
کارگاه آموزش روش های تدریس



روش سخنرانی

سخنرانی ارائه کالمی اطالعات به وسیله یک شخص ماهر و کار آزموده 

سویه اطالعات از مدرس به الگوی ارتباطی در سخنرانی انتقال یک.است

.یادگیرندگان است



:کاربرد روش سخنرانی زمانی مفید است که 

فعالیت اصلی آموزش ارائه اطالعات باشد.

اطالعات به جزنزد مدرس جای دیگری در دسترس نیست.

اطالعات فقط برای یاد داری کوتاه مدت مورد توجه باشند.

اشتیاق شدیدی از سوی یادگیرندگان به موضوع وجود دارد.

 مقدمه ای برای آغاز فعالیت یادگیری عرضه شود و فعالیت اصلی با روش
.دیگری دنبال گردد



:کاربرد روش سخنرانی در موارد برشمرده در زیر مناسب نیست

 هدف آموزش به جز کسب اطالعات باشد.

 نشانه بگیردرا هدف آموزش کاربرد مهارتها یا روش.

هدف آموزش در برگیرنده تغییر نگرش باشد.

ه باشند ق نیاز داشتاطالعات پیچیده و انتزاعی باشند و به تجزیه و تحلیل ، ترکیب و تلفی

مشارکت یادگیرندگان اساسی و سازنده تلقی شوند.



نقش مدرس

:اگر موارد زیر رعایت شود بر اثر بخشی سخنرانی افزوده خواهد شد

.موارد معنادار باشند 

.سخنرانی بیش از نیم ساعت نباشد 

.زبان سخنرانی ساده باشد 

.بیش از شش نکته عمده در سخنرانی مدنظر نباشد 

.اطالعات ارائه شده با تجارب یادگیرندگان هم خوانی داشته باشند

.در ابتدا و انتهای سخنرانی ضد صدائی در نظر گرفته شود

ردداده گدر سخنرانی از فنونی که به مشارکت یادگیرندگان کمک میکند استف



نقش یادگیرنده

گوش دادن ، تفکر، یادداشت برداری



پانلروش

نده ،در یک پانل ، چند نفر پیش از دیدار با گروه یادگیر

اطالعاااار در . دربااااره وو اااوی وحینااای بنااا    وااای  نناااد

ه روش پانل از طریق تبادل نظر ودرس با اع ای پانل با

.گروه یادگیرنده ونتقل وی گردد 



دعوت از متخصصان 
مالقات با اعضای پانل برای بحث درباره روش کار

آگاهاندن یادگیرندگان برای مطالعه و پژوهش پیشاپیش
ساماندهی، معرفی اعضای پانل و موضوع ، میانجی گری و پیشنهاد فعالیت در آتی

ارزش یابی پیا مد های یادگیری

نقش مدرس



آماده کردن موضوع

ارتباط دادن اطالعات جدید با تجارب قبلی

 ایده های جدید( تلفیق)شناسایی و در هم تنیدن

 یگیری فعالیت هاپکاربرد اطالعات جدید از طریق

مشارکت در ارزش یابی بازده ها

نقش یادگیرنده



در جدل یا مناظره ، سخنگوها دیددااه هدام مارار دا رس ت ده  کد  ید        
کد   سین کار کا دخال  یا وسرد شدن. مو وع رس کا سقام  دالیلا سرسئ  ما دهند

:سخنگو کاید "جدل".اروه در کحث تدسوم ما یاکد
.شوسهد مناسها رس کرسم دیدااه هایش کیان کند

.در کرسکر سایر دیدااه ها سی ااداا کند 
.سز مو وع خود دفاع کند 

مهاحث خود و سایرین رس جمع کندم کند

مناظره/ روش جدل 



در خواسر از سخنگو ها برای تحریف وو وعار

تحریف وسئله برای اع ای گروه 

ایفای نقش ویانجی گری

س از جدلپدر انداختن بن  

یشنهاد ونابع برای وطالحه بیشترپ

نقش ودرس



نقش یادگیرنده

تفکر درباره وو وی بن  

وشار ر در بن  

یارزش یابی روند اقداوار و اثر بخش



.  نمایش برای انتقال مهارتی از مدرس به اعضای گروه یادگیرنده بسیار مفید است

نهایتاٌ آن که ، یادگیرنده باید تکلیف یادگیری را در حد استاندارد و رضایت بخش

.انجام دهد 

:نمایش برای 

.کسب تسلط بر مهارت حرکتی مطلوب است 

.تبدیل نظریه به عمل   است

.اثر بخشی بیشتر باید با پرسش و پاسخ  پیگیری شود

(نفر20-5) گروه های کوچک کاربری مطلوب دارد

.اعضای گروه فرصت مشارکت فراهم می آورد 

روش نوایش



آماده سازی تجهیزات مناسب برای نمایش 

کسب توانایی نمایش و نشان دادن تسلط در انجام فعالیت 

ارائه نظریه و عمل 

توصیف گام های عملیات

یشروی تدریجیپ

اسخ گویی به سئواالتپبررسی روند کار و 

کمک به تمرین

نقش مدرس



 درک هدف نوایش

 گوش دادن فحال و دیدن با دقر

 پرسش سئوال

یشنهاد ایده های جدید یا روش های جایگزینپ

تورین گام های روند انجام  ار

اربرد دانش جدید 



اردو/ روش بازدید میدانی

:سردو، کازدیدم کرتام  ریزم شده سم سس  ک  یادایرتداان طا آن

ک  مناکرا ک  سمکان کهره ایرم سز آتها در کالس وجود تدسرد کهره ما ایرتد

.ک  تجارب دس  سول در محیط وسقرا دس  ما یاکند

کرسم درایرم کیشار، مدرس کاید  . کا دسده هام محیطا در ایر ما شوتد

یش ک  یادایرتداان سرسئ  دهدپیشاپسطالعاتا رس 



نقش ودرس

کررسا منطق  یا جامر  محلا کرسم حضور موثر
سخذ مجوز کازدید سز سماکن و مکان هام خاص

تدسرک وسای  سیاب و ذهاب 
س سز سردوپسیجاد فرص  کرسم کحث 

یشنهاد مطالر  کیشار پ
سرزش یاکا تجارب یادایرم اروه



نقش یادگیرنده

وپیش سز سرد
درک مقصد و هدف سردو

ردن ک  دساورسلرم  هام رههر اروهپاوش س
ک ب سطالعات سز مکاتا ک  کاید کازدید شود

در حین سردو
.ک ب سطالعات سز رسهنما یا رههر اروه 

رسش سئوسلپ
سرتهاط دسدن دیده ها و شنیده ها 

س سزسردوپ
تجزی  و تحلی  و تف یر سطالعات حاص  سز سردو سز طریق کحث

کم  ک  سرزش یاکا تجارب یادایرم



روش وطالحه ووردی

مطالر  موردم مرکوط کد  ید  موقرید  وسقردا زتدداا سسد  کد  کد          

.یادایرتداان سرسئ  ما اردد 

رسه حد   یادایرتداان کاید موقری  عر   شده رس تجزی  و تحلی  کرده و

مطالرات موردم رس هم سفرسد و هم ادروه هدا   . هایا رس تدوین و سرسئ  دهند

.ما توستند تجزی  و تحلی  کنند



نقش ودرس

:آماده سازم مطالر  موردم، ثه  سطالعات وسقرا کا در تظر آورم موسردم تظیر
مشارک  سفرسد
پیشین  تاریخا

روسکط میان مردم
عوسم  جامر  شناخاا 

عوسم  سقاصادم
پیشین  آموزش سفرسد

ریش  هام قوما 
تنش هام سیجاد کننده م ائ  

کم  ک  اروه یا سفرسد کرسم تجزی  و تحلی  و ح  م ئل  
تلخیص یافا  ها 

پیشنهاد کارکرد یافا  ها 
سرزش یاکا تجرک  یادایرم سفرسد و اروه ها



نقش یادگیرنده

کم  ک  آماده سازم مطالر  موردم 
خوستدن و اوش دسدن تحلیلا ک  مطالر  موردم 

تریین عوسم  سصلا 
تریین یا شناسایا سفرسد سصلا در م ئل 

تریین دالی  وجودم م ئل 
یشنهاد رسه ح ÷تریین سصول کم  کننده ک  درک موقری  کا 

در تظر آورم کهارین رسه ح  ، در سرسئ  مناهق کرسم ازین 
کم  ک  سرزش یاکا یادایرم اروه



روش گروه های  وچک

تفدر کدرسم کحدث درکداره     6تا3در چهار چوب اروه هام کوچ  ، اروه هایا 
ندده سم در  کرسم هر ادروه تمای .  مو وع یا م ئل  تکلیف شده تریین ما اردد

.ما شودتظر ارفا 



نقش ودرس

کم  ک  تریین م ال 
تفرم3-6تق یم یادایرتداان ک  اروه هام 

رسهنمایا اروه ها
ترریف روشن تکلیف

(دقیق 10-5مرموالٌ )آااهاتدن سعضام اروه ها سز محدودی  زمات 
در خوسس  سز اروه ها کرسم ستاخاب رههر اروه و منشا اروه

در خوسس  رسه ح  هایا کرسم م ال  ، تریین م ای ، کا پا سخ دها ک  پرسش ها
دقیق  ماتده پایان کار2سخطار پیش سز 

دریاف  ازسرش سز اروه ها
تقا ام تظرست س افا سز سعضام اروه ها

تلخیص یافا  هام اروه
یشنهاد مطالر  س افا÷

سرزش یاکا صنف ها و قوت هام و ری  یادایرم



نقش یادگیرنده

کم  ک  تریین مو وع یا م ال 
ستاخاب رههر و منشا اروه

کاز ترریف و توصیف مجدد مو وع یا م ال 
یشنهاد کرسم کحث یا ح  م ال پسرسئ  

یشنهادست سایر یادایرتداانپک  هدفمنداوش دسدن 
تصمیم ایرم درکاره تحوه کاری   و سسافاده سز سطالعات سرسئ  شده در عم 

کم  ک  سرزش یاکا سثر کخش تجارب یادایرم 
یاددسش  خالص  ها و ازسرش ک  اروه ها



روش گروه بن 

همصورتک یادایرتداانسزسمعدهکحث،اروهدر
حثکموردمشارکسمری صورتک رسمو وعایارست 
کرسمرسمو وعااروهرههریامدرس.دهندماقرسر
اامشارکصورتک یادایرتداانودهدماسرسئ کحث
.کنندماکحثوکردهستدیش آندرکاره



نقش ودرس

تحیین وو وی برای بن 

ارائه وواد خواندنی پیش از بن  

آواده سازی سئواالر برانگیزنده و ونرک

اعالم شرایط  ار در گروه

نفظ روند بن 

تشویق وشار ر هوه جانبه 

پیش گیری از ناشیه روی 

ارائه خالصه بن  

پیشنهاد خواندنی هایی برای وطالحه بیشتر



نقش یادگیرنده

خوستدن مطالب تریین شده
درک هدف و روتد کار 

اوش دسدن فرال 
توج  ک  توصی  و رسه کارهام سایرین

سرسئ  سطالعات مرتهط
تریین تحوه کارکرد سطالعات



طوفان فکری/ روش بارش وغزی

ا کارش مغزم فنا سس  کرسم حذف کردن جوسب هام زیاد کرسم ید  سدئوسل ید   
: ، چون کارکرد سین فن ک یار مفید سس . سرسئ  رسه ح  هام زیاد کرسم ی  م ئل 

ما سهب جلب مشارک  هم  جاته  سفرسد ما شود ، چون هم  پاسخ ها یاددسش 
شود

سهب ح  م ائ  دشوسر ما شود
روش و تجرک  رس در هم ما آمیزد

جو ح  م ال  مشارکاا پدید ما آورد
فضام یادایرم مثهاا رس تولید ما کند

ی  م ئل  سز دیدااه هام مخالف کررسا ما شود



نقش ودرس

ین م ئل  سم ک  یادایرتداان کا آن موسجه  ما اردتدیسرسئ  م ئل  یا ته
تریین منش

(ذیرفانا سس پکرسم مثال ، هیچ زمین تما ماتد، هم  سیده ها )سرسئ  سصول کار 
سرسئ  کذر پیشنهاد

پرهیز سز سرزش یاکا  تظرست سفرسد
تریین محدوده زمات 

کم  ک  اروه ها کرسم ا ارش دیدااه هایشان جه  سرسئ  سیده هام کیشار
اسخ هاپتصمیم ایرم درکاره شیوه سرزش یاکا 



نقش یادگیرنده
تفکر خالقات 

سرسئ  هم  سیده ها 
پرهیز سز سظهار تظر درکاره سیده دیگرسن یا رسه ح  هام آتان

س سز مرحل  کارش مغزم÷کم  ک  سرزش یاکا سیده ها 
تریین کهار شیوه کارکرد سطالعات

سرزش یاکا تجارب یادایرم



روش ایفای نقش

امقرسرتوج موردعم درسمم ال آندرک سس فرسیندمتقشسیفام
ماتمایانآنمخالفوجوهآیدمادرغیه ک م ال روش،سیندر.ایرد
وراوسقم ال ح کرسمیادایرتداانمشارک تقش،سیفامسساس.اردد

رهک .سس عملاموقری درم ال درکوم ای مجددح ک ارسیش
ارتماشادیگرسمعدهوکازیگریادایرتداان،سزسمعدهروشسیندرروم

.ه اند
نشاکیکردهدرکرسسح اساتایرتداانیادکندماکم تقشسیفام
.کنندحاص هاسدرسکوهاسرزشها،تگرشک ت ه 



نقش ودرس
آماده سازم

کیان م ئل  و تهیین آن 
تشریح دوساان مرکوط ک  م ئل  و توصیف مو وعات

شرح سیفام تقش 
ستاخاب تقش ها و کازیگرسن 

تحلی  تقش ها 
کم  ک  ستاخاب کازیگرسن

آماده سازم فضا
آماده سازم خط سیر سقدسمات

توصیف مجدد تقش ها  
تدسرک رهنمود هایا کرسم تماشاارسن جه  ستدسزه ایرم سثر کخشا

سجرس 
آغاز سیفام تقش 
حفظ سیفام تقش

ک  خاتم  رساتدن سیفام تقش 
مرورم کوتاه کر فرالی  
مرور فرالی  سیفام تقش 
کحث درکاره تکات عمده 

مررفا سقدسمات کردم
تشریک وساعی و ارائه اطالعار



روش بازی های شبیه سازی

ر وای در این روش ، یادگیرندگان ، ووقحیر، اشیاء و افارادی درگیا

یاوااد هااایپیادگیرناادگان از . شااوند  ااه نوااودی از واقحیاار هسااتند

:شبیه سازی شیوه ای اثربخشی برای. اقداوار آنان وی آووزند 

.تجزیه و تنلیل یک نظام جاریسر

ارزش یابی الگو برای نظاوی جدید اسر 

ویر دیااد آوری وناایط یااادگیری اساار  ااه ووقحیاار واقحاای را بااه تصااپ

.وی  شد و یادگیری را ترغیب وی  ند



نقش ودرس

مدرس در تجزی  و تحلی  عناصر مخالف کازم شهی  سازم مریار هام خود رس در تظر ما ایرید و ک  میزسن کفای  آتان هم جه  
سایر عوسملا ک  در سین میان قاک  توج  سس  مرکوط ک  کرتام  ریزم ، تمایز . دسایاکا ک  کازده یادایرم توج  تشان ما دهد

.یادایرتداان ، مدیری  شرسیط و فضام آموزشا و تناسب آن کا روش آموزشا سس 
:سئوسالتا ک  مدرس در تظر ما آورد عهارتند سز 

م ئل  چی  ؟ 
شهی  سازم کرسم کی  ؟

چ  ازین  سم کرسم کازیگرسن وجود دسرد؟
کازم چقدر ک  طول ما ستجامد؟

قوسعد کدسمند؟ 
حرک  ها کدسمند؟

چ  آماداا هایا کاید سیجاد شود؟
آیا یادایرتداان توستایا کازم رس دسرتد؟

چگوت  کاید سز یادایرم یادایرتداان سطمینان ک ب کرد؟
:در سسافاده سز کازم شهی  سازم ، مدرس 

قوسعد کازم و فرالی  هام مورد تیاز رس شرح ما دهد 
تصویرم سز کرخا ازین  ها رس سرسئ  ما دهد 

یادایرتداان رس کنارل ما کنند 
یادایرتداان رس کرسم سرزش یاکا تجارب کم  ما کنند



نقش یادگیرندگان

از رقابر و تنش یادوی گیرند

از هویاری سود وی برند

در ایفای نقش ها هودلی وی  نند

تاثیر رفتار بر ونیط را درک وی  نند 

ننوه دستکاری ونیط از طریق انوای اقداوار را فرا وی گیرند

راه برد های وختلف نل وسائل را در وی یابند



روش وشق و تورین

ده یادگیرنا. وشق و تورین، تکرار یاک عوال اسار

وااای تواناااد وهارتهاااایش را تنااار هااادایر وااادرس 

.پرورش داده و تقویر  ند



نقش ودرس

نشان دادن وا نش درسر 

هدایر یادگیرنده در  وشش های اولیه به طور  الوی و 

فیزیکی 

تدارک تورین های تو یحی 

تدارک شرایط واقحی برای تورین 

تصنیح عولکرد و تدارک بازخودی

تحیین استانداردهای عولکرد



نقش یادگیرنده

پرسش در صورر وبهم بودن الگو

تورین وهارر  تا سر ند تسلط

هدف گزینی برای هر تورین



راهنوای  انتخاب   روش های تدریس

هدفبهدستیابیبرایننویبهتدریسهایروشهوه

ندهف ایاثرتدریسهایروشبرخیولی نند،وی وک

شودویارائه هجدولی.دارندهدفبهرسیدنبرایای

گیرییادهایبازدهانوایباتدریسهایروشتناسب

نشان4عددجدولایندر.دهدوینشانراانتظاروورد

تناسب وتریننشان(0)صفرعددو اولتناسبدهنده

.هستندیادگیریهایبازدهباتدریسهایروش



روش های تدریس

بازده های یادگیری

مهارتهای حرکتیتغییر نگرشراهبردهای شناختیمهارتهای فکریاطالعات کالمی

43210سخنرانی

43210پانل

43210مناظره/جدل

14224نمایش

14220اردو

13430موردیمطالعه

14410کوچکگروه

14320بحثگروه

14110مغزیبارش

12340نقشایفای

سازیشبیهبازیهای
12340

11114تمرینومشق


