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قبلازتدریس
تالش شام قبل از تدریس
کیفیت تدریس را تضمین میکند
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 .1تمرین قبل از تدریس

تمرین��ات قبل از تدریس بهراحتی میتواند تف��اوت بین یک مدرس قدرتمند و
یک مدرس ضعیف را مشخص کند .اگر قرار است برای گروهی جدید درس دهید یا
مبحثی جدید را تدریس کنید ،اهمیت تمرین بیشتر میشود.
بعضی از مواقع ،مدرس بعد از تدریس از کار خودش راضی نیس��ت و تا ساعتها
و حتی روزها بعد از آن کالس ،خودش را سرزنش میکند که چرا مطالب را آنقدر
بد ارائه کردم؛ چرا هیچکس به حرف من گوش نمیداد؛ چرا آن حرفهای اضافی را
زدم ،اص ً
ال الزم نبود و . ...این افکار منفی زندگی ش��خصی مدرس را هم تحت تأثیر
قرار میدهد؛ اما اگر قبل از کالس به خوبی تمرین میکرد ،مطمئناً تدریس برای او
خیلی شیرینتر میشد.
ِ
تمرینات قبل از تدریس
چگونگی انجامدادن
 )1زمان جمعآوری محتوا
ی��ک مدل تمرین را خیلی دوس��ت دارم .به این صورت که وقتی یک ایدۀ جالب
به ذهنتان میرس��د یا پس از آن که محت��وا را جمعآوری میکنید ،یک بار آن را با
خودتان تکرار کنید ،درس��ت همان طوری که سر کالس تدریس میکنید .این یک
تمرین خوب است.
 )2زمان ساخت پاورپوینت

وقتیک��ه پاورپوینت را آماده میکنی��د ،خودتان را در حال تدریس تصور کنید و
بعد از س��اخت هر اسالید یک لحظه مکث کنید و یک بار آن را ارائه کنید .من قب ً
ال
ای��ن کار را با صدای بلند انج��ام میدادم؛ ولی به علت تمرین زیاد ،اکنون این کار را
در ذهنم انجام میدهم.
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 )3پس از اتمام پاورپوینت

پس از اتمام طراحی پاورپوینت یک بار از اول تا آخر آن را مرور کنید.

 )4استفاده از فیلم و صدا

فصل دوم

به شما پیشنهاد میکنم از خودتان فیلم بگیرید یا صدای خودتان را ضبط کنید.
بع��د با دقت به ص��دای خودتان گوش کنید .اگ��ر برای اولین بار ای��ن کار را انجام
میدهید به احتمال زیاد از صدای خود ،بدتان میآید و این حسی است که خیلیها
دارند .نگران نباشید.
اما چگونه فیلم یا صدایتان را ضبط کنید؟
در س��ادهترین حالت معموالً تمام گوش��یهای همراه امکان ضبط صدا را دارند.
میتوانی��د از همان اس��تفاده کنید .حتی برای فیلمبرداری هم میتوانید از گوش��ی
خودتان استفاده کنید .کافی است گوشی را در جای مناسب قرار دهید و خودتان در
مقابل آن به اجرا بپردازید .آن فیلم همه چیز را دربارۀ تدریستان به شما نشان خواهد
داد .جالب اینجاس��ت بدانید این روش در عین س��ادگی بسیار جدید است و یکی از
روشهای خوب رتبهبندی معلمان در جهان محس��وب میش��ود .پیشنهاد میکنم
سخنرانی بیل گیتس 1در سایت تد 2را تماشا کنید .عنوان این سخنرانی «معلمان به
بازخوردهای واقعی نیاز دارند» 3است.
 )1تدریس برای خانواده یا دوستان نزدیکتان

بعد از تدریس برای اعضای خانواده یا دوس��تانتان ،از آنها بخواهید تا ایرادهای
شما را بگویند .حتی میتوانید از آنها سؤال هم بپرسید با این کار میتوانید خودتان
را در یک کالس واقعی تصور کنید.

 )2تدریس در مقابل آیینه

آیینه این امکان را برای ش��ما فراهم میکند تا تصورتان از خودتان واقعی ش��ود.
آیین��ه میگوید که مخاطبان با چه ش��کل و ش��مایلی روبهرو هس��تند .برخی فکر
1. Bill Gates
2. www.ted.com
3. Teachers need real feedback
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میکنند موقع حرفزدن خیلی زش��ت میش��وند و برخی حس میکنند خیلی زیبا
حرف میزنند .این افکار تأثیر مس��تقیمی بر نحوۀ تدریس دارد .آیینه راستش را به
شما میگوید؛ البته این شما هستید که میتوانید آیینه را باور کنید یا نه .اگر ژست
ش��ما قشنگ نیس��ت و از آن لذت نمیبرید مطمئناً آیینه اشتباه میکند ،شما هیچ
عیبی ندارید!
 )3تدریس برای اشیا

اگر هیچ امکاناتی ندارید و هیچکس هم حاضر نیس��ت برای تدریس ش��ما وقت
بگذارد .بهتر است از درودیوار کمک بگیرید .مطمئن باشید که هیچ کجا مخاطب به
این ساکتی نمییابید.
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 .2ارائه راهکار عملی برای اولین روز تدریس در یک کالس

فصل دوم

برای اولین حضورم در کالس درس از یکی از معلمانی که س��الها تدریس کرده
بود ،پرسیدم:
«بهترین کار در اولین روز تدریس چیست؟»
ایشان که بهاصطالح باتجربه هم بودند به من گفت:
«ببین آقای حافظینژاد همان اول سالی تا دیدی یکی شلوغ کرد ،بیارش جلوی
کالس ،چندتا چپ و راس��ت که زدی توی گوش��ش حس��اب کار دستشان میآید.
اینجوری گربه را دم حجله میکشی!»
ترس��یدم .با خودم گفتم نکند این آقا ،اول س��ال با هم��کاران تازهکار هم چنین
رفتاری انجام دهد! من مطمئن بودم که این راهش نیست.
ما میدانیم آن گربۀ مزاحم که اس��تعارهای از ش��لوغیها و مزاحمتهاست باید
حذف شود .یک راه حذف گربه همین است که او را بکشیم؛ ولی باید توجه کنیم که
کشتن گربه با این روش یعنی اعالم جنگ به مخاطبان؛ پس تا آخر سال آن کالس،
کالسی نیست که مخاطبان در آن حس خوبی داشته باشند.
پیشنهاد میکنم از جادوگری استفاده کنید؛ یعنی با یک اکسیر جادویی آن گربۀ
بدترکیب و مزاحم را به پرندۀ س��فید و زیبا تبدیل کنید که مثل همای س��عادت تا
آخر سال بر دوشتان بنشیند و به شما حس خوبی بدهد .این اکسیرهای جادویی را
بهترین معلمان دنیا برای جلسۀ اول به کار بردهاند و نتیجۀ آن را دیدهاند.
اکسیر اول :شما با انسان سروکار دارید؛ پس عوامل انسانی را در هنگام
تدریس لحاظ کنید
معلمی که فقط بر موضوع درس��ی تأکید میکن��د و تعامل با مخاطبان را نادیده
میگیرد ،عامل انسانی تدریس را کنار میگذارد.

ویلیام باتلر یتس 1میگوید:

این جمله یادآوری میکند در مقام یک معلم ،همان اندازه که بر یادگیری محتوا
تأکید میکنیم ،در کالس درس به مخاطبان نیز توجه کنیم.
اکس�یر دوم :اگر میتوانید پیش از ش�روع مدرسه یا دورهی آمورشی با
شاگردان ارتباط برقرار کنید.
یک��ی از معلمان هموطن خودمان در یک مدرس��ۀ معمولی در یک شهرس��تان
کار فوقالعادهای میکند .او که اکنون بیش از پانزده س��ال س��ابقۀ تدریس دارد ،هر
س��ال قبل از شروع مهر با مخاطبان کالس اول خود تماس میگیرد .به این صورت
که چند روز مانده به آغاز س��ال تحصیلی ،لیس��ت مشخصات مخاطبان ثبتنامی را
از مدیر مدرس��ه دریافت میکند و از همان تلفن مدرس��ه با تکتک مخاطبان خود
تماس میگیرد و با لحنی دوس��تانه اینگونه میگوید« :سالم شکوفه جان من خانم
نیکویی ،معلم تو هستم ،خیلی دوست دارم که تو را از نزدیک ببینم ،فردا در مدرسه
منتظرت هس��تم ».این مکالمۀ کوتاه و دوستداشتنی به گفتۀ مخاطبانی که اکنون
بزرگتر ش��دهاند ،تأثیر شگفتآوری داشته اس��ت .این کار باعث میشود خاطرهای
فراموشنش��دنی از معلم برای دانشآموز و خانوادههایش��ان بر ج��ا بماند .باتوجه به
سن و فرهنگ مخاطبان ،ارتباط قبل از شروع کالس میتواند به شکلهای مختلف
صورت گیرد؛ مانند ارس��ال کارت تبریک ،ارسال ایمیل ،ارتباط از طریق شبکههای
اجتماعی و. ...
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«آموزش پرکردن سطل نیست؛ بلکه روشنکردن آتش است».

اکسیر سوم :بیدرنگ ،اسامی مخاطبان را یاد بگیرید.
خانم اس��تیال اربس 2که دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه کالیفرنیا
دارد ،در کت��اب آنچه معلمان باید بدانند پیش��نهاد جالبی ب��رای یادگیری نام افراد
3
میکنند .ایشان میگویند« :از بازی دو واقعیت و یک دروغ استفاده کنید».
هریک از مخاطبان دربارۀ خود ،دو ویژگی درس��ت و یک ویژگی نادرست را روی
یک کارت س��هدرپنج مینویسد ،سپس پشت میز میایس��تد و ضمن معرفی خود،
1. William Butler Yeats
2. Estella Erbes
 .3استیال اربس ،آنچه معلمان باید بدانند ،ترجمۀ محمد رضا کرامتی ،تهران :نسل نو اندیش ،۱۳۹۱ ،ص.۲۶
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دو واقعی��ت و یک دروغ میگوید .س��پس بچههای کالس درب��ارۀ آن ویژگی دروغ
نظر میدهند ،آنها بهس��رعت درگیر نوعی ارتباط خندهدار و شخصی و غیررسمی
میش��وند و با راست و دروغهایشان ،حقایق جالبی دربارۀ خودشان آشکار میکنند.
بهتر است اولین نفر برای شروع این بازی خود معلم باشد تا ببیند مخاطبان میتوانند
دروغ را بفهمند یا خیر .مث ً
ال:
 .۱من میتوانم به سه زبان زنده صحبت کنم.
 .۲نمیتوانم سس قرمز بخورم؛ چون حالت تهوع به من دست میدهد.
 .۳یک بار در نقش یک شخصیت کارتونی صحبت کردم.
با این روش ،ش��ما و مخاطبان تمامی اس��امی را یاد میگیرید و با اولین برداشت
مثب��ت کالس را ترک میکنید .البته ای��ن روش را خودم امتحان نکردهام؛ ولی باید
خیلی جالب باشد.
در فصل چهارم روشهایی برای یادگیری سریع مخاطبان بیان میشود.
اکسیر چهارم :انتظاراتتان را بهصورت شفاف بیان کنید.
در ش��روع سال تحصیلی یا دروهی آموزش��ی ،الزم است مدرسان به طور
واضح با مخاطبان ارتباط برقرار کنند و آن چیزی را که انتظار دارند ،در کالس بیان
کنند .این کار ممکن است به صورت کتبی یا پوستر روی دیوار یا هر دو روش صورت
گیرد .نکتۀ مهم این است که انتظارات معلم باید به صورت واضح بیان شود .مث ً
ال:
 .۱سر کالس آدامس نجوید.
 .۲گوشی موبایل باید خاموش باشد.
 .۳دور میز من جمع نشوید و. ...
اکسیر پنجم :از مخاطبان بخواهید انتظاراتشان را بیان کنند.
من برای دریافت انتظارات مخاطبانم در ابتدای جلس��ه از آنها میپرس��م
برای چه آمدهاید؟ معموالً اسالیدی شبیه به اسالید زیر را هم به آنها نشان میدهم؟
آنها انتظاراتشان را از کالس میگویند .بعضی مواقع متوجه میشوم که مخاطب
م��ن تص��ور غلطی از محتوای کالس من دارد و م��ن او را توجیه میکنم .گاهی هم
ایدهه��ای جالبی دریافت میکنم ک��ه میتوانم به محت��وای کالس اضافه کنم و یا
مواردی را حذف کنم
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برای چه آمدهاید
اکس�یر شش�م :مراقب باش�ید طبق ویژگیه�ای ظاهری اف�راد دربارۀ
استعداد یادگیری آنها قضاوت نکنید.
ما بهعنوان انس��ان ،موجوداتی بصری هستیم که بهطور ذاتی طبق ظاهر فیزیکی
افراد قضاوت میکنیم .گر چه این کار به صورت خودکار اتفاق میافتد ،باید س��عی
کنیم مرتکب این خطا نشویم .نگرش معلمان نسبت به توان یادگیری مخاطبان در
عملکرد تحصیلی مخاطبان مؤثر است؛ زیرا اگر قضاوت معلمان بر اساس برداشتهای
اولیه از ظاهر مخاطبان باش��د ،مخاطب��ان نمیتوانند با دیگران ارتباط مؤثری برقرار
کنند و در نتیجه ،ناخودآگاه فرصتهای یادگیری محدود میشود.
در اولین جلسۀ کالس درس به مخاطبان بیاموزید ،همۀ انسانها استعداد یادگیری
دارند؛ حتی اگر لباسهای کهنه بپوشند یا با لهجۀ غلیظی صحبت کنند .بسیاری از
افراد موفق و قهرمانهای علمی از بین همین افراد برخاس��تهاند .اینها قهرمانهای
ساکتی هستند که به مرور با عملکرد عالی به اوج میرسند.
ش��ما تصمیمگیرندۀ کالس هستید .نظر و دیدگاه شخصی شماست که اوضاع را
شکل میدهد .شما در مقام یک معلم این قدرت را دارید تا زندگی کودک را غمگین
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یا ش��اد کنید .میتوانید وسیلهای برای عذاب ،یا ابزاری الهامبخش باشید .میتوانید
تحقیر کنید ،راضی نگهشان دارید ،اذیت کنید یا التیام بخشید .در تمام اوقات شما
میتوانید بحرانآفرین یا التیامبخش باشید.

فصل دوم

اکسیر هفتم :خودتان باشید
هر کاری را که به درس��تبودنش عقی��ده دارید ،انجام دهید .تقلید از دیگران
همیش��ه نتیجهبخش نیست .معلمان تازهکار شاید احساس کنند که به نظر معلمان
باتجربه نیاز دارند؛ اما باید ترغیب شوند آن چیزی را انجام دهند که بهطور طبیعی
احساس میکنند برایشان مهم اس��ت .تازهکاربودن معلمان بهاینمعنا نیست که
عقیدههای آنها غلط است .بهرهگیری از تجربههای موفق یاددهییادگیری نباید
موجب شود هویتتان را در مقام معلم در این فرایند از دست بدهید .اعتماد به غریزه
و وقتگذاشتن بهمنظور تأمل و ژرفاندیشی دربارۀ آنچه به طور شخصی برایتان مهم
اس��ت ،خیلی باارزش اس��ت؛ بنابراین ،فراموش نکنید با توجه به تمام این راهکارها،
خودتان باشید.

ش��ما با انسان س��روکار دارید پس عوامل انس��انی را در هنگام
تدریس لحاظ کنید.
اگر میتوانید پیش از شروع مدرسه با شاگردان ارتباط برقرار کنید.
بیدرنگ اسامی مخاطبان را یاد بگیرید.
انتظاراتتان را بهصورت شفاف بیان کنید.
از مخاطبان بخواهید انتظاراتشان را بیان کنند.
مراقب باش��ید طبق ویژگیه��ای ظاهری افراد دربارۀ اس��تعداد
یادگیری آنها قضاوت نکنید.
خودتان باشید.1

 .1با برداشتی آزاد از کتاب آنچه معلمان باید بدانند .نوشتۀ استیال اربس.
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 .3ایجاد انگیزه
تدری��س ب��رای فراگیرانی که هیچ انگی��زهای ندارند ،مثل دمی��دن بر زغالهای
طمع دانستن در فراگیران را روشن میکند ،انگیزه است.
خاموش است .آنچه آتش و
ِ
در این بخش ،کبریتهایی معرفیشده است که میتواند زغالهای سیاه و سرد را به
اخترهایی سوزان و گرمابخش و نورانی تبدیل کند.

کبریتهایی برای شعلهورکردن انگیزه در مخاطبان
کبریت اول :احساس قدرت کردن مخاطب
کبریت دوم :با انگیزهبودن خودتان
کبریت سوم :پاداشدادن
کبریت چهارم :عقدهاینبودن خودتان
کبریت پنجم :هدف داشتن
کبریت ششم :گرهزدن بادکنک انگیزه
کبریت هفتم :یکهتازی نکردن
کبریت هشتم :آموزشدادن کسی که خودش میخواهد
کبریت اول :احساس قدرت کردن مخاطب
داش��تن انگیزه ،مخاطب را قدرتمند میکند .اگر از مخاطب میشنویم که دائماً
میگوید نمیتوانم؛ مش��کل از این نیست که او واقعاً نمیتواند .او بهصورت ناخودآگاه
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به شما میگوید که انگیزۀ کافی ندارم و نداشتن انگیزه یعنی نداشتن قدرت انجام کار.
در خبری شنیدم مادری که  ۱۶۰سانتیمتر قد و  ۵۵کیلوگرم وزن داشت همراه
پس��ربچهاش در جاده تصادف کردند .ماشین در کنار جاده چپ کرده بود و بچه زیر
ماش��ین گیر افتاده بود؛ ولی مادر بدون هیچ آسیبی به بیرون پرتاب شده بود .وقتی
نیروهای امداد رسیدند ،مادر را در حالی دیدند که فرزند سالمش را در آغوش گرفته
بود .مادر و پس��ر ،برای معاینه به بیمارس��تان منتقل شدند و در آنجا معلوم شد که
ستون فقرات پشت مادر صدمۀ شدید دیده است .آنچه اتفاق افتاده بود ،این بود که
ظاهرا ً مادر ،ماشین را بلند کرده و بچه را با پاهایش جابهجا کرده است و حین انجام
این کار ستون فقراتش صدمه دیده بود.
هیچ روش دیگری وجود نداش��ت تا مادر بتواند در شرایط عادی ماشین را بلند
کن��د؛ زیرا جثه یا عضلههایی قوی برای این کار نداش��ت .فقط ق��درت انگیزه در او
میتوانس��ت این کار را انجام دهد .پس رابطۀ انگیزه و قدرت ،یک جادۀ دوطرفه
است :فرد بداند که قدرتمند میشود ،انگیزه میگیرد و فرد با انگیزه قدرتمند است.
پس مخاطب باید ایمان داشته باشد با دانستن این مطالب قدرتمند میشود.
کبریت دوم :با انگیزهبودن خودتان
مخاطبان شما زمانی میتوانند با انگیزه باشند که شما با انگیزه باشید .بزرگان
بسیاری این جملۀ معروف را گفتهاند:
«یک سرمشق خوب برای دیگران باشید»
اما ویژگیهای انسانهای با انگیزه عبارتاند از:
 .۱مثبت بودن
 .۲برانگیختگی به واسطۀ یک هدف
 .۳امیدوار به موفقیت
 .۴مراقبت از ظاهر شخصی
 .۵ارتباط باعالقه و اشتیاق با دیگران.
کبریت سوم :پاداشدادن
مهمترین اصل مدیریت جهان در کتاب جالب مایکل لی بوف 1با عنوان چگونه
1. Michael LeBoeuf

مردم برانگیخته میشوند؟ آمده است.

پس ش��ما به عنوان یک مدیر یا اس��تاد یا معلم باید کام ً
ال تعیین کنید که به چه
چیزهایی پاداش میدهید .انتخاب نوع پاداش متناسب با مخاطب خیلی مهم است.
چن��د نمونه از پاداشه��ای ممکن و معمولی را که باعث ایج��اد انگیزه در فراگیران
میشود ،در زیر میآوریم.
مدیر برای کارکنان :ترفیع رتبه ،افزایش دستمزد ،تعریف ،تقدیر و....
اس�تاد برای دانش�جو :نمره ،دعوت از او برای همکاری علمی ،تعریف ،گذاشتن
وقت بیشتر برای او در خارج از کالس و...
معلم برای دانشآموز :نمره ،سپردن ادارۀ کالس به دانشآموز ،تعریف و تمجید،
تماس با خانواده و تعریف از او ،جایزه و...
بهصورت کلی افراد با دیدن موفقیتهایشان انگیزه میگیرند.
البته مثالهای باال عموماً انگیزههای بیرونی بود .این انگیزهها مؤثر هستند؛ ولی
دوام زیادی ندارند بهتر اس��ت این موارد با ترکیبی از انگیزههای درونی ارائه ش��ود.
بهصورت واضحتر ای��ن که باید انگیزههای بیرونی مانند پاداشها ،انگیزههای درونی
را قویتر کند.

کبریت چهارم :عقدهاینبودن خودتان
عقدههای خودتان را بر روی فراگیر خالی نکنید .الزم نیس��ت همانطور که با
ش��ما رفتار شده اس��ت با مخاطبتان رفتار کنید .بدانید شما نقش مؤثری در شادی
زندگی خصوصی افراد دارید ،پس این مسئولیت سنگینی است .یک برخورد بد شما
با فراگیرتان ممکن اس��ت زندگی خصوصی او را ساعتها یا روزها خراب کند .یکی
از معضالت سیستمهای بد آموزشی این است که افراد چیزهای بدی از اساتید خود
آموختهاند و وقتی خودشان استاد میشوند دوباره همان چیزهای بد را تکرار میکنند؛
بدون این که بدانند آن چیز بد است؛ یا اگر میدانند ،بهدلیل عادت نمیخواهند آن را
ترک کنند .بدانید که مدرس عقدهای انگیزه را میکشد.
 .1ریچارد دنی ،هنر ایجاد انگیزه ،ترجمۀ محبوبه ندیمی ،تهران :آزاد مهر ،۱۳۸۸ ،ص.۲۴
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«بیش�ترین بهره را از کارهایی خواهید برد ک�ه در ازای آن پاداش میگیرید.
به آنچه امید دارید و تقاضا میکنید و آرزو دارید یا التماس میکنید ،دس�ت پیدا
1
نمیکنید .بلکه به آنچه میرسید که برای آن پاداش گرفتهاید».
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کبریت پنجم :هدف داشتن
بسیاری از فراگیران هدفی برای زندگی ندارند .آمارهای بینالمللی نشان میدهد
۹۷درصد مردم دنیا هدف ندارند .اگر ش��ما از فراگیران خود بخواهید اهدافش��ان از
زندگی را برای ش��ما بگویند ،کام ً
ال متوجه صحت آمار باال میشوید .شما قبل از هر
چی��ز باید هدف از آموزش خود را به آنها بگویید؛ یعنی دقیقاً بدانند با دریافت این
آموزش از جانب شما به چه چیزی دست پیدا میکنند؟
اما برای هدفی که تعیین میکنید بهتر است از فرمول  SMARTپیروی کنید:
 :Specificکام ً
ال مشخص باشد.
 :Measurableقابلیت اندازهگیری داشته باشد.
 :Attainableدر دسترس باشد.
 :Realisticواقعبینانه باشد.
 :Timelyزماندار باشد.
کبریت هدف داشتن ،مهمترین کبریت برانگیزاننده است که اگر انگیزه بهوسیلۀ
هدف شعلهور شود ،کسی نمیتواند خاموشش کند.
کبریت ششم :گرهزدن بادکنک انگیزه
زمانی که انگیزه ایجاد ش��د تا ابد باقی نمیماند .برخی از مدرس��ان همان اول
بهگون��های هنرمندانه ایجاد انگی��زه میکنند ،فراگیران هم خیلی با انگیزه ش��روع
میکنند؛ ولی بعد از مدتی همه به حالت بیانگیزگی برمیگردند .این نوع انگیزهدادن
درست مثل این است که بادکنکی را باد کنید و سر آن را گره نزنید .انگیزهدادن فقط
برای شروع کافی نیست؛ بلکه باید در فرایندی مداوم این کار انجام شود.
همانگونه که برای ارزش��یابی در طول فرایند آموزش ،مقولهای به نام ارزشیابى 
تکوینى 1وجود دارد ،مبحثی بهعنوان انگیزش تکوینی هم باید وجود داش��ته باشد؛
یعنی همزمان با آموزش و بر طبق نتایج ارزش��یابی تکوینی ،انگیزش تکوینی هم به
فراگیران داده شود.
کبریت هفتم :یکهتازینکردن
بهوضوح مش��خص اس��ت فراگیرانی انگیزۀ یادگیری بیشتری دارند که مدیر یا
1. formative evaluation
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استاد یا معلم ،آنها را در فرایند آموزش دخیل کند؛ به طورکلی بدانید مشارکتکردن
در کارها ،برانگیزاننده است .از فراگیران بخواهید برای فرایند آموزش نظر بدهند .از
محتوا گرفته تا محیط آموزش و حتی روش تدریس خودتان .این کار باعث میشود
آنها انگیزۀ بیشتری پیدا کنند؛ چون در محیطی هستند که به آنها احترام گذاشته
میشود.
کبریت هشتم :آموزشدادن کسی که خودش میخواهد
اگ��ر تمام مراحل قبل را انجام دادید؛ ولی بازه��م فراگیران انگیزۀ کافی برای
یادگیری نداش��تند .بهتر است آموزش ندهید .شما اگر میخواهید مؤثر باشید فقط
بای��د به افراد عالقهمند یا نیازمند و از همه بهتر این که به افراد نیازمند و عالقهمند
آموزش بدهید .کس�ی ک�ه نیاز یا عالقهای به موضوعی ندارد ،بهتر اس�ت آموزش
نبیند .ش�ما تالش خود را بکنید؛ ولی مس�ئول خوش�بختی دیگران نیستید .اگر
بهعنوان مدیر یک مجموعه با کس��انی روبهرو میش��وید که از آموزشدیدن امتناع
میکنند از موارد تنبیهی نیز اس��تفاده کنید .ولی ای��ن کار را زمانی انجام دهید که
واقعاً هفت کبریت قبلی را امتحان کرده باشید.
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به کمک طنز ،قصه و کارگروهی
تدریس را به یادماندنی کنید

