باید به آنها احترام بگذارند. 
• امنیت: شاگردان باید خارج از محیط کالس از تماس با یکدیگر پرهیز کنند و به دستورالعمل های 

امنیتی که برای آنها تعریف شده است، عمل کنند. 
در جلسه اول کالس، چند دقیقه وقت بگذارید و دستورالعمل های رفتاری را مرور کنید و مطمئن 
شوید همه شاگردان آنها را فهمیده اند. می توانید این کار را همزمان با فعالیت های جلسه اول کالس برای 

مشخص کردن قواعد کالس و فعالیت های آن، انجام دهید.

حضوربهموقع
تا به موقع در سر کالس حاضر شوند؛ به آنها بگوئید که از پیش، زمان  شاگردان را تشویق کنید 
ترافیک احتمالی و دیگر موارد را برنامه ریزی کنند و در صورتی که امکان تأخیر یا غیبت آنها وجود 
دارد، به شما اطالع دهند. به آنها یادآوری کنید که برای دریافت گواهینامۀ پایان دوره، باید دست کم 

۸0 درصد کالس ها را حضور داشته باشند. 

ارزیابیدوره
در پایان دوره از شاگردان بخواهید پیش از ترک آخرین جلسۀ کالس، فرم ارزیابی دوره را پر کنند.

)www.tavaana.org( 1. قابل دسترسی روی سایت توانا
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گواهینامهپایاندوره
متقاضی  و  باشند  رسانده  پایان  به  را  دوره  موفقیت  با  که  کسانی  به  دوره ها  پایان  در  توانا  موسسه 

دریافت گواهینامه باشند، گواهینامه گذراندن دوره اعطا خواهد کرد. 

ازمابپرسید
اگر با مشکلی روبرو شدید یا سؤالی برای شما پیش آمد، با ما تماس بگیرید:

support@tavaana.org

نکاتامنیتی
امنیت عالوه بر اینکه اهمیت بسیار باالیی دارد، در مورد همه افراد صادق است و استثنا ندارد. به 

درستی به شاگردان خود منتقل کنید که باید نکات ایمنی را جدی بگیرند.

امنیتدروب
برای حفظ امنیت ارتباطات مجازی خود و نیز کامپیوتر خود، نکات زیر را رعایت کنید:

1. از یک حساب کاربری ناشناس برای دریافت و ارسال ایمیل ها استفاده کنید. هیچ گاه از ایمیل 
اصلی خود استفاده نکنید. برای تمامی فعالیت های مرتبط با مؤسسه توانا، از یک حساب کاربری ایمیل 

ناشناس استفاده کنید. ما سرویس ایمیل گوگل یا جیمیل را پیشنهاد می دهیم. 
2. بخش وارد شدن دومرحله ای به حساب کاربری را در جیمیل خود فعال کنید. با این کار یک قدم 

امنیتی برای حفظ حساب کاربری جیمیل خود را پشت سر گذاشته اید.
۳. گوگل کروم را روی کامپیوتر خود نصب کنید و به عنوان مرورگر وب از آن استفاده کنید. برای 
اطمینان از به روز بودن گوگل کروم خود و حفظ بیشتر امنیت، هرچند هفته یک بار مرورگر گوگل کروم 

را دوباره روی سیستم خود نصب کنید.
این کار  با  استفاده کنید.  مرورگر خود  )//:https( در  امن و کدگذاری شده  از آدرس  ۴. همیشه 

اطالعات شما بین مبدا و مقصد در وب، کدگذاری خواهد شد.
۵. یک اکانت ناشناس اسکایپ درست کنید. هیچ گاه ارتباط صوتی در اینترنت را با اسم و مشخصات 

واقعی خود برقرار نکنید.
۶. کامپیوتر شما همیشه باید به یک آنتی ویروس به روز مجهز باشد؛ هفته ای یک بار تمام کامپیوتر 
را با استفاده از آن به دنبال ویروس یا هر بدافزار دیگری جستجو کنید و اگر موردی پیدا شد، پاکسازی 
مانند  آنتی ویروس  از  برخی  نکنید.  استفاده  آنتی ویروس ها  تقلبی  و  شکسته  قفل  نسخه های  از  کنید. 

AVIRA ،AVAST ،AVG ،ZoneAlarm رایگان هستند و به طور خودکار به روز می شوند. 
۷. برای امینت بیشتر از فایروال و نرم افزارهای جلوگیری از سرقت اطالعات )آنتی اسپای( استفاده 

کنید. ما فایروال های رایگانی مانند Comodo ،Ashampoo ،ZoneAlarm را پیشنهاد می کنیم. 
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۸ . به پیغام هایی که سیستم عامل و نرم افزارهای درگیر با اینترنت، از جمله مرورگر وب، ضدویروس، 
مسنجرها و... مبنی بر آپدیت یا به روزرسانی خودکار می دهند، جواب مثبت دهید. این آپدیت ها باعث 

باالتر رفتن امنیت کامپیوتر شما در وب می شود و نباید در اجرای آن تعلل کرد. 
۹. ایمیل هایی را که از سوی افراد ناشناس برای شما ارسال شده است، باز نکنید. ایمیل های ناشناسی 
را که برای شما ارسال می شوند، بدون باز کردن و درجا پاک کنید، به ویژه اگر فایلی به آنها ضمیمه یا 

اتچ شده باشد، چراکه احتمال آلوده بودن آنها به ویروس یا بدافزار بسیار زیاد است.
10. اگر مجبور به دور انداختن کامپیوتر، تلفن هوشمند، کارت حافظه و یا هارددیسک خود شدید، 
تمامی اطالعات روی آن را به صورتی که هرگز قابل بازگشت و دسترسی نباشد، پاک کنید. برنامه های 
رایگانی مانند CCleaner وجود دارد که اجازه می دهد تمامی اطالعات خود را به صورتی پاک کنید که 

هرگز قابل بازگشت و دسترسی نباشد.

امنیتکالسهایحضوری
برای کاهش هرگونه ریسک و خطر احتمالی برای کالس های حضوری به نکات زیر توجه کنید: 

1. یک نقطه امن برای کالس انتخاب کنید: برگزاری کالس در محیط هایی که در دسترس عموم 
اتاق  یا  مدرسه  یک  در  را  حضوری  کالس های  هیچ گاه  مثال،  عنوان  به  ندارد؛  کافی  امنیت  است، 
در  عموم  برای  باید  می کنید  انتخاب  که  مکانی  نکنید.  برگزار  مسکونی  مجتمع  گروهی  فعالیت های 
دسترس نباشد؛ به طور مثال، یک محل مسکونی شخصی. اگر محلی مسکونی برای کالس پیشنهاد شد، 
ابتدا درباره همسایه ها بپرسید و از محل هایی که معروف است در آن افراد محافظه کار یا کارمندان دولت 

زندگی می کنند، پرهیز کنید.
2. فقط متقاضیانی که از شبکه های قابل اعتماد معرفی می شوند را بپذیرید: به هر حال حضور خبرچین 
یا نفوذی در همه جمع ها، مسئله ای است که باید واقعیت آن را پذیرفت و در مقابل آن آماده شد. پذیرفتن 
افراد بدون شناخت و آگاهی قبلی، خطر امنیتی به همراه دارد؛ بنابراین کسانی را بپذیرید که از منابع قابل 

اطمینان به شما معرفی شده باشند. 
۳. متقاضیان را بررسی کنید: برای اطمینان بیشتر، با متقاضیان به طور کامل مصاحبه کنید. با این کار 

اگر مسئله هشداردهنده ای در مورد کسی باشد، امکان کشف آن را خواهید داشت. 
۴. رفت و آمد محیط را تنظیم کنید: حتی در محیط هایی که امن تلقی می شوند، رفت و آمدهای  
بیش از حد ممکن است باعث شود ساکنین و یا گشت های پلیس مشکوک شوند. برنامه ورود و خروج 
خود و شاگردان را طوری تنظیم کنید که همه با هم وارد و همه با هم خارج نشوید. می توانید نیم ساعت 
پیش از شروع کالس و پس از پایان کالس وقت بگذارید که رفت و آمدها انجام شود و در زمان ورود 

و خروج بیش از دو نفر هم زمان وارد یا خارج نشوند. 
۵. میزان سروصدا را زیر نظر بگیرید: در محیط های مختلف، به ویژه در ساختمان های قدیمی که 
صدا از آنها بیرون می رود، مراقبت میزان سروصدای کالس خود باشید. در جریان فعالیت های گروهی 
که به احتمال زیاد سروصدا بیشتر می شود، به شاگردان گوشزد کنید که آرام تر صحبت کنند. همچنین 
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به شاگردان بگوئید پیش از ورود یا پس از خروج از کالس، در نزدیکی ساختمان ازدحام یا سروصدا 
از محیط  نباید خارج  انجام دهید؛ هیچ مکالمه ای  را داخل ساختمان  نکنند. سالم و خداحافظی  ایجاد 

کالس، انجام شود.

امنیتتلفنهمراه
اپراتور تلفن همراه شما، هر بار که شما تلفن خود را روشن یا خاموش می کنید، یا مکالمه ای برقرار 
می کنید یا پیامی ارسال می کنید، رد آن را ضبط می کند. همچنین تلفن همراه شما مکان فعلی شما را با 
اختالفی جزئی )در حد چند متر( نشان می دهد. بسیار مهم است که هشدارها و نکات امنیتی را در استفاده 

از تلفن همراه جدی بگیرید. نکات زیر، توسط موبایل اکتیو )MobileActive( توصیه شده است: 
1. وقتی در کالس هستید، باتری موبایل خود را خارج کنید. تنها راهی که می تواند مکان یاب موبایل 
شما را از کار بیاندازد، خارج کردن باتری آن است؛ تنها خاموش کردن تلفن کافی نیست. حتی اگر 
امکان دارد از شاگردان بخواهید موبایل های خود را در خانه بگذارند و با خود به همراه نداشته باشند. در 

ابتدای هر جلسه، مطمئن شوید که همه شاگردان باتری های موبایل خود را خارج کرده باشند. 
2. مکان یاب اپلیکیشن های موبایل خود را خاموش کنید. اگر روی تلفن هوشمند خود به اینترنت 
وصل می شوید، مکان یاب برخی از اپلیکیشن ها مانند فیس بوک و یا مرورگر خود را غیرفعال کنید. از 

بخش تنظیمات گوشی موبایل این کار را می توانید انجام دهید.
۳. به جای تماس تلفنی، با ایمیل با یکدیگر تماس بگیرید. به عنوان یک قاعدۀ کلی، تمامی تماس ها 
و ارتباطات شما و شاگردان شما باید از طریق ایمیل و البته حساب کاربری ناشناس انجام شود. تماس 

تلفنی با موبایل را غیر از مواقع اضطراری، کنار بگذارید. 
۴. اگر نیاز می بینید که شاگردان در مواقع ضروری با شما از طریق موبایل در تماس باشند، عالوه 
بر شما، آنها نیز باید از موبایل هایی با سیم کارت اعتباری برای تماس های خود استفاده کنند.  با این کار 

هویت شما بهتر حفظ می شود.
۵. با شاگردان کالس خود پیام تلفنی رد و بدل نکنید. تمامی پیام های تلفنی در حافظه اپراتور موبایل 
شما ذخیره می شود و می تواند دنبال شود؛ به ویژه در مواقعی که یک پیام حاوی کلمات کلیدی باشد، 
به صورت خودکار ردیابی و گزارش می شود. بنابراین بهتر است با پیام تلفنی در تماس نباشید. همچنین 
پیام  افراد خانواده خود  به دوستان و  نباید درباره کالس، زمان و مکان آن و سایر جزئیات،  شاگردان 

تلفنی ارسال کنند.

حفظهویتدرکالسهایمجازی
در زمان برگزاری کالس های مجازی، برای حفظ هویت شاگردان، برای هرکدام از آنها یک شماره 
در نظر بگیرید و به جای اسم و مشخصات، از آن استفاده کنید. شاگردان نیز وظیفه دارند هویت خود را 

از دیگر همکالسی های خود مخفی نگاه دارند. همه باید در اجرای موارد زیر همکاری کنند: 
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1. همه فقط با حساب های کاربری ناشناس در جیمیل و اسکایپ با یکدیگر در تماس خواهند بود.
برای همکالسی ها  را  اطالعات شخصی خود  دیگر  و  نام، محل سکونت، شغل  نباید  2. شاگردان 

آشکار کنند و نباید از یکدیگر نیز در مورد این مشخصات سؤال کنند.
۳. شاگردان نباید در خارج از محیط کالس تالشی برای برقراری ارتباط با همکالسی ها داشته باشند.

بشنود، در مورد  را  آنان  نباید در مکان های عمومی که ممکن است کسی مکالمات  ۴. شاگردان 
فعالیت های کالسی صحبتی بکنند.

۵. شاگردان باید بروز و مشاهده هرگونه رفتار خارج از قاعده و برهم زننده امنیت را به مدرس خود 
اطالع دهند.

فعاالن  برای  توانا  آموزشکده  راهنمای  دوره،  شروع  از  پیش  شاگردان  که  کنید  حاصل  اطمینان 
مجازی را مطالعه کرده باشند. همچنین به آنها توصیه کنید  ویدئوهای حفظ امنیت مجازی را در آدرس 

زیر ببینند:
https://www.tavaana.org/security.jsp

امنیتی ناگفته مانده است، آن را از طریق  اگر پرسشی دارید یا اگر به نظر شما مسئله ای در حوزه 
آدرس زیر، با بخش پشتیبانی آموزشکدۀ توانا در میان بگذارید:

support@tavaana.org

موفق باشید!



ضمائم

ضمیمهیک:الگوونمونهبرنامهریزیدرس

برنامه درسی
عنوان دوره:

شماره جلسه: موضوع جلسه
تاریخ:    /    /      ، مدت: ۷۵ دقیقه )زمان به نسبت کالس شاید نیازمند تغییر باشد(

اهداف یادگیری

مفاهیم کلیدی

مواد / ابزار

منابع
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مراحلزمانی

زمانفعالیت هامرحله

مقدمه و
آماده سازی

اعالم برنامه:
)بسته به نیاز کالس(

 10
دقیقه

استراتژی فعال و درگیر کردن کالس با درس:
)چطور درس را معرفی کنید که انگیزه کافی برای همه ایجاد کند(

آماده سازی و ایجاد انگیزه:

گذر به موضوع درس:
)چگونه از آماده سازی برای انتقال به موضوع درس استفاده می کنید(

تدریس
و فعالیت

)1(

تدریس:
)تمامی نکاتی که پایه تدریس است، مثال ها و کمک های دیداری و تصویری و موارد 

مفهومی و پرسش هایی را که قرار است مطرح کنید، فهرست کنید(
 1۵
دقیقه

فعالیت: 
)تمامی فعالیت ها و گام ها و مراحل آموزش و استراتژی های مرور و اطمینان از 

یادگیری شاگردان را فهرست کنید(
 1۵
دقیقه

تنفس
تنفس

-

تدریس
و فعالیت

)2(

تدریس:
 1۵
دقیقه

فعالیت:
 1۵
دقیقه
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پایان

مرور:
)نکات کلیدی که در پایان جلسه باید به آنها پرداخت(

 ۵
دقیقه

پیش معرفی:
)جلسه بعد به چه مبحثی اختصاص خواهد داشت؟(

تکالیف: 
)تکالیف را مشخص کرده و در مورد مهلت تحویل آن نیز به شاگردان یادآوری 

کنید(

بازخورد
پس از هر جلسه، نکات زیر را بررسی کنید و تجدیدنظرهای احتمالی را انجام دهید. زمان را به نسبت 

نیاز، تطبیق دهید. 

چه چیزی بهتر 
جواب داد؟

چه چیزی 
جوابگو نبود و 

چرا؟

چطور می شود 
جلسۀ بعد بهتر 

بود؟
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مثال

برنامه درسی
عنوان دوره: پنج گام در نوآوری تاکتیکی

جلسۀ ششم: طراحی یک برنامۀ کاری
تاریخ: ۳ / 11 / ۹1، مدت: ۷۵ دقیقه

اهداف یادگیری
• اجرای مسائل یک پرونده دیگر را به تدریج روی پرونده خود تطبیق دهید.

• عناصر یک نقشه اجرایی را مشخص کنید.
• چگونگی رسیدن به اهداف را دنبال کنید تا مشخص شود چطور در یک بازۀ زمانی، زمان 

مناسب برای پیروزی یک کمپین به دست آمده است.

• برنامه کاریمفاهیم کلیدی
• تاکتیک های هوشمند

مواد / ابزار
ارائه با پاورپوینت / نمودار 

کارت های اطالعات برای برنامه های اجرا و ایفای نقش
کارت های ایفای نقش و برنامه اجرایی

مطالعات مرتبط با تاکتیک های جدیدمنابع
بررسی دادگاه ازدواج کودکان در نیجریه

مراحل زمانی

زمانفعالیت هامرحله

مقدمه و
آماده سازی

استراتژی فعال و درگیر کردن کالس با درس:
با توجه به اینکه این جلسه آخرین کالس درسی این دوره است، درس را با مرور 
جلسات قبلی آغاز کنید. از شاگردان بخواهید پنج مرحله نوآوری تاکتیکی را نام ببرند:

1. مشکل را مشخص کنید. 2. یک راه مشخص تعریف کنید. ۳. زمینه فعالیت را 
مشخص کنید. ۴. تاکتیک ها را بررسی کرده و انتخاب کنید. ۵. یک نقشه برای اجرا و 

به کارگیری ایجاد کنید. 
از شاگردان بخواهید برای هر مرحله مثال نیز بزنند. 

اهداف یادگیری را تعریف کرده و برشمارید. به شاگردان بگویید امروز پنجمین و 
آخرین مرحله است؛ اهداف درسی و پاورپوینت یا نمودارهای آن را آماده داشته باشید 

تا شاگردان بتوانند حدس بزنند موضوعی که یاد خواهند گرفت چیست.

 ۳
دقیقه

آماده سازی و ایجاد انگیزه:
همفکری گروه های دونفری: اجرای اهداف در زندگی روزانه

  از شاگردان بخواهید برای دستیابی و اجرای نقشه های کوتاه مدت و بلند مدت 
در شغل و زندگی خصوصی خود، برنامه اجرایی و ابزارهای خود را برشمارند. کالس 
را به گروه های دونفری تقسیم کنید تا فهرست های خود را با یکدیگر بررسی کنند. از 
بپرسید چرا فکر  از شاگردان  نمودار شرح دهند.  با  را  پایانی  بخواهید مرور  شاگردان 

۷ می کنند این ابزارها مهم هستند و چگونه تأثیرگذاری بیشتری خواهند داشت.
دقیقه

گذر به موضوع درس:
چند نکته از گفته های شاگردان جمع آوری کنید و نشان دهید اجرای مناسب یک 
طرح خودبه خود روی نمی دهد و فقط برنامه ریزی کافی نیست. اطمینان حاصل کردن 

برای رسیدن یک برنامه به اهداف آن نیازمند این دو نکته است:
1. استفاده از تاکتیک های اسمارت )SMART یعنی مشخص، قابل اندازه گیری، در 

دسترس، مرتبط و طبق برنامه زمانی(. 2. توسعه طرح فعالیت
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تدریس
و فعالیت

)1(

تدریس:
)SMART( مفهوم های کلیدی: تاکتیک های اسمارت

1. یک اسالید یا نمودار نشان دهید و تاکتیک های اسمارت را بررسی کنید و نشان 
دهید از چه مؤلفه هایی تشکیل شده است و معنای آن چیست. 

2. مثالی انتخاب کنید که به تجربه کالس نزدیک باشد )برای مثال، یک موضوع 
در رابطه با ایران( و نشان دهید چطور تاکتیک اسمارت می تواند پاسخگو باشد یا نباشد. 

از نقطه نظرهای مثبت و منفی برای پرورش مفهوم استفاده کنید.

 1۵
دقیقه

فعالیت: 
نوع فعالیت: کار گروهی / بررسی پرونده / بحث گروهی با حضور تمام کالس

مقررات را مشخص کنید:
1. شاگردان را به سه گروه یا بیشتر تقسیم کنید.

)با  دهید.  قرار  آنها  اختیار  در  را  نقش  ایفای  به  مربوط  اطالعات  قبل  از   .2
وب سایت  در  که  تاکتیکی  نکات  اساس  بر  قبل  از  و  پرونده  کلیدی  نکات  بررسی 

)Tactical Notebook( دیده اید، آماده کنید.(
پاسخ های  و  کرده  بحث  یکدیگر  با  تا  بدهید  وقت  دقیقه   10 شاگردان  به   .۳

پرسش های راهنما را پیدا کنند. پرسش هایی از قبیل موارد زیر:
• اهداف این نقشی که اجرا شد، چه بود؟

• فایده تاکتیکی که استفاده شد نسبت به دیگر تاکتیک ها در چیست؟
• چه عواملی این تاکتیک را منطبق بر تعریف اسمارت )مشخص، قابل اندازه گیری، 

در دسترس، مرتبط و طبق برنامه زمانی( کرد؟
• در چه تعریفی می توان از ایران در ایفای این نقش استفاده کرد؟

نوبت  همه  شوید  مطمئن  کنید.  جمع  هم  دور  دیگر  بار  مرور  برای  را  کالس   .۴
صحبت کردن پیدا کرده اند. 

۵. از شاگردان بپرسید اگر سوالی دارند مطرح کنند و با پرسش های کیفی، مطمئن 
شوید نکته را گرفته اند.

 1۵
دقیقه

-تنفستنفس

تدریس
و فعالیت

)2(

تدریس:
مفاهیم کلیدی: طرح فعالیت

استخراج  را  قبلی شاگردان در مورد آن  و  پایه  دانش  مفاهیم،  تعریف  از  پیش   .1
کنید و ببینید تجربه ای در این مورد داشته اند یا نه و آیا می دانند چطور روی طرح کار 
کنند. سپس، مفاهیم را با استفاده از پاورپوینت یا نمودار نشان دهید. )یک سری برنامه 
از طرح  تصویری  رسید.( طرحی  آن  به  برنامه  طبق  باید  که  است  اهداف مشخص  و 

فعالیت هم بیاورید.
2. برای کالس قدم به قدم مثال اجرای طرح را پیش ببرید و تمامی مفاهیم را برای 

پیاده کردن در طرح فعالیت، بیرون بیاورید.

 1۵
دقیقه

فعالیت:
نوع فعالیت: نقش بازی کردن / ایجاد نقشه کار

1. یک موضوع مرتبط با تجربه و مفاهیم کالس پیدا کنید.
2. کارت هایی را با نشان دادن نقشافراد در موضوع میان شاگردان توزیع کنید.

۳. به شاگردان وقت بدهید که نقشه تاکتیک را طراحی کنند. آنها بر اساس نقشی 
که به آنها واگذار شده، تاکتیک خود را طراحی می کنند. 

را  نظر  مورد  تاکتیک  بخواهید  شاگردان  از  کنید.  را جمع  همه کالس  دوباره   .۴
شرح داده و نقش خود را اجرا کنند. سپس شاگردان تالش خواهند کرد نقش هریک 

را حدس بزنند. 

 1۵
دقیقه
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پایان

مرور:
نکات کلیدی:

تاکتیک های اسمارت عبارتند از ...
طرح فعالیت مهم است چرا که ...

نکات کلیدی از تمام دوره:
در آخرین جلسه، نکات مهم دوره را برای شاگردان برشمرده و نشان دهید در طول 

دوره چه چیزهایی فراگرفته اند.

 ۵
دقیقه

معرفی موضوع جلسه بعد:
دیگر دوره هایی که آموزشکدۀ توانا برگزار می کند را معرفی کنید تا به شاگردان 

انگیزه ای برای ادامه یادگیری و شرکت در دیگر دوره ها داده باشید.

تکالیف: 
یک تاکتیک جدید یا یکی از پرونده های موردی موسسه توانا را معرفی کنید تا 
شاگردان بر اساس آن، نقشه تاکتیکی طراحی کنند و با توجه به تاکتیک های اسمارت، 

آن را بنویسند. 
از آنجا که این جلسه آخرین کالس دوره است، مطمئن شوید همه شاگردان فرم 
ارزیابی دوره را پر کنند و به شاگردان در مورد تکلیف نهایی یا تست پس از دوره، 

یادآوری کنید. 

بازخورد

چه چیزی بهتر 
جواب داد؟

چه چیزی 
جوابگو نبود و 

چرا؟

چطور می شود 
جلسۀ بعد بهتر 

بود؟
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ضمیمهدو:الگویرئوسمطالب
از الگوی زیر برای تنظیم و تهیه خالصه دوره خود استفاده کنید.

عنوان دوره و تاریخ

نام مدرس و راه تماس
)ایمیل مدرس در 

eciviced.org سایت
و خط مشی استفاده و

داشتن اطالعات ایمیل(

خالصه دوره

اهداف دوره

تکالیف و ارزیابی دوره

جلسات کالسی دوره
و منابع الزم
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مثال

• حمایت از حقوق زنان در ایرانعنوان دوره و تاریخ
• پائیز 1۳۹1

نام مدرس و راه تماس
)ایمیل مدرس در 

eciviced.org سایت
و خط مشی استفاده و

داشتن اطالعات ایمیل(

• مدرس:
مهرانگیز کار

mehrangiz@eciviced.org
لطفا ایمیل های خود را در حد یک ایمیل در هفته نگاه دارید.

• مجری:
آزاده )این نام به عنوان مثال انتخاب شده است.(

خالصه دوره

و  حقوقی  دشواری های  و  موانع  دقیق  شکل  به  دوره  این 
اجتماعی را که زنان ایران در راه رسیدن به برابری حقوقی با آنها 

روبرو هستند، بررسی می کند. حوزه های مورد هدف عبارتند از:
بر بدن خود،  به زنان، حق زن  قانون اساسی نسبت  • دیدگاه 
حقوق ازدواج و طالق، حمایت ازحقوق زنان در قرارداد ازدواج 

و دسترسی زنان به مقام های مدیریتی و ارشد.
اعالمیه  زنان،  علیه  تبعیض  اشکال  تمامی  منع  کنوانسیون   •
آزادی های  و  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق  بشر،  حقوق  جهانی 

سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
• تحلیل و بررسی نقض حقوق زنان در ایران

اهداف دوره

این دوره قصد دارد شرکت کنندگان را به درک بیشتر موارد 
زیر برساند:
الف. ...

ب. ...
ج. ...
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تکالیف و ارزیابی دوره

• تکالیف - ۴0 درصد از نمره نهایی دوره
شاگردان باید مقاله، پروژه، طرح یا دیگر تکالیف را به طوری 

که خواسته شده است، انجام دهند.
• ارزشیابی:

1. آزمون پیش از دوره و آزمون پایان دوره - 2۵ درصد از 
و  از دوره  پیش  آزمون  در یک  باید  نهایی دوره: شاگردان  نمره 
کنند  شرکت  چهارجوابی(  پرسش   10( دوره  پایان  آزمون  یک 
از دوره  پایان دوره برگزار می شوند. آزمون پیش  که در آغاز و 
ایران  زنان  موضوعات حقوق  مورد  در  دانش شاگردان  مورد  در 
پایان دوره در مورد دروسی است که شاگردان  و  آزمون  است 
پیش  آزمون  در  شرکت  برای  مطالعه  به  نیازی  هیچ  فراگرفته اند. 
برآورد  توانا می تواند  این کار موسسه  با  نیست، چرا که  از دوره 

درستی از دانش شما در مورد مسائل دوره داشته باشد. 
2. شرکت در کالس و فوروم مباحثه - ۳۵ درصد از نمره نهایی 
دوره: از تمامی شاگردان انتظار می رود که در بحث های کالسی 
و فوروم شرکت کنند. بحث ها کمک می کند تا توانایی شاگردان 
در ارائه نقطه نظر خود و همچنین توانایی شنیدن و رسیدن به نقطه 

پایانی بحث افزایش یابد. 
• گواهینامه پایان دوره:

برای دریافت گواهینامه پایان دوره، از شاگردان انتظار می رود 
فعال  حضور  بحث ها  تمام  در  و  کنند  شرکت  کالس ها  تمام  در 
داشته باشند. شاگردانی که بیش از یک جلسه غیبت داشته باشند، 

از دریافت گواهینامه پایان دوره محروم خواهند شد.

جلسات کالسی دوره
و منابع الزم

• جلسه اول: معرفی حقوق زنان و جنبش زنان در ایران
این منابع را بخوانید: کتاب الف و ب و مقاله ج

• جلسه دوم: حق زنان بر بدن خود
این منابع را بخوانید: کتاب الف. و ب و مقاله ج

.

.

.
• جسه هشتم: کمپین یک میلیون امضا و حقوق امروز زنان

این منابع را بخوانید: کتاب الف و ب و مقاله ج
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ضمیمهسه:فرمارزیابیدوره

بسیار 
بسیار مخالفخنثیموافقموافق

مخالف

1. دوره خیلی خوب سازماندهی شده بود

برقرار  ارتباط  شاگردان  با  خوبی  به  مدرس   .2
کرد

اشتیاق  شاگردان  پیشرفت  به  نسبت  مدرس   .3
نشان داد

4. آزمون ها و تکالیف به موقع و سریع تصحیح 
شده و بازگشت داده شد

که  داد  شاگردان  به  را  حس  این  مدرس   .5
آزادانه پرسش، ابراز عقیده  یا مخالفت کنند

و  تعریف  درست  تکالیف،  و  دوره  اهداف   .6
مشخص شده بود

نظر  به  آماده  دوره  اجرای  برای  مدرس   .7
می رسید

در  باالیی  و  کافی  توانایی  و  دانش  مدرس   .8
مواد درسی دوره نشان داد

تدریس  مورد  موضوع  به  واقع  به  مدرس   .9
عالقه داشت

1۰. از عملکرد خود در این دوره راضی هستم

11. مدرس باعث باال رفتن دانش و کفایت من 
در طول این دوره شد

این  پروژه ها و مقاالت  تکالیف،  12. معرفی ها، 
دوره، ارزش یادگیری و تجربۀ آن را داشت
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• سطح دروس این دوره ... بود.
□ بسیار دشوار

□ به اندازه
□ بسیار آسان

• فشار کار و تکالیف در این دوره ... بود.
□ بیش از حد

□ زیاد
□ متوسط
□ سبک

□ ناکافی

• مدرس این دوره، در مجموع ... بود.
□ بسیار ضعیف

□ ضعیف
□ متوسط
□ خوب

□ بسیار خوب

• این دوره، در مجموع ... بود.
□ بسیار ضعیف

□ ضعیف
□ متوسط
□ خوب

□ بسیار خوب

• نقاط ضعف و قوت مدرس کجاها بود؟

• بهترین نکته این دوره چه بود؟

• بدترین نکته این دوره چه بود؟

• پیشنهادهای شما برای بهتر شدن این دوره چیست؟
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ضمیمهچهار:حلمسئله»طرزتفکرخارجازقواعدرایج«
این مسئله را می توان به صورت زیر حل کرد:

کلید طراحی مسئله این است که وقتی این معما را به شاگردان بدهید، آنها فقط می خواهند از میان 
نقاط حرکت کنند، در نتیجه این طرز تفکر، حل مسئله غیرممکن می شود. بنابراین به شاگردان بگوئید 
که خارج از طرز تفکر رایج و خارج از قاعده فکر کنند، چرا که راه حل، چیزی خارج از قاعده معمول 

و کشیدن خط مستقیم است.
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پروژۀ


