
 ارائه یآموزش دوره طول در دیبا که دارند یدرس میمفاه از باال بلند ستیل کی ، دهندگان آموزش مواقع شتریب

 .شود یم داده آنها به فیوظا آن به نسبت کم اریبس زمان مدت معموال یطرف از و دهند

و ارائه مطالب را در کالس درس  یزین برنامه ریتوان به کار برد تا بهتر یرا م یینجاست که چه متدهایحال سوال ا

 ؟!داشت

   

 میکن ینه آشنا مین زمید در اینکات مف ین جا شما را با برخیدر ا

                                                             ت زمان کالس درسیریمد یاصول اساس

. دییآن ها تالش  نما یمتمرکز شدن رو یبراف و یتعر یارائه مطلب در هر جلسه درس یابتدا اهداف خودتان را برا -1

 یرو یانتقاد یاگر بحث ها یبحث کنند و نظر بدهند حت یم درسید تا در مورد مفاهیران بدهین امکان را به فراگیا

 .ت ها داشته باشندیموضوعات و فعال

اجازه . د یریوحده فاصله بگک قدم از کالس و نقش معلم متکلم ید یبا ید که چه زمانین شناخت برسید به ایکن یسع -2

 .دیا باشیفعال و پو یعالقه مند و پاسخ گو به کالس ها. ف شوندیوظا یران خودشان عهده دار برخید فراگیده

 یخواسته ها ین منظور که پاسخ گویبه ا. دیتان را داشته باش یدرس یر برنامه هاییتغ ییتوانا. ر باشدیانعطاف پذ -3

 .دیاشران بیمختلف فراگ یگروه ها

ش از ارائه مسائل در کالس، یپ. دیس کرده ایم را قبال تدریاگر آن مفاه یحت. دین شده را مرور کنییتع یمواد درس  -4

 یبرده و برا یل هر مسئله پیشود به  محدوده پتانس ین کار باعث میا. دین را حل کنیو هر تمر یخودتان آن ها را بررس

 .دییمشخص نما یآن برنامه زمان

 یحل  مسائل و بحث رو یاز براید مانند زمان مورد نیریاز را هم در کالس در نظر بگیمورد ن یگر زمان هاید -5  

 رانیو سواالت فراگ یف درسیتکال

از ین شما کمتر از زمان مورد نید که تخمین بگذاریت فرض را بر ایدر نها. دین بزنییت زمان را تخمیهر فعال یبرا  -6

 .خواهد بود

چرا که . یو ارائه مطالب هر جلسه درس ید نه فقط زمان بندیو زمان آن آگاه باش یکل دوره آموزش ید درسبر موا -7

ن آنها تناسب ید بیتوان یدهد و م یآن ها را به شما م یت ها و زمان بندین فعالیت بیریبلند مدت امکان مد یزیبرنامه ر

 .دییبرقرار نما
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