


چیست؟تدریستعریف شما از •



”پرورش ” 

Education
آن پرورش به جریان یا فرایندی منظم و مستمر گفته می شود که هدف

یا به )..هدایت رشد ابعاد مختلف جسمانی، شناختی، عاطفی، اجتماعی، و

ب و پرورش یابندگان در جهت کس( طور کلی رشد همه جانبه شخصیت 

وفا درک معارف بشری و هنجار های مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شک

.شدن استعدادهای آنان است



Instructionآموزش 

ود و بیین  طرح ریزی  می شمعلم گفته می شود که با هدف آسان ساختن یادگیری از سوی هایی فعالیتآموزش به 

.و یک یا چند یادگیرنده به صورت کنش متقابل جریان می یابدمعلم

:بنابراین می توان گفت 

کیردن  آن فراهمطرح ریزی شده ای گفته می شود که هدف هدف دار وازپیش تدبیر یا آموزش به هرگونه فعالیت 

.فرصتها وموقعیت هایی است که امر یادگیری را دردرون یک نظام پرورشی تسهیل کند وسرعت بخشد 



عناصر اصلی فرآیند آموزش

آموزش 
دهنده

آموزش 
گیرنده

محتوای 
آموزشی

آموزش



: بنابراین

رنده از آموزش عبارتست از فعالیت هایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگی
صورت جانب معلم طرح ریزی می شود و بین یاد دهنده و یک یا چند یاد گیرنده ب

.  کنش متقابل جریان می یابد

.ه است پس فرایند آموزش ، به دنبال ایجاد تغییر مطلوب ، در رفتار یادگیرند
:  براین اساس درآموزش ،وجود دو مفهوم ضروری است -1

اهداف آموزشی :اول
برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آموزشی:دوم 

.پرورش است نه خود پرورشای برای آموزش وسیله -2





کوتاه مدت -
میان مدت -
بلند مدت-

داخل مدرسه-
خارج ازمدرسه-

درساعت آموزشی مدرسه-
درساعت  غیرآموزشی مدرسه-

عمومی -
تخصصی -
انگیزشی-

فردی -
گروهی -

نظری -
عملی -

حضوری-
نیمه حضوری -
غیرحضوری-



تعییییین هیییدفهای 

ها آموزشی و تبدیل آن

به هدف های رفتاری  

مراجعییه بییه  

پییهوهش هییای 

انجییام شییده  

دربییاره ا ییر  

بخشییی روشییها 

وفنون مختلیف  

آموزشیییییی  

وانتخاب  روشها

ز و فنون موردنیا

برای آمیوزش  

هییییییدفهای 

گونیییییاگون 

آموزشی

مراجعییه بییه 

یافتیییه هیییا 

ونظریه  هیای  

روانشناسیییی 

یییییادگیری 

وانگیییییزش 

واسییتفاده از 

آنهییا بییرای  

د بهبود فرآینی 

یییییادگیری 

آموزش 

از بررسی واستفاده

نتییایا ارزشیییابی

اجرا شده درضمن 

آموزش ودرپاییان  

دوره آموزشییی ، 

برا ی تجدید نظیر 

درمراحل مختلیف  

اموزشی

اجرای ارزشیابی: الف

درضمن اموزش بیرای  

اصالح نواقص آموزش

یادگیری -

اجرای ارزشییابی  : ب

دوره آموزشی بیرای  

ری تعیین میزان ییادگی 

دانیییش آمیییوزان  

ودانشییجویان واتخییا  

تصمیمات پرورشی

تعیین ویهگیی هیای  

ن ورودی یادگیرندگا

تیار  وتبدیل آنها به رف

ورودی وسیییینجش 

آغازین

حلقه ها ی بازخورد

:مرحله اول 
پیش از آموزش 

:مرحله دوم
پیش  ازآزمون 
ودرضمن آموزش 

:مرحله سوم 
ضمن آموزش

:مرحله چهارم 
ضمن آموزش 

وپس ازآموزش 

:  مرحله پنجم
پس ازآموزش 

ی  معلم
ت ها

فعالی

:مراحل فعالیت های معلم 
م1984مدل عمومی آموزش اقتبال ازگیا وبرالینر 

شروع 
واحد 
آموزش

پایان واحد آموزش

(آموزش جبراني، تكميلي يا تداومي)بازگشت به مرحله اول و اجراي مجدد تمام مراحل در صورت لزوم 



محتیوا،  منظوراز محتوا، آن چیزی است که باید آموخته شود ومتشکل ازمفاهیم،اصول،اندیشه ها،فرایندها ومهارتها میی باشید مبحی    : محتوا 

.مواردی از قبیل انتخاب محتوا،تحلیل محتوا،طراحی وسازماندهی محتوا را دربرمی گیرد

ی کالمیی ماننید   فعالیت ها.یادگیری توسط فراگیر انجام می شود –فعالیت یادگیری عبارت است از آنچه درجریان یاددهی : فعالیت یادگیری 

خواندن،نوشتن  و گوش دادن

. یادگیری است-راهبردهای تدریس و  یادگیری، همان روش ها وفنون  یاددهی ( : یادگیری) راهبردهای تدریس



”تدریس”

Teaching

یح،دقیق صیر تعاملی وسلسله فعالیت های مستمر،پیوسیته،منظم،آگاهانه واقیدامات   جریان 

وز،بیا  معلمّ ودانش آموخواسته های وازپیش طراحی شده ومتناسب با اهداف،شرایط،نیازها 

وتسیهیل  توجه به موقعیت و امکانات به منظور ایجاد فرصت وزمینه تغییر دررفتیار شیاگرد  

.یادگیری

یری را تدریس بخشی ازآموزش وهدف آن ایجاد شرایط مطلوب است تا ییادگ : به بیان دیگر

.برای دانش آموزان آسان وتسریع کند

ی تدریس عبارت است ازتعامل یا رفتار متقابل معلم ودانش آموز،براساس طراح: علی اکبرسیف در کتاب روانشاسی پرورشی می گوید

.منظم،هدفدار، برای ایجاد تغییر رفتاردانش آموز



راثر بطور کلی به مجموعه ی فعالیت هایی که در موقعیت کالسی ب:   Teachingتدریس  
مشروط  . دصورت می گیرد تدریس گوینمعلم ، دانش آموز و محتوای درسی تعامل هدفدار بین 

.بر آنکه این مجموعه فعالیت، به یادگیری دانش آموز بیانجامد
این فعالیت بر . یرد بنابراین فعالیت تدریس به منظور ایجادتغییردررفتاریادگیرنده صورت می گ

.تعامل سه رکن  مربی، یادگیرنده و محتوا درسی استوار است 

طرح 
درس

معلمّ

محتوای 
درسی

دانش 
آموز

:اجزاو عناصر فرایند تدریس 



د تدریس  آن سمت ازفعالیت های آموزشی که باحضور معلم درکالس اتفاق می افت:  تدریس 
راحی گویند تدریس  همچون آموزش دارا ی یک سلسله فعالیت های منظم،هدف دار وازپیش ط

شده می باشد وهدفش ایجادشرایط مطلوب یادگیری ازسوی معلم است
رمعلم، بادانش فعالیت های آموزشی که به وسیله رسانه ،فیلم، تلویزیون ،کتاب وبدون حضو-

.آموز صورت می گیرد به هیچ وجه تدریس گفته نمی شود
جاد نماید  به فعالیت های پراکنده ویک جانبه معلم که ممکن است تغییری در دانش آموز ای-

.تدریس گفته نمی شود

:براساس تعاریف ارائه شده چهارویژگی  تدریس عبارتند از
وجود تعامل بین معلم و دانش آموز؛-1
فعالیت های براساس اهداف معین وازپیش تعیین شده؛-2
طراحی منظم با توجه به موقعیت وامکانات؛-3
.ایجاد فرصت وتسهیل یادگیری-4



”حرفه آموزی”

هدف  مفهوم حرفه آموزی معنایی بسیار محدودتر نسبت به پرورش،آموزش وتدریس دارد

نون بلکه ارائه ف.  آن برخالف پرورش رشدهمه جانبه افراد یارشدشخصیت آنان نیست

ای ومهارت های موردنیاز به کارآموزان برای انجام شغل یا حرفه معین است مانند دوره ه

وهای  که هدف گسترش نگرش،مهارت والگ.تربیت معلم و ارائه آموزش های فنی وحرفه ای

.سترفتاری مورنیاز یک فرد برای انجام عملکرد مناسب در یک وظیفه یا شغل معین ا

.باشدحرفه آموزی بخش کوچکی ازتدریس، برای پذیرفتن شغل وتخصص های مختلف می



تدریس

پرورش

آموزش

حرفه 
آموزی

رابطه بین مفاهیم پرورش،آموزش ،تدریس وحرفه آموزی



ه درسیفرایند تعیین وتنظیم برنام
برای تدریس مو ر

وضعیت  
مطلوب

وضعیت  
موجود

-

فاصله موجود

محتوای برنامه

تجزیه محتوا به  
اجزای کوچک تر

سازماندهی ومرتب  
کردن اجزای محتوا

برنامه درسی آماده  
تدریس





(وحدت یافته)طرح یک نظریه تدریس هماهنگ

: این طرح از دو بعد تشکیل شده است 

بعد اول ؛ نوع مطالعات علمی که خود به  سه دسته تحقیقات توصیفی ، تجویزی و هنجاری تقسیم می شود  

.بعد دوم ؛ که مربوط به اهداف و شیوه های  تدریس است که خود به دو پرسش چه چیزی ، چگونه و روش کارکرد تقسیم می شود 

تحقیقات  .می می شودبا استفاده ازروشهای علمی اند که موجب گسترش معرفعت بشری درحوزه های مختلف عل« هست ها » کشف،توصیف وتبیین واقعیت ها و درصددتحقیقات توصیفی،  -1

اده می شود کلیه تحقیقات  استف« تحلیلی–تجربی » توصیفی ، نه تنها به توصیف و تشریح یک بخش از واقعیات می پردازند بلکه به توضیح آن نیز اشاره دارند ،  دراین نوع مطالعات از روش 

.علمی وتجربی ازجمله روانشناسی تربیتی از نوع تحقیقات توصیفی اند

لسفی ،  این نوع  تحقیقات درحوزه تعلیم وتربیت معطوف به تعیین وتحقق هدف های آموزش وپرورش براساس هنجارهای ف.رویکردی به آینده و بایدها دارندمطالعات هنجاری، -2

.است نه کشف کردنیلذا وضع کردنی. بلکه متکی برروش فلسفی وتحلیل عقالنی است. نیست « تحلیلی-تجربی» تحقیقات هنجاری برخالف مطالعه توصیفی.  اخالقی، واجتماعی اند

.  مطالعات فلسفه تعلیم و تربیت از نوع تحقیقات هنجاری است: مثال

این نوع  .  نام دارد "تحقیقات تجویزی "تحقیقاتی که بین مطالعات هنجاری و توصیفی به منظور حل مسائل مهم و عملی ارتباط برقرار می کند ، (:  کاربردی )مطالعات تجویزی -3

کرد این نوع مطالعات روی. وتعیین اهداف نمی باشند بلکه از یافته های توصیفی درجهت دستیابی به اهداف مورد نظر درمطالعات هنجاری استفاده می کنند« هستها » تحقیقات به دنبال کشف

.دانش کاربردی ، برنامه درسی ، شیوه های تدریس از نوع تحقیقات تجویزی هستند. می باشد« تحلیلی-تجربی» اکتشافی داشته وروش مطالعه  



نظریه تدریس وحدت یافته

نوع مطالعه   
مطالعات هنجاریمطالعات تجویزیمطالعات توصیفیمحتواو روش

چه چیزی باید تدریس شود؟

چگونه باید تدریس شود؟

وکارکردروش
تحلیلی-تجربی

توصیف هستها

تحلیلی-تجربی
استفاده از هستها برای 

دستیابی به بایدها

ها روش فلسفی براساس هنجار
توصیف بایدها

اهداف  
آموزشی

برنامه 
درسی

محتوای  
علوم  
مختلف

معلم )تعامل
و دانش 
آموز

روش  
تدریس 

معیارهای  
حرفه ای

(ج(ب(الف

(و(هـ(د



کارکردهای تدریس



انواع کارکردهای تدریس

کارکردهای درونی شامل؛ انگیزه،عدم تعادل دردانش آموز،کنش -1

متقابل،اطالعات جدید، خیره سازی واصالح مجدداطالعات،انتقال  

اطالعات،کنترل ،هدایت و تحول

صصی  کارکردهای بیرونی شامل تحول فرهنگی،سیاسی،اقتصادی و تخ-2

شدن کار



:انگیزهایجاد

ایزهانگیموزان آدانشکهتازمانی.استآموختنبرایانگیزهوجودیادگیریویاددهیدرفرایندمهمازعواملیکی
امعلمانبهمراهبایدآموزاندانشانگیزهایجادبرای.بودخواهدعب کاریآموزشیهایفعالیتتدارکباشندنداشته
یشهاندوبازسازیاطالعاتکسببه"عمالومشکالتمسائلباحلونمودهمشارکتآموزشیدررخدادهایفعاالنهخود

.نمایدقویتتراآموزدانشگریپرسشروحیهوکنجکاویحسبایدمعلمیادگیریانگیزهایجادمنظوربه.خودبپردازند

:آموزاندردانشتعادلعدمایجاد

یایدنقلمروبه.محسوسشخصیبرتجربیاتمبتنیمحورخودازدنیایآموزاندانشانتقالوتربیتتعلیماصلیازهدفهاییکی
تحققوعملیاساسیازراههاییکی.باشدمیمتعددوگوناگونیهاوحقایقبینش،ارزشهامتضمنکهاستتریغنیعلمی
کاراییعدموعمالًببرندرازیرسئوالآموزاندانشگذشتهشناختیساخت.تدریسدرفرایندمعلمانکهاستاینهدفیچنین

حمایتختیشناجدیدساختارهایوایجادوازآنهادربازسازیدهندجدیدنشانبامسائلمواجههآنهارادرفرایندبودنیاناکافی
.کنند

:متقابلکنش

دانشسایروعلممباآموزدانشمتقابلکنشبنابراینباشدمی(قبلیتجارب)خودودرون،محتوامحیطبافردتعاملحاصلیادگیری
حالتازوزآمدانشتانمودهفعالراکالسجوباید،معلمکنشیچنینایجادبرایخواهدشدیادگیریبهمنجردرکالس...وآموزان
حیطمموجوددرمتغیرهایهرلحظهمعلماستالزمآموزشیومحیطیادگیرندهبینخالقایجادتعادلبرای.شودخارجانفعالی

.دگردفعالیتبهوادارتاناپایدارشودآموزشیدرمحیطیادگیرندهتعادلتغییر،اینودرنتیجهدهدتغییرراآموزشی



:جدیداطالعاتکسب

کسب.گیرندقرارمیموزان آدانشدراختیارمسئلهوحلعملیتدابیر.روشیدانش.نظریدانشمانندمختلفاشکالبهاطالعات
دانشبکسهاوموقعیتموارددرتمام.پذیردانجامواکتشافکاوش.خواندن.کردنگوشمانندمختلفازطرقاستممکندانش
اندیشهزسازیویاباتکمیلبهقبلیوتجاربجدیدمفاهیمبینباایجادرابطهآموزدانشتاشودانجامداردمعنیصورتبهباید

.پردازدخودبه

:مجدداصالحوسازی خیره

ساختاریابازسازیاصالحنباشددارمعنییادگیریاگر.دارباشدمعنییادگیریکهبودوپایدارخواهدمفیدهنگامیسازی خیره
بااطالعاتجدیداطالعاتمقایسهباکنندمیتالشآموزاندانشکهداراستمعنییادگیریدرفرایند.نخواهدداشتامکانگذشته
.کننداصالحراشان هنیساختار،دوآنویاترکیبقبلی

:تحلیلوهدایتکنترل،

یندآررادرفموزان آدانشوهمتاندیشهکهباشدمو رچنانآنبایدتدریسکهاستمعنیاینبهوهدایتکنترلکارکرد
درونیکنترلکیبلکهنیستازبیرونکنترلمعنیبهوجههیچبهکنترلاین.درآوردکنترلوتحتدهدجهتزندگیفعالیتهای

آنهافعالیتهایکلیمشیخطگیردکهقرارمیموزان آدانشموردتوجهچنانآنمعلمشخصیتیوالگویاندیشه.عملیعنیاست
.شودمیتدریسدرفرایندآنهاوتحولتغییروموجبدهدمیراشکل



عوامل مو ربر تدریس



ویهگی های معلم و شاگرد  

ساخت نظام آموزشی

محتوای آموزشی

عوامل مؤ ر در تدریس 



ویهگیهای معلم

...فلسفه اعتقادی معلم و-دیدگاه معلم :  شخصیتی -1

معلمتجارب و دیدگاه های علمی :  علمی-2

:           درباره ویه گی های شخصیتی معلم و رابطه آن با تدریس دو دسته معلم وجود دارد

 شاگرد نگر  معلم     :
فردی  -
جمعی        -

  معلم درس نگر
علمی-
فلسفی                              -



ظر دارند  شاگرد راهسته مرکزی فعالیت خود قرار می دهند و رشد همه جانبه او را در ن:معلم شاگرد نگر 

ناسایی میی  به ویه گی های فردی شاگردان بیشتر توجه دارد و یکایک آنها را ش: معلم شاگرد نگر فردی 

.کند و متناسب با هر کدام رفتار می کند 

.ت پرورش جمعی شاگردان را در نظر دارد ، رفتار این دسته رسمی تر اس: معلم شاگرد نگر جمعی 

س باید بهه  به درس بیشتر از شاگرد اهمیت می دهند  و معتقدند به هر طریقی که شده در: معلم درس نگر 

.شاگرد منتقل شود 

.به رشته های علمی عالقمندند : معلم درس نگر علمی 

کلی و اجتماعی با اینکه به درس بیشتر از شاگرد توجه دارند اما اغلب به مسائل: معلم درس نگر فلسفی 

.« کالس معلمان درس نگر فلسفی گیرا تر از معلمان درس نگر علمی است »می پردازند 
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از نظر نوع رفتار شخصیت های معلمان چه شاگردنگر وچه درس نگر

:                     به دو دسته تقسیم می شوند 

رفاقت طلب-1

اقتدار طلب-2

.رفتاری عاطفی و دوستانه با شاگرد دارد : رفاقت طلب 

دلسوزی  عالوه بر اینکه شاگرد را دوست دارد با او دستوری و آمرانه ولی ناشی از: اقتدار طلب 

.  رفتار می کند 



:نکات قابل توجه درتا یر شخصیت معلم در فرایند تدریس

باشدنیتخلوصدارایبایدمعلم.
بداندخودچرایوچونبیمطیعراشاگردنبایدمعلم.
کندفراموشراعدالتنبایدمعلم.
شودخارجآنانازتردیروواردشاگرداناززودتربایدمعلم.
باشددلنشینوزیبابایدمعلمکالملحن.



:تاً یرشخصیت علمی معلم در فرایند تدریس

شودلقیتناتوانوضعیفعلمینظرازولیباشدمطلوبانسانیرفتاردارایاندازههرمعلم

ازاورا،معلمعلمیتسلطباهمراه،متعادلشخصیت.شدنخواهدواقعشاگردانقبولمورد

.سازدمیاعتباروباارزششاگردانشنظر



باشدومسلطآگاه،ارتباطقراریبرچگونگیومحتواارائهروشهایبه.
اشدباجتماعیروانشناسیبویههروانشناسیجدیددانشهای،ارتباطیجدیدهاینظریهازآگاه.
باشدشاگردانخصوصیاتوپرورشوآموزشاصولبامناسباوتدریسروش.
باشدداشتهدرسموضوعومحتوابرتسلط.
باشدداشتهرامدرسهوجامعهبینپیوندورابطهایجادتوانایی.
باشدداشتهراانسانیارزشمندآرمانهایباشاگردانکردنآشناتوانایی.
باشدآشناآموزشیطراحیوریزیبرنامهبا.

:دریسنکات قابل توجه درتاً یرشخصیت علمی معلم در فرایند ت



ویهگی های شاگردان و تأ یر آن در فرایند تدریس

طبقاتیوفرهنگی،اجتماعی،عاطفی، هنی،اخالقیهایویهگیدارایفردیهر

تدریسبهآنهابامتناسببایدویهگیهااینباآشناییبرعالوهومعلماستخودبهمنحصر

امرستشکبهمنجرتدریسوویهگیهااینازکدامهردرشاگردهماهنگیعدم.بپردازد

.شودمیتدریس



ستأ یر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرایند تدری

میهانامهآئینوهابرنامهباورها،،هانگرشازاعمجامعهیکآموزشینظامساخت

ناطافانعوخشکهاینامهآئینمثالًدهدقرارتأ یرتحترامعلمتدریسروشتواند

اگردان،شهاینیازبهآموزشینظامتوجهعدم،تخصصیغیرگیریهایتصمیم،پذیر

.سازدمیناموفقراتدریس



امالً اجرا دو نظام ک« چگونگی»و « برنامه»در بررسی ساختار نظام آموزشی ، از نظر 
.متمایز وجود دارد

درسیمواداصالتبرمتکیبرنامه-1

شاگردجانبههمهرشدبهمتکیبرنامه-2



ویهگیهای برنامه متکی بر مواد درسی

هدف) .استدیگرنسلبهنسلیازمحتواانتقالوپرورشآموزش1
یک) .شودمیاجراکشورهمهبرای ابتبرنامه2
محتوای) .استشدهتنظیممتنبهمقیدبرنامه3
هردرسی) .شودمیتدریسدیگردروسباارتباطبدونومستقلطوربه4
رعایت) .استالزامیمعلمانهمهبرایدرسیموادآموزشدرانضباط5
نتیجه) .استرفتنگنمرهوامتحانوگذراندنسپردنحافظهبهبیشترآموزشیفعالیت6
اجرای)  ابتآموزشینظامیکارائهونگهداریسمتبهبیشترآموزشیهایبرنامه7

بهلتوسوبانداردچندانیابتکاروآزادیمعلمنظامیچنیندرشودمیدادهسوق
یهابرنامهواستشدگانقبولتعدادافزایشهدفشنادرستودرستهایشیوه

.ندارندمدرسهازرضایتیچندانواستکنندهخستهشاگردانبرایدرسی



:ویهگی های برنامه متکی بر رشد همه جانبه شاگرد 

هدف) .استجامعهوشاگردوآتیآنینیازهایرفعوپرورشآموزش1
برنامه) .شودمیتنظیمشاگردانتواناییومدرسهنوعومنطقهمقتضیاتبرحسب2
محتوای) هموارهمعلموداردبستگیشاگردانگروهیوفردیهایفعالیتبهبرنامه3

.داردراراهنمانقش
یادگیری) .استمسئلهوحلکشف،وهمراهپیوستهمواددرسی4
معلمان) .دارندبیشترعملآزادیدرسیموادوانتخاباجرادر5
هدف) .استفراگیرانهاینیازارضایآموزشیازفعالیتهای6
در) هیمسآنتنظیمدرخودشاگردکهطراحیونقشهطبق«برنامه»نظامیچنین7

.استشدهایجادبوده



تأ یر فضا و تجهیزات آموزشی در فرایند تدریس

کثرتظیرن:مواردی.استمؤ ربسیارتدریسکیفیتدرمناسبآموزشیتجهیزات
غیروتاریکوسرد،کالسهایکافینورعدم،نیمکتومیزنداشتن،شاگردان
مسئلهاصدهوآزمایشگاه،نمازخانه،کتابخانه،بازیزمیننداشتن،بهداشتی

.آوردمیپایینراتدریسکیفیتدیگر



ریسعوامل مو ر برکیفیت تد
تجارب معلم

سوابق اموزشی معلم
توانایی تدریس معلم

تجارب  دانش آموز خصوصیات دانش 
آموز

شرایط مدرسه 
واجتماع

شرایط کالس

طبقه اجتماعی
سن

جنس
تحصیالت دانشگاهی 

آموزش های ضمن خدمت
کارورزی مهارت ها ی تدریس معلم

هوشمندی معلم
انگیزش معلم

طبقه اجتماعی
سن

توانایی های دانش آموز
معلومات دانش آموز

نگرش دانش اموز

جو سازمانی مدرسه
ساختار اخالقی کارکنان مدرسه

سرویس خدمات مدرسه
اندازه مدرسه

اندازه کالس
کتاب درسی

تکنولوژی اموزشی

تغییرات قابل مشاهده دررفتار
دانش اموز

رفتار معلم درکالس

رفتار  دانش آموزدرکالس

بازده



تصمیم گیری

تامل

به کاربردن  

پژوهش 

آموزشی

خودشناسی 

وخودگردانی

آگاهی از منابع درسی و آموزشی  تفکر نقادانه و مهارتهای مسئله گشایی

آگاهی از دانش آموزان ویادگیری آنها
مهارتهای تدریس وبرقراری ارتباط 



کنش های تدریس
.رنددهد و یا اعمالی هستند که در تدریس باید مورد توجه قرار گیمی تدریس جریاناتی است که در فراگیران رخ کنش های 

:تدریس عبارتند ازکنشهای 

انگیزش) 1

اطالعات) 2

پردازش ) داده ها3

سازی و اصالح مجدد4 خیره )

انتقال ) اطالعات5

کنترل ) و هدایت 6



 را نوعی محرک برای یادگیری است که عدم وجود آن یادگیری: انگیزش
.مختل می کند

 یعنی وا داشتن شاگرد به کسب اطالعات: اطالعات.
 یعنی به جریان انداختن اطالعات در سه مسیر: پردازش داده ها
روابط میان اطالعات روشن و آشکار باشد) 1

توانا کردن شاگرد در تجزیه اطالعات جدید به قسمت های کوچکتر) 2

توانا کردن شاگرد در ترکیب اطالعات جدید) 3



 آنهاترکیب اطالعات  خیره شده پیشین با اطالعات جدید واصالح:  خیره سازی و اصالح مجدد

 توانایی شاگرد به انتقال اطالعات به موارد و مسائل جدید  : انتقال اطالعات

 رهبری و هدایت عملکرد شاگردان: کنترل و هدایت



:چندسوال  
هر نوع يادگيري به تغيير مي انجامد ولي هر نوع تغييري ،یادگيري به حساب نمي آيد  چرا؟-1

آيا فعاليت هاي پراكنده معلم در كالس درس تدريس است ؟-2

آيا فعاليت هاي يك جانبه معلم در كالس درس تدريس است؟-2

آيايادگيري از طريق تلويزيون ، فيلم و كتاب تدريس مي باشد؟-3


