




هاا وهاا  کننیا روشآشنایی با 

ران گاهاایی هات کسا ی اسکراکژی

کوانناااآ هاااا  ااایباااا اساااکزاآن ا  آن

ا باات هننااآگان ریاااآگیری شااره 
.برساننآحآاهثر 

هدف از این وبینار

ی و آشاانایی بااا یاااآگیری  شااارهک

های های برگ اری  آورن  ار 

آ و شاااااای باااااات روش آ ااااااو ش 

. شارهکی



هاهننآگان  سوابق و انکظارا  آنآشنایی با شره •

یاآگیری و انواع آن •

یاآگیری  شارهکی •

های یاآگیری  شارهکیروش•

شروع و برگ اری آورن بت روش  شارهکی•

های آ و ش  شارهکیکننی •

گرنقش کس ی •

گر  وفقهای ی  کس ی ویژگی•

موضوعات



ایآ؟گری هرآنای را کس ی کا هنون آورن•

.هایکان را  خکصراً کوضیح آهیآینی ا  کجربت•

کان چت بوآ؟کرین چالش  م•

یریآ؟انکظار آاریآ آر پایان این چ ار وبینار چت چی ی را یاآ بگ•

هاآنکنندگان، سوابق و انتظاراتآشنایی با شرکت

:بحث کنیم



بت نظر ش ا یاآگیری بت چت  عناس ؟•

بت نظر ش ا یاآگیری  شارهکی بت چت  عناس ؟•

چت کزاوکی با یاآگیری سنکی آارآ؟•

بارش فکری



.  عت آهنآیاآگیرنآگان بکواننآ هیزی  آانش و   ار  خوآ را کوس•

.انآ بت آیگران  نکق  هننآآنچت را یاآ گرفکت•

اآن ا  انکقااا  آانااش  یق نیاا  و کجرباات باات آیگااران اساا  بااا اسااکز

.های  وثرکننی 
آموزش و 

هدف آن

:آموزش

: هدف آموزش



یادگیری و انواع آن 

ییادگیری مشارکتیادگیری سنتی



. حور اس - علم•

.گیرآکص ی ا  را  علّم  ی•

.شوآآ و   نکق   یآانش بت طور  سکقیم ا   علم بت آانش•

.هنآهنآ و  طالب را حزظ  یآ و  گوش  یهنآ  آانش علم صحب   ی•

.آهآآ و  پاسخ  یپرسآ و آانش علم سؤا   ی•

یادگیری و

انواع آن 

یادگیری سنتی



. حور اس -شره  هننآن/آ و آانش•

.شوآهننآگان طراحی و اجرا  ی طالب براساس آانش و کجربت قبلی شره •

.هنآهننآگان را کشویق بت حضور  وثر و  شاره  فعا   یشره •

.بر رشآ و کغییر اسکوار اس •

.آهآهننآگان را اف ایش  یظرفی   کوانایی و ی لنرآ شره •

.هنآشان  یهننآگان را کشویق بت با نگری و کغییر آر ی لنرآ  نگرش و رفکارشره •

.هنآهننآگان را با اسکزاآن ا  حآاهثر ظرفی  خوآشان  یشره •

ییادگیری مشارکت

یادگیری و

انواع آن 



.شوآآوین  یهننآگان کشره ها و تجارب قبلی دانستهیاآگیری ی  فرآینآ کآریجی اس  و براساس •

.  هننآگیرنآ و رشآ  یآ و  آر این فرآینآ  یاآ  یهم  علم و هم آانش•

ؤا  ها و رفکارهاا  و ساپس  یار ساها  آیآگانک ره  اصلی این شیون آر آرجت او  بر بررسی ار ش•
.هرآن و یاآگیری آوبارن آانش    ار   آیآگان ها و رفکارهاس برآن  با نگری

.هت یاآ بگیرنآ« هنآه    ی»آ و ان گر را آارآ و بت آانش علّم نقش ک سی •

ت؟چرا یادگیری مشارکتی مؤثرتر اس



اهداف

ق ایجااآ هنناآگان ا  طریاایجاآ کغییر آر نگرش  ی لنرآ و رفکاار شاره •
.ها و نیا های خوآشانها  کجربتها ا  کواناییکغییر آر آرک آن

ی ااا  گیااری آرساا   اهننااآگان باارای کصاا یمباااب باارآن کوانااایی شااره •
.هاها و ح   شن   و کعارضگیریکص یم

حای  هنناآگان آر ک اام  راحا  طراآر نظر گرفکن نیا های اصالی شاره •
.اجرا و ار یابی آورن آ و شی

هاآا  هنناآگان و حرها  آن هاا بات سا   اار یابی  ی ان پیشرف  شره •
.کعیین شآن

یادگیری 

مشارکتی



.هننآ یآر فرآینآ کعری  و کآوین اهآا  آ و شی  شاره هننآگان شره •

.شوآ یهننآگان طراحی و کآوین  کن آ و شی  کناسب با  شن   واقعی شره •

. شوآ یهای  کنوع برگ ار آ و ش آر ی   حیط  شارهکی و با روش•

کنندگان در یادگیری مشارکتیجایگاه شرکت



.های  کنوعاسکزاآن ا  روش•

. آاوریهننآگان بآون قضاو  و پیشهرآن شره کرغیب•

هاا  انااییهاا ا  کوهنناآگان ا  طریاق ایجااآ کغییار آر آرک آنایجاآ کغییر آر نگرش  ی لنارآ و رفکاار شاره •
.ها و نیا های خوآشانکجربت

.هاو کعارضها و ح   شن  گیریگیری آرس   ای ا  کص یمهننآگان برای کص یمبرآن کوانایی شره باب•

.هننآگان آر ک ام  راح  طراحی  اجرا و ار یابی آورن آ و شیگرفکن نیا های اصلی شره آر نظر•

.شآنها بت س   اهآا  کعیینهننآگان و حره  آنار یابی  ی ان پیشرف  شره •

گر در یادگیری مشارکتیجایگاه تسهیل



چت را هت آر  اورآ  وضاوع  اورآ بحا  بات هننآگان آنشره •

.آیآ  ی گوینآشان  یذهن

.ها   م اس  نت هیزی کعآاآ ایآن•

های روش

یادگیری 

مشارکتی

بارش فکری
.شونآهای پخکت و خ ق  یهای بت ظاهر غیری لی و نشآنی کبآی  بت ایآنایآن:اهمیت



ان هننآگان آر حین اجرای آورن آر رونآ یاآگیری خوآششره •

.گر هسکنآفعا  و کحلی 

های روش

یادگیری 

مشارکتی

گفتگو و تعامل
.هنآهنجناوی  سوا  پرسیآن و خ قی  را کقوی   ی:اهمیت



 ن   سخنرانی•

و )هااای  وفقیاا  هااای صااوکی و کصااویری  آاسااکانشااا   ه اا •

.و  طالعت  ورآی اس ( شنس 

های روش

یادگیری 

مشارکتی

استفاده از وسایل 

.یان هنآهای  خکل  بکر و با ذهر  ثا کوانآ  زاهیم و آانش جآیآ را شزا گر  یکس ی :اهمیتکمک آموزشی



و هاهاس  و ه کر ایآنگر بح گر کن ا راهن ا و هآای کس ی •

.هنآنظرا  خوآش را  طرح  ی

های روش

یادگیری 

مشارکتی

بحث گروهی
.  یا  خالز  هننآهننآ و با اسکآب  با آیگران  وافقهنآ هت فنر هننآ  کحلی هننآگان ه    یبت شره :اهمیت



ورآ هرآن و صحب  هرآن آر  هننآگان  سئولی  آ اآنشره •

.شآن را بر ی آن آارنآ وضویا  کعیین

.ها باشآگر این اس  هت گرآاننآن بح نقش کس ی •

های روش

یادگیری 

مشارکتی

میزگرد



ان آر هننآگان با کوجات بات ی یاق و  وضاویا   ارکبط بات هارشاشره •

.  شونآبنآی  یهای هوچنکر کقسیمگرون

ن بات آر هر گرون ی  نزر هت کوانایی رهبری بابیی ا  خوآش نشان آاآ•

.  شوآگرون انکخاب  ی( لیآر)ینوان راهبر 

هاای گارون را ه اهنان هناآ و باتوظیزت راهبر گرون این اس  هت بحا •

.  های گرون را ارائت هنآن اینآگی ا  گرون کص یم

های روش

یادگیری 

مشارکتی

مدل کارگاهی
.   هننآگان اسب کرین روش برای اسکزاآن ب ینت ا  کرهیب آانش و   ار  شره :اهمیت



.شوآبت شن  با ی یا ن ایش اجرا  ی•

.شوآهننآن نقشی آاآن  یبت هر شره •

.هنآ یکارگردانی گر کس ی •

های روش

یادگیری 

مشارکتی

هاکردن نقشبازی
.هنآهنآ هت آنچت را هت یاآ گرفکت ک رینهننآن ه    یاجرای این نقش بت شره :اهمیت



هآ  ا  اجرای این فعالی  چیس ؟•

هننآگان چت چی ی را یاآ بگیرنآ؟قرار اس  آر پایان این فعالی  شره •

هننآگان آر این فعالی  را چطور انکخاب هنیم؟شره •

ها را برچت اساسی کقسیم هنیم؟نقش•

نیم؟اگر هسی آر اجرای نقش بت  شنلی برخورآ هرآ یا آر  یانت ران  نصر  شآ چت ه•

نکیجت این فعالی  را چطور ار یابی هنیم؟•

چالش های اجرای این فعالی  هآا نآ؟•

« هابازی کردن نقش»گر در روش نقش کارگردانی تسهیل

طراحییی بییازی یییا 

نمییییایش در قا ییییب 

های زیرسؤال



آ هسااکیآ و قصاا« سییانتن وجهییه عمییومی»گاار آورن فاارض هنیااآ کساا ی 
ی نودارزییاب» وضوع ایان بخاش . آاریآ بخش او  آن را کوضیح آهیآ

بیودن »اس  و آر آن چ ار  آ  پنجارن جاوهری و ه چناین « و ارتقاء
. اس کوضیح آاآن شآن« نود

   هنآ؟ کوانآ بت کز یم ب کر این  زاهیم هبت نظر ش ا چت اب اری  ی•

هنیآ؟ش ا چطور ا  این اب ار اسکزاآن  ی•

:تمرین کنیم



 وضوع آ و شی•

هننآگانسابقت و کجربت شره •

هننآگانهای فرآی بین شره آر نظر گرفکن کزاو •

آیآگان و روینرآ و انکظارا  هر گرون ا  آورن آ و شی•

هآ  ا  آورن آ و شی•

آهآیاآگیری هت هر گرون خاص کرجیح  یروش•

ش  گر و روش آ و آرک گرون ا  رونآ یاآگیری و کوقعا  گرون ا  کس ی •

ها و نظرا   خال سطح آ اآگی برای روبت رو شآن با نگرش•

انتناب 

مناسب روش



هننآگان نسب  بت ینآیگرگر و شره های کس ی فرضپیش•

هننآگانفرهنن  ربوط بت شغ  شره •

هننآگانطبقت اقکصاآی  اجک ایی  کننولوژی و فرهنگی شره •

نهننآگاهای شره شآن با باورها و ار شهای آرنظر گرفکتسطح  غایر   طالب و فعالی •

باور بت ایننت انگی ن و اشکیاق آر یاآگیری نقش بس ایی آارآ•

های آ و شی آیگرهننآگان آر شره  آر آورنسابقت شره •

هننآگان بت  وضوع  ورآ بح سطح باور و ایکقاآ شره •

عوامل 

فرهنگی 

در انتناب

های روش

یادگیری



تمرین کنیم



ننآگانهفضای فی ینی  کناسب با شرایط و نیا های شره •

احکرام  پذیرش و ایک اآ•

آاآن و هش  خوآکشویق بت نظر•

هاآانسکن این کزاو ها و  ثب گرفکن کزاو آرنظر•

.آرک این  وضوع هت هر فرآی   نن اس  اشکبان هنآ•

ایجاآ فضای راح  برای ابرا  نظر•

.رنآگیهای  کزاوکی یاآ  یآرک این  وضوع هت افراآ با روش•

آ ااو ان چطااور بایااآ ا   هاارآن باات ایاان  وضااوع هاات آانااشفناار•
.های جآیآشان اسکزاآن هننآآ وخکت

رگنقش تسهیل



های برگزاری یک دوره آموزشی موفقمهارت

 ااااااااااآیری  هاااااااااارآن 

هاااا و جلسااات آر بحااا 

های ب م وقعی 

گااااااااااویی آر پاسااااااااااخ

های  خکل  وقعی 

هاااااای باااااا  و ساااااؤا 

 اااارکبط بااااا سااااابقت و 

آگانهننکجربت شره 

نقاااااااااااش راهباااااااااااری 

گرکس ی 

مهارت اداره کردن 

هابحث

گویی مهارت پاسخ

به سؤاالت
گریمهارت پرسش گریمهارت تسهیل



.ننآهننآگان آور هم بنشیای باشآ و شره ها آایرناب نان چینش صنآلیحکی•

.وآاب نان ا  یوا   بر هم  ننآن بیرونی  ث  سروصآا و غیرن جلوگیری شحکی•

.گر نبایآ بیش ا  بیس  کا سی آقیقت باشآهرآن کس ی   ان صحب •

کااوان باارای ایجاااآ هاارآن و نظاار پرساایآن  اایا ؤهااای  شااارهکی  ثاا  سااا  روش•
.هرآ نال ت آو طرفت اسکزاآن

غ ال قآور طوری ه اهنن هنیآ هت سای  هاری یا  وقعی شلو  ان آورن را حکی•
.نباشآ  و شره  هننآگان بآون آغآغت و نگرانی آر آورن شره  هننآ

فضای 

مناسب 



ی قت بت انجام این هار•

آاشکن آانش هافی نسب  بت  وضوع•

آاشکن آرک و ف م اولیت ا  رفکار افراآ•

آنانهننآگان  آگاهی آاشکن ا  سوابق  اولوی  و نیا هایشناخکن شره •

  ار  ارکباط گری•

های ویژگی

ر گیک تسهیل

موفق



گزکگوی غیررس ی پیش ا  شروع آورن•

برهرآیس•

شرح و کنظیم قوانین•

ها و چگونگی اجرای آورنشرح فعالی •

هننآگان سؤا  و جواب و ای ا  نظرا  شره •

شروع دوره

شروع دوره به روش مشارکتی



هااجرای فعالی •

سؤا  و جواب•

هننآگانهای شره  رور هرآن صحب •

با خورآ آاآن•

هننآگان بت بح کشویق هرآن شره •

فیآب  آاآن•

اجرای دوره 

به روش 

مشارکتی



خورآ هننآگان با آر پایان بت شره 

یاااا نظرکااااان را آربااااارن هلّ . بآهیااااآ

کاااااان ا  آورن و ه چناااااین ار یاااااابی

ساااااااااطح یااااااااااآگیری و پیشااااااااارف 

ا  . هننااااااآگان را بگوییااااااآشااااااره 

نقاآ هننآگان بخواهیآ آورن راشره 

ناآ و هننآ  ار یابی خوآشان را بگوی
. هننآپیشن اآاکشان را  طرح

ی هاااهننااآگان بخواهیااآ ایااآنا  شااره 

اصااالی و نناااا  اصااالی آورن را بااات 

باااات . طااااور خ صاااات کوضاااایح آهنااااآ

هنناااآگان فرصااا  آهیاااآ هاااتشاااره 

خ ابکشاااان پاساااؤا  هنناااآ و بااات سؤسااا
.آهیآ

هنناااآگان بخواهیاااآ اهاااآا ا  شاااره 

یی هاآورن را یاآآوری هننآ و فعالی 

ام هت برای رسیآن بت این اهآا  انجا
.شآ را  رور هننآ

اتمام دوره




