
 رهاریدای  دیتیت  �لس درس

 خلقتی



 راهبردهای آموزشی برای شروع سال تحصیلی •

در آغیز . ره بیطیف �نیی تیدتیایره بیین و  هنتظیرهتتین ●•
لس  نمیسیل تحصیلی شیگیدهن 

بنیبیهتن در روزای  هول . ای  درس هز آن ای دی رود
دیرسه هنتظیرهت خود ره بیه  �یر و رفتیر شیگیدهن هرهئه 

 .دایی
هطمینین پییه �نیی �ه تجیرب شیگید دوفقی  آدیز  ●•

فعیلی  ای و  سیل تحصیلی زدینه در افته هول . بیشی
تکیلیف بیتی به گونه ه  طیهحی شونی �ه شیگیدهن بتوهننی 

 .دوفق شونی
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به . در دستیس و قیبل دتین بیشیی ● •
شیگیدهن نشین دایی �ه شمی �سی استیی 
 .�ه انگیم نییز، دی توهننی به شمی رو آورنی

حتی هگی . آدیده بیه  هنجیم وظیفه بیشیی ●•
شمی قوهنین و دستورهت �لس ره به روشنی 
بیین �نیی، بیز ام بیخی هز دهنش آدوزهن  

فیهدوش دی �ننی و بعضی هز آن ای به وتژه  
در افته ای  آغیز دیرسه به دنریل آزدون 

دوضوع استنی �ه تی چه حی قوهنین ره  هتن 
 .به �یر خوهایی بس 
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هدهره �لس به طور دوثی دو ایف   :هف  ادار  �لس 
نخس  آن �ه به شیگیدهن �مک �نی تی : هصلی دهرد

زدین بیشتی  ره صیف تیدگیی  و وق  �متی  ره  
صیف فعیلی  ای  بیون جه  �ننی و دوم هتن �ه هز 

لت تحصیلی و ایجینی در شیگیدهن  
 .پیشگیی  �نی

 



 برنامه ریزی •
بینیده رتز  خوب �مک زتید  به هتجید فضی  دنیس  در �لس دی �نی •

بینیده رتز  به دعنی  هتن  . و هتن خود بیعث تسهیل تیدگیی  دی شود
هس  �ه ای روز بینیده ای  درسی و ای آن چه بیه  هجیه  هتن بینیده ای 

 .�نیمره آدیده لزم هس  
بیه  هتجید �مک به هتجید هحسیس دقرولی  در دهنش ( 1992)دیرزهنو•

 :آدوزهن هتن نکیت ره پیشنهید دی �نی
 .بی امه دهنش آدوزهن تمیس چشمی دهشته بیشیی ◙•
در �لس حی�  �نیی تی دطمئن . حتمی به چهیر گوشه �لس توجه �نیی ◙•

 .قیهر نگیفته هس توجهی شوتی ایچ �س دورد بی 
 .امه دهنش آدوزهن ره بی نیم �وچک تی نیم دورد علقه شین صیه بزنیی ◙•
به . به سم  شیگیدهن حی�  �نیی و نزدتک به آن ای بیقی بمینیی ◙•

 .صورت فید  بی آن ای صحر  �نیی و بی آن ای آشنی شوتی
در جشن ای بی آن ای  روبوسیدهدن تی به هشکیل پسنیتیه دⅺل دس   ◙•

 .هرتریط بیقیهر �نیی
 



 .هز بیخی نکیت زتی بیه  سوهل پیسیین هستفیده �نیی ◙ 
 .به دهنش آدوزهن وق  �یفی دایی تی پیسخ دانی ▪
�ه در پیسخ گوتی به  آدوزهنیبیه  �مک به دهنش  ▪

پیسش ای  شفیای دچیر دشکل استنی نکیتی ره توصیه  
 .�نیی

هگی به نظی دی رسی دهنش آدوز در فهم سوهل دچیر  ▪
دشکل و سیدرگمی هس  آن ره به شکل دتگی  دطیح 

 .�نیی
 .بخشی هز پیسخ �ه صحیح هس  هرزش قیئل شوتی بیه ▪
دهنی تحقیی  نمیایگز دهنش آدوز  ره �ه پیسخ سوهل ره  ▪

 .نکنیی
جو  هتجید �نیی �ه بیهننی بیین پیسخ  �لستیندر  ▪

 .هشتریه هشکیلی نیهرد بلکه تلش نکیدن هشکیل دهرد
 



 راهبردهای آموزشی •

 رهاریدای  به �یرگیی  قوهنین در �لس درس ( 1•
آدوزشی بیه  هتجید روهبط دⅺر  بی  رانمودای ( 2•

 شیگیدهن
رهاریدای  آدوزشی بیه  وهدهر �یدن شیگیدهن به  ( 3•

 دشیر�  و دسئولی  پذتی 

 بیه  حف  �نتیل �لس درس پیشنهیدایتی( 4•

 رهاریدای  دیتیت  دوفق �لس( 5•
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آموزشی برای ایجاد روابط مثبت با  رهنمودهای( 2 •
 شاگردان

ره به دشیر�  و پذتیش دسئولی  وهدهر  شیگیدهن◄•
 .�نیی

 .رفتیر دنیس  پیدهش دایی به◄•
 .�ننیه ای  دوثی ره هنتخیب �نیی تقوت ◄•
 .رانمود و شکل دای به طور دوثی هستفیده �نیی هز◄•
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راهبردهای آموزشی برای وادار �ردن شاگردان به  ( 3 •
 مشار�ت و مسئولیت پذیری

ره در طیهحی، هبتکیر و آدوزش �لس و  شیگیدهن◄•
 .دیرسه شی�  دایی

ره تشوتق �نیی تی دربیره رفتیر خود قضیوت  شیگیدهن◄•
 .�ننی

ره نپذتیتی، عذرخوهای فقط بیه  فیهر و   عذرای◄•
 . هجتنیب هز دسئولی  هس 

 



 برای فظ  �نررل �لس درس پیشنهادهایی( 4 •
شمی دی توهنیی هز دردسیای   . لس بیشیی در◄•

زتید  جلوگیی  �نیی به شیط هتنکه در هولین روز قوهنین خیصی ره �ه در 
 .هعمیل خوهای شی دطیح �نیی �لستین

. ولی قیطع و بی هطمینین عمل �نیی دخصوصی در هولین روز صمیمی◄•
دهنش . لس هز لحیظ رعیت  هنضریط بسییر هامی  دهرد

آدوزهن شمی ره هرزتیبی دی �ننی، دخصوصی هگی بیهننی �ه دعلم جیتی  
هگی ایهسین و بی عیم هعتمید به خود عمل �نیی هحتمیل بی دشکل . استیی

 .روبیو خوهایی شی
هگی هز قرل آدیدگی دهشته . شیوه ای  نفوذ ره هز قرل طیهحی �نیی هنوهع◄•

، پیتشینی ای و فشیرای دصون دردسیایبیشیی دمکن هس  بسییر  هز 
 .بمینیی

هختلفیت شیتی در خلوت به دیهت  بهتی حل . تهیتی خوددهر  �نیی هز◄•
 .خوهای بود دطمئنتیو 

(  خطی�یرفید )هتنکه دهنش آدوزبیه  . بی ثریت و دنطقی بیشیی، سیتع◄•
هرتریط بین رفتیر خود و عمل دتقیبل ره درک �نی بیتی عمل و رفتیر دتقیبل 

لفیصله پش  سی ام قیهر گیینی تی دهنش آدوز رهبطه بین هتن دو ره 
 .بفهمی

 



 راهبردهای مفیریت موق  �لس( 5  •
کلت �لس، دتی رسیین دعلم به : به دوقع حضور◄•

بعی هز هستقیهر دهنش آدوزهن در �لس  وسیئللس تی آدیده �یدن هبزهر و 
 .هس 

دنظور هز آدیدگی �یدل تنهی در هدور دهم دⅺل آدیدگی در : �یدل آدیدگی◄•
 .نظی دهرد وسیئلدوضوع درس نیس ، بلکه به هدور جزئی ام دیننی هبزهر و 

امین �ه دعلم و دهنش آدوزهن در  : لس بیه  شیوع هستقیهر◄•
 .�لس حیضی شونی درس بیتی سیتعی طرق بینیده آغیز شود

هز شیوع �یر امکیر  �یدل هز سو   قرل بیتی : بی امکیر  �لس تی�یی◄•
تکی هز رهه ای  جل  توجه صیه �یدن نیم دهنش . امه وجود دهشته بیشی

 .آدوزهن هس 
وسیله هرتریطی دیین دعلم و دهنش آدوز : قیطع و دوثی هز صیه هستفیده◄•

 .هتن وسیله بیتی بیه  بیقیهر  هرتریط، روشن و وهضح به �یر رود. صیهس 
دعلمین دوفق هتن هحسیس ره در : نسر  به وقیتع �لس اشییر ◄•

 .�لس هتجید دی �ننی �ه در پش  سی ام چشم دهرنی
 



دعلم دلتل پنهین رفتیر دهنش آدوزهن ره : تجزته و تحلیل وقیتع �لس ◄ •
 .ام بشنیسی

دوقعی  : فنون و روش شنیخته شیه بیه  دقیبله بی بحیهن ای دهشتن◄•
ای  بسییر  وجود دهرنی �ه بحیهن ای  �وچکی هتجید دی �ننی و هگی 

ای دو آدیدگی دهشته و به درستی بیهننی چه �یر  و دعلم دهنش آدوزهن 
بیتی هنجیم شود دی توهن هتن وقیتع ره به سیدگی و بیون تهیتی �نتیل 

 .�لس رفع �ید
 دای�هتحلیلی هز تعیدل �لسی نشین دی : توجه دنیس  دعلم بذل◄•

هز وق  خود ره صیف هفیهد تی گیوه ای  خیص   نیدتنیسریدعلمین دقیهر 
دعلم بی زدین بنی  . تی استنیصمیمی  بیاوشتیل بی بچه ای  . دی �ننی

بچه ای بیای و �مک  تکدنیسری به تک  رانمودای دنیس  دی توهنی 
 .هس  پیشیفتشین�نی تی هحسیس �ننی �ه هو دیهق  �یر آن ای و 

تعنی هتنکه به بیخی هز شیگیدهن گفته شود  دقیتسه: هز دقیتسه پیایز◄•
هتن �یر نه تنهی بیعث . �ه عملکید آن ای در حی دعییرای  دتگیهن نیس 

دی شود �ه هفیهد دورد دقیتسه نسر  به دعلم دشمنی و رنجش پییه 
 .�ننی، بلکه بیعث تقسیم �لس نیز دی شود

�یر  �ه به سیع  نمیه دهده شود و به شیگید پس : نمیه دهدن سیتع◄•
دهده شود نه تنهی به تیدگیی  آن ای �مک دی �نی، بلکه به دعلم نیز در 

 .لت �مک دی �نی
 



هگی دعلم قول دای �ه به نحو  به تک دهنش : به عهی وفی هز  هطمینین◄ •
آدوز �مک �نی تی �یر خیصی ره بیه  �لس هنجیم دای هتن قول بیتی قیبل 

 .هجیه بوده و به آن عمل شود
سوهلت دقیدیتی و دتنوع دعلم بیعث حف  : خوب هز سوهل ای هستفیده◄•

علقه شیگیدهن شیه و به تمی�ز حوهس و توجه آن ای نسر  به دعلم 
 .�مک دی �نی

صحر  : آوردن دوقعی  ای  دنیس  بیه  فعیلی  ای  تجیبی فیهام◄•
�یدن دعلم در هرهئه بخشی هز درس نریتی بیش هز تک دقیقه تی تک دقیقه 

بسته به توهنیتی  )ای سیل هز سن دهنش آدوزهن وق  بگیید هزه و نیم به 
امین �ه هتن دیت به سی آتی بیتی به شیگیدهن فیصتی بیه  �یر ( �لس

 .عملی دهده شود
عید  �لس ره به دهنش آدوزهن  وظیتف جی �یر عملی وجود دهرد  ای◄•

ره �ه در �لس به آن وظیتفی دهنش آدوزهن خیلی دوس  دهرنی : بسپیرتی
هتن �یر بیینگی هعتمید دعلم به آن ای و . ای وهگذهر دی شود هنجیم دانی

 .جیتگیه هتشین به عنوهن هعضی  بی هرزش �لس دی بیشی
دعلم بیتی قرل : نظم و تیتی  فیزتکی قیبل هستفیده در �لس بیقیهر ◄•

ره دشیایه �نی و دطمئن شود �ه  هشییءلس نحوه قیهر گیفتن 
 .امه چیز دیت  هس 



هدهره خوب : جوتی بیه  دشکلت دهنش آدوزهن چیره◄ •
ره بیه  طیح دشکلت دهنش  ایتیلس بیتی فیص  

آدوزهن فیهام �نی تی در آن دهنش آدوزهن هحسیس �ننی 
 .�ه دعلم بیه  دتیگیه آن ای هرزش قیئل هس 

علوه بی هتنکه دعلم : پیتین رسینین درس بی دوفقی  به◄•
در پیتین �لس بیتی زدین �یفی به دهنش آدوزهن بیای تی 
هشکیلت خود ره رفع �ننی و رهانمیتی ای و �یرای  لزم 
ره به آن ای هرهئه دای، جیه شین هز �لس بی وهژه ای تی  

 .  رفتیرای  دوستینه ام هامی  دهرد
 
 



 سب  های مترل  ادار  �لس درس •
بی هسیس تک دسته بنی ، بیه  هدهره �لس درس سه سرک  •

 :پیشنهید شیه هس 
 (دمو�راسی قانون مفار)سب  اقرفار گرایانه ●•
 (تحکم آمیز)سب  مسربفانه ●•
 (بی عنان، آسان گیری)آزادگذاری سب ●•
  
 



�ه به هتن سرک  ایتیلس  :اقرفارگرایانهسب   •
هدهره دی شود، دعلم و شیگید بی توجه به رعیت  حقوق  

تکیتگی رفتیر دی �ننی و نسر  به ام هحتیهم �یدل به جی 
در هتن شیهتط آدوزشی رفتیرای در دحیوده . دی آورنی

 هنیقوهنین و دقیرهتی صورت دی گیید �ه خود وضع �یده 
 .هنی�یده  قرولشینو آن ای  هنیو تی دتگیهن وضع �یده 

و  دعلمین لس ای  دهنش آدوزهن و •
  هرضی ، در هنیدهره  هعتمید به نفس  هقتیهرگیههسیتیی 

به خوبی  دوستینشین�ننی، بی  نمینییزای  خود عجله 
 .لتی بیخوردهرنی

 



در هتن سرک تنهی دعلم هس  �ه بی �ل  :سب  مسربفانه 
لس حکود  دی �نی و ایچ شیگید  حق هظهیر وجود 

در هتن سرک دیتیت ، قوهنین تی دقیرهتی وجود . نیهرد
 .نیهرد تی هگی ام وجود دهرد به نفع دعلم تفسیی دی شود
دهنش آدوزهن هتن سرک به وسیله دعلمین خود �نتیل و 

 دنفعلی تیدگیینیگینهتن دهنش آدوزهن . دحیود دی شونی
 .استنی و دهیرت ای  هرتریطی ضعیفی دهرنی

 





 سب  مناس  ادار  �لس درس 
 هقتیهرگیهتیبهتیتن سرک هدهره �لس درس سرک 

سیف، )آزهددنشینه تی ددو�یهسی قینون دیهرهنه هس 
بهتی هس  دعلم خود ره به  ( 2004)به بیور چیتلی(. 1387

تک سرک وهحی دقیی نکنی و در دوهقع لزوم هز سرک 
توجه به تنوع دوقعی   بی". ای  دتگی نیز هستفیده نمیتی

لسی به نظی دی رسی �ه هستفیده هز ای تک هز  
سرک ای  �لس دهر  در دوقعی  ای  خیص خودش دی 

 (.409ص )"بیشیتوهنی دفیی 
 



 نریجه گیری •
هستفیده هز فنون هتجید و حف  : �لس درس تعنیهدهره •

 . تک دحیط سیلم و خیلی هز دشکلت رفتیر 
لس دی توهنی رفتیرای   دعلم •

دخیب و دزهحم دهنش آدوزهن ره هصلح �نی و دیزهن 
دشیر�  در تیدگیی  و سطح هنگیزش تیدگیی  آن ای ره 

در سرک ای  هدهره �لس درس سرک  . بیل برید
�ه دعلم و شیگیدهن حقوق تکیتگی ره  هقتیهرگیهتینه

رعیت  دی �ننی و نسر  به ام هحتیهم دتقیبل دهرنی، 
هلرته سرک ای  دتگی ام بی توجه به . توصیه دی شود

 .شیهتط و دوقعی  ای  وتژه �یربید خیص خود ره دهرنی
 



 
 شید بیشیی

 
 خلقتی


