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یی هک رپورد مرا هب مهر رپوردگاریش  هب انم خدا

 نژاد درخصوص تدریس، تسهیلگری و ارائه طرح درسخانم پاپی شی از سخنان سرکاربخ

 ئه طرح درساکارگاه ار در حاشیۀ

 59دی ماه  61 :تاریخ

 خانم فریبا بهلولی :تهیه کننده

 

 :کنیمبند خالصه می 4در  را مواردی که در ارائه طرح درس حائز اهمیت است -1

 ت.آور اسآموز نمرهد به کالس و رفتار شما برای دانشورو یلحظهورود به کالس:  .1

باشد؛ که بتوانیم با آنها موضوع باید جذاب و دارای عمومیت باشد و مرتبط با مخاطب سنی شما  :موضوع .2

 .سازی کنیمهمانند

 :کردنکته را باید لحاظ  8در ارائه  :ارائه طرح درس .3

 نقطه شروع ارائه: 1.3

 .سازی کندطب با شما ارتباط بگیرد و همانندکه مخا 

  فن بیان: 2.3

 ها برای تقویت بیان، مسلط شدن به طرح درس با تکرار و تمرین است؛ترین راهیکی از ساده

 .خوبی داشته باشید ۀتواند کمک کند که ارائتان میالگو گرفتن از سخنران مورد عالقهو همچنین 

  بر موضوع: تسلط 3.3

بر موضوع  های مختلفمان شیوا باشد و دیگران به آن گوش کنند، باید از جنبهبرای اینکه سخنان

 را مدیریت کنیم. ، تا اگر سوالی پیش آمد بتوانیم آناشراف داشته باشیم

 :تدریس کیفیت نقشه راه 3.3
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)مقادیر زیادی محتوای  .مطالب باید پیوستگی داشته باشد و ترتیب و چینش آن خوب باشد 

 (.کندداری نمیکمکی به شما در کالسمرتبط اما بدون پیوستگی هیچ 

 

  جعبه ابزار: 3.3

که قبال ... شکن برای خارج کردن کالس از کسالت ویخداستان، مثل، جایزه و ... به عنوان استفاده از 

 توضیح داده شده است.

 :فانوس دریایی 3.3

نگاه شما به تکنیک فانوس دریایی بسیار توجه کنید؛ باید نگاهی همیشگی و همه جانبه داشته باشید و 

 .خالصه نشود های جلوتنها به صندلی

  روش تدریس: 3.3

خوانی داشته باشد. )سخنران صرف کنیم باید با محتوا و مخاطب همروشی که برای تدریس استفاده می

 .(بودن دیگر منسوخ شده است

 :پاسخگویی و ارتباط موثر با مخاطب 8.3

ه کند )هر چند اشتباه( به عنوان یک مخاطب به او حق بدهید کزمانی که مخاطب از شما سوالی می

 ت.این سوال برای او ایجاد شده اس

 

 :ال مخاطبؤبه بیان بهتر؛ از س

 .رد نشوید .1

 .سعی نکنید به او ثابت کنید نظرش اشتباه است .2

او این احساس را دارد که  دهیدهید، تمام مدتی که به او پاسخ میمخاطبتان حق ندکه اگر شما به  چرا

 .کندابت کنید و به پاسخ شما توجه نمیخواهید حرف خودتان را به او ثشما می

 :توجه به گذر زمان  3.3

به خصوص در کالس مدرسه این تمام نمانده و حق مطلب ادا شود )بندی باید طوری باشد که بحث نامانز

 .دشوکننده کالس آنقدر طوالنی نباشد که خستهساز باشد( و نیز مدت تواند چالشموضوع می
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تان نگاهی بیندازید و یا همانند بعضی از اساتید یک ساعت سعی کنید هر چند وقت یکبار به ساعت

 .روی میز قرار دهید

  :پوشش .3

ساده و آراسته باشد؛ یکی از نکاتی که روی مخاطب تاثیر دارد و نباید حواس نوع لباس در هنگام ارائه باید 

 .مخاطب را پرت کند

 

 درنظر گرفتن نکات زیر نیز می تواند در ارائه یک طرح درس خوب به شما کمک کند: -2

نکته کند محتوای سخنرانی شما غنی و جذاب باشد؛ اما این یکی از مواردی است که کمک می :ارائه آمار

ورت استفاده از الفاظی مانند در غیر اینص .ت است که آمار باید دقیق و از یک منبع معتبر باشدحائز اهمیّ

 .شود جذابیت سخنان شما کم شوداثر عکس دارد و سبب می "کنم، شایدرفک"

در کالس اگر بحث یا سوالی  :تا جایی که می توانید اطالعات عمومی خود را باال ببرید و به روز باشید

 .مطرح شود، شما باید آمادگی ورود به بحث و پاسخگویی به سئواالت را داشته باشید

ی با حجم زیاد و البته عمق کم اطالعاتهای خبری می توانید از کتاب، روزنامه و سایتروزانه از طریق مطالعه 

آموزان کنجکاو نوجوان نشد، که اگر چه برای نوشتن مقاله خوب نیست اما برای مواجه با دابرخوردار شوی

 ضروری است.

 نکته پیرامون ارائه از روی کتاب: 

چه کسی شود ولی باید دید مخاطبتان های تدریس است که به کلی نفی نمیارائه از روی کتاب یکی از روش

را از شما ن اعتماد مخاطب استفاده از کتاب در گروه سنی جوان و نوجوا سنی قرار دارد؛ مثالست و در چه گروه ا

 .کندسلب می

های منبری و علمی بیشتر است اما بهتر است در بخشی از سخنان با وجود اینکه اثر کالمی کتاب در صحبت

 .خود از کتاب استفاده کنیم

 

 خواهنکته در مورد ارائه طرح درس خانم ساسانی: 
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اجتماعی مانند رحم، در مورد یک معضل  ۀر بود به جای استفاده از حدیث صلدر شروع بحث بهت

 .شدندیکردند و سپس وارد بحث اصلی و بیان احادیث مصحبت می "روییکم"

 

 

، شود مخاطب شما، به خصوص اگر جوان و یا نوجوان باشداقع شروع کردن با یک حدیث سبب میدر بیشتر مو

شود اثر حرف شما در مخاطب کم ین سبب میخواهید او را موعظه کنید و اموضع بگیرد و احساس کند شما می

 .شود

توان یادآوری کردرابطه با صله رحم دو نکته را می در: 

 (هایمان )اقتدا به پدر، همسر، برادر و حتی اقتدا به یک خانمبرگزاری نماز جماعت در خانه .1

 گراییدوری از تجمل .2

 


