
 

 
   

                                                                        Teaching   تدريس

بر اساس طرح منظم و هدفدار  فراگيرو  مدرسعبارت است از تعامل يا رفتار متقابل  Teachingتدريس يا 

 . فراگير،براي ايجاد تغيير در رفتار  درسم

  Instruction   مفهوم آموزش

 .برخالف تدريس كه داراي ابعاد عاطفي ،انساني و تعاملي است همان تدريس است اما داراي ابعاد مكانيكي

 
  Active Teaching     تدريس فعال

به روشي اطالق مي شود كه در آن فراگيران در جريان آموزش برانگيخته شده و در امر يادگيري مي كوشند. در 

 كننده را ايفا مي كند و يك ارتباط متقابل بين مدرس و فراگير وجود دارد.واقع مدرس نقش راهنما و هدايت 

 
   Active Learning Process   فرآيندياد دهي فعال

در كالس با كمك فراگيران انجام مي دهد تا امر يادگيري با معنا محقق شود. در اين  مدرسهايي كه  فعاليت 

دانشجويان در حل مسأله، مشاركت خود دانشجويان در امر يادگيري و ها عبارتند از درگير كردن  تحقق، فعاليت

 ايجاد تفكر انتقادي در فراگيران.

 
 Learning يادگيري 

پايدار در رفتار بالقوه يادگيرنده، مشروط بر آنكه اين تغيير بر اثر تجربه رخ “ عبارت است از ايجاد تغيير نسبتا

 دهد.

   برخي از اصول يادگيري:

  اصوالً در اختيار يادگيرنده است 

  فردي و منحصر به فرد است 



  تحت تاثيرحالت عمومي يادگيرنده است 

  همكاري و همگامي است 

  يك فرآيند تكاملي است 

  منتج از تجربه است 

   به صورت مستقيم قابل مشاهده نمي باشد 

   يادگيري يك عمل فردي است 

  انگيزه كليد اصلي يادگيري است 

 ربه ياددهند بايد براي يادگيرنده روشن باشد تناسب تج 

  » يادگيرنده مهم است » آگاه كردن 

 هاي يادگيري ويژگي

  . . . يادگيري 

  ايجاد يك تغيير در رفتار يادگيرنده است. 

 نسبتاً دائمي و در عين حال تدريجي ، قابل انطباق و انتخابي است.  

  . اين تغيير در نتيجه تمرين و تكرار و تجربه به وجود مي آيد 

 بطور مستقيم قابل رويت نيست.  

 شرايط الزم براي تسهيل يادگيري

 ..... جوي كه 

  اشخاص را به فعال بودن تشويق كند 

  ماهيت فردي يادگيري را تاكيد نمايد 

  بپذيرد كه وجود تفاوت خوب است 

  حق اشتباه كردن را براي افراد قائل باشد 

  نقص را تحمل نمايد 

  صراحت درباره خود و اطمينان به خود را تشويق كند 

  احساس محترم بودن و مورد قبول قرار گرفتن را در افراد ايجاد نمايد 

  كشف مطالب را آسان كند 

 ها تاكيد كند  بر ارزشيابي از خود درهمكاري 

 ن سازدبرخورد عقايد را ممك  

 

 



 
  Active Learning                        يادگيري فعال

هايي است كه در آن دانشجويان نقشي بيش از يك شنونده را به عهده مي گيرند و در پردازش و  شامل روش

 كاربرد اطالعات نيز مشاركت دارند.

هر چيزي كه يادگيرندگان را در  ") تعريف عملي از يادگيري فعال ارايه مي دهند و آن را به عنوان ٢٠١٢( نسين

  "انجام كارها و تامل درباره آن كارهايي كه انجام مي دهند، درگير مي كند

دانشجويان بايد "وي معتقد است كه ،  تجربه و تامل) يادگيري فعال را به دو بعد تقسيم مي كند: ٥٢٠١( ادواردز

 . "آن چيزي را كه انتظار داريم  ياد بگيرند، عمال انجام دهند

 هاي فعال بيشتر است. مطالعات نشان داده است يادگيري ماندگار و عميق با استفاده از روش

 : اجزاي اصلي يك يادگيري فعال

  صحبت كردن و گوش دادن 

  نوشتن 

 خواندن 

 انعكاس اطالعات  

 فعال:ويژگي هاي يادگيري 

  .يادگيرندگان  به اموري فراتر از گوش دادن مشغول هستند 

 .بر پرورش مهارت هاي دانشجويان بيشتر از انتقال اطالعات، تاكيد مي شود  

  .يادگيرندگان در سطوح باالي انديشيدن (تجزيه و تحليل، تركيب، ارزشيابي) درگير مي شوند 

 ،نوشتن) مشغول هستند. يادگيرندگان به فعاليت ها (خواندن، بحث كردن  

 .تاكيد عمده بر شناسايي نگرش ها و ارزش هاي خود يادگيرندگان است  

 
  رويكرد فعال  رويكرد سنتي و رايج

  غير فعال بودن يادگيرنده •

 معلم محوري •

 مدرسيادگيري فقط از  •

 يادگيري از كارشناس •

 بازخورد يادگيري فقط به يك نفر •

 رقابت با ديگران •

 اتكا به يك فرد •

  استفاده از يك روش مشابه •

 پنهان كاري •

 كپي برداري •

 نگراني از اشتباه •

 يادگيري از طريق نت برداري •

  فعال بودن يادگيرنده •

 معلم به عنوان راهنما •

 يادگيري از همه •

 كشف از طريق راهنمايي •

 يادگيري از طريق تعامل با ديگران •

 همكاري با ديگران •

 ها اتكا به راهنمايي •

  ها تنوع و انعطاف پذيري روش •

 تقسيم كار، باز •

 گيري يادگيري از طريق وام •

 عدم نگراني از اشتباه •

 يادگيري از طريق حل مسأله •



 رسمي و خشك بودن كالس •

 هاي با زمان كوتاه كالس •

 تصميم گيري فردي •

 فكر كردن در باره نتايج •

  

 غير رسمي و انعطاف پذير بودن كالس •

 طوالني بودن زمان كالس •

 ديگرانتصميم گيري با  •

 فكر كردن فرآيندي •

  

  مدرسانمورد استفاده توسط  نمونه هايي از روش هاي تدريس فعال

 پروژه هاي گروهي

  

 بارش فكري

  

 مطالعات موردي

  

 مباحثه، نمايش •

 گفتگو •

 خاطرات و گزارش روزانه •

 تجارب •

 مصاحبه •

 برگه هاي كار •

  

 ها بازي •

 بررسي مطالعات •

 نمايشگاه •

 بحث •

 بازي نقش •

 اجرا •

  

 كوئيز •

 عملي كار •

 گردش •

 نقشه كشي •

 تجارب كاري •

 توضيح دادن •
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