بیشتر مواقع آموزش دهندگان  ،یک لیست بلند باال از مفاهیم درسی دارند که باید در طول دوره آموزشی ارائه
دهند و از طرفی معموال مدت زمان بسیار کم نسبت به آن وظایف به آنها داده می شود.
حال سوال اینجاست که چه متدهایی را می توان به کار برد تا بهترین برنامه ریزی و ارائه مطالب را در کالس درس
داشت!؟

در این جا شما را با برخی نکات مفید در این زمینه آشنا می کنیم

اصول اساسی مدیریت زمان کالس درس
 -1ابتدا اهداف خودتان را برای ارائه مطلب در هر جلسه درسی تعریف و برای متمرکز شدن روی آن ها تالش نمایید.
این امکان را به فراگیران بدهید تا در مورد مفاهیم درسی بحث کنند و نظر بدهند حتی اگر بحث های انتقادی روی
موضوعات و فعالیت ها داشته باشند.
 -2سعی کنید به این شناخت برسید که چه زمانی باید یک قدم از کالس و نقش معلم متکلم وحده فاصله بگیرید  .اجازه
دهید فراگیران خودشان عهده دار برخی وظایف شوند .عالقه مند و پاسخ گو به کالس های فعال و پویا باشید.
 -3انعطاف پذیر باشد .توانایی تغییر برنامه های درسی تان را داشته باشید .به این منظور که پاسخ گوی خواسته های
گروه های مختلف فراگیران باشید.
 -4مواد درسی تعیین شده را مرور کنید .حتی اگر آن مفاهیم را قبال تدریس کرده اید .پیش از ارائه مسائل در کالس،
خودتان آن ها را بررسی و هر تمرین را حل کنید .این کار باعث می شود به محدوده پتانسیل هر مسئله پی برده و برای
آن برنامه زمانی مشخص نمایید.
 -5دیگر زمان های مورد نیاز را هم در کالس در نظر بگیرید مانند زمان مورد نیاز برای حل مسائل و بحث روی
تکالیف درسی و سواالت فراگیران
 -6برای هر فعالیت زمان را تخمیین بزنید .در نهایت فرض را بر این بگذارید که تخمین شما کمتر از زمان مورد نیاز
خواهد بود.
 -7بر مواد درسی کل دوره آموزشی و زمان آن آگاه باشید نه فقط زمان بندی و ارائه مطالب هر جلسه درسی .چرا که
برنامه ریزی بلند مدت امکان مدیریت بین فعالیت ها و زمان بندی آن ها را به شما می دهد و می توانید بین آنها تناسب
برقرار نمایید.
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