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 چطور کالس جذابی داشته باشیم و از تدریس مان لذت ببریم؟

 

 کالس جذاب چگونه کالسی است؟

 

 شما هم خيلي حوصله دارين آآ،

 !!!خوب درست رو به بچه ها بگو تا بره ديگه

 !نيومدن كه تفريحدو ساعت اومدن كه ياد بگيرن 

 شايد اين جمالت باال رو از همكاراي بي ذوقتون شنيده باشين

 ولي واقعيت امر اينه كه هدف ما از هر کاری

دقيقه نمي تواند یک جای ثابت  ۳۰آموزش به دانش آموزهایی است که در هر سن و سالي بيشتر از 
 .بنشینند

 

 باشد، تجربه ثابت کرده است که هر چه جذابیت کالس بیشتر

 .زبان اموزان بهتر و بیشتر یاد می گیرند

و قسمت جالب قضيه اين اسه كه همه ي ما تو كالساي جذابي كه مي رفتيم به طور شگفت انگيزي 
 .بيشتر ياد مي گرفتيم
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 فیزیک بدن ما

 بدن ما انسان ها در اصل واسه نشستن طراحي نشده است

 در بدن ما جريان پيدا نمي كند، و در نشستن هاي طوالني مدت خون به خوبي

 در نتیجه اكسيژن كافي به مغز نمي رسد

 .و ما پس از مدتی احساس خستگی و خواب آلودگی میکنیم

 

 خوب خود اين مسئله شد نكته ي اول،

 .بايد كاري كنيم كه متناسب سن دانش آموز يا دانشجو يه سري حركات فيزيكي در کالس انجام بگیرد

 

 :شكل كه به آنها بگوییم البته نه به اين

 .فکر می کنم االن شما خسته شده اید، حاال پاشيد و نرمش كنيد

 

 .دقت کنید که هر حركتي بايد مناسب كالس و درسي كه ارايه می کنید باشد

 

 به عنوان مثال مي توانيد از بچه ها بخواهید كه بلند شوند

 ن و برگردن سر جایشان،و از چند نفر همكالسيهاشون در مورد درس سواالتي بپرس

 بعدا شما وظيفه دارين كه از بچه ها نتيجه ي كارشان را هم بپرسيد

 .نه اينكه صرف بلند شدن برن از هم ديگر سوال بپرسن
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 کالس جذاب و خالقیت

 .شما بايد خالق باشيد

 بازي هاي مناسب سن بچه ها طراحي كنيد

 .و از آنها بخواهید كه انجام بدهند

 

 فقط مختص بچه هاي كم سن و سال نيستبازي هم 

 .بلکه مي توانيد براي بزرگترها هم استفاده كنيد

 

 .کارها را به شکل متفاوتی انجام دهید

 به عنوان مثال اگر می خواهید که ساعت را آموزش دهید

 .می توانید به جای کشیدن عکس ساعت بر روی برد از یک ساعت بزرگ و واقعی استفاده کنید

 

 .جذابیت و یادگیری به طرز شگفت آوری باال خواهد رفتمیزان 

 

 :اگر بخواهم تعریفی از خالقیت داشته باشم می توانم این را بگویم که

 .من کار متفاوتی انجام نمی دهم بلکه کارها را متفاوت انجام می دهم

 .اگر تدریسمان بصورت متفاوتی باشد قطعا نتایج بهتری خواهد داشت

 

 .ینجا را کلیک کنیدا اله خالقیت روشی برای جذاب تر کردن کالسبرای مطالعه مق
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  های کالسیبازی 

 

 مهم نیست زبان آموزانتان هشت ساله یا هجده ساله باشند،

 .همه بازی کردن و کاردستی درست کردن را دوست دارند

 .بازی راهی عالی برای درگیر کردن افراد است

 گذردشوند و زمان میدر بازی می آموزان چنان غرقدر حین بازی، دانش

 .شوند در حال یادگیری هستندکه حتی متوجه نمی

 .های متفاوت و منحصر به فردی بیابیدتوانید برای هر درس بازیمی

 کنید،آموزان را درگیر میکند در حالی که دانشها به شما کمک میهر نوعی از بازی

 .داشته باشید کالس جذاب

 

 با نشاط باشيد

 افراد با نشاط معموال افراد بسيار آراسته، با نظم و وقت شناس هستند

 .و با سرعت خاصي كارهايشان را انجام مي دهند

 

 به بقيه احساس سرزندگي مي دهند

 .افراد از مصاحبت با آن ها لذت می برند

 .و خودشان نیز از بودن در جمع دانش آموزها و همكاران شان لذت مي برد

 :ب و با نشاط باشداگر معلم شادا
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 .تر، در كالس حاضر خواهند شددانش آموزان مشتاق

 .تر خواهد گشتروابط بين معلم و دانش آموزان صميمانه

 دانش آموزان به طرح مشكالت خويش با استاد معلم خواهند پرداخت

 .و از معلم به عنوان مشاور بهره خواهند برد

 .وري از كالس افزايش خواهد يافتبهرهتر خواهند شد و دانش آموزان شاداب

 .کالس جذاب تر خواهد بود

 

 شوخ طبع باشيد

 قطعا مي دانيد كه انسان هاي شوخ طبع چقدر آدماي جذابي هستند

 دیگران از بودن در كنارشان خسته نمي شوند

 .برعکس افراد تمایل زیادی برای کنار آن ها بودن دارند

 

 .الس جذاب تر داشتن استفاده كنيدشما هم بايد از اين مزيت براي ك

 

 البته شوخي بايد بجا باشد

 .و بر شخصيت )کاریزما( و موقعیت شما تاثير سو نداشته باشد

 

 

 



 

6 
 

 

 

 شما کمتر حرف بزنید

 اگر قرار باشد همیشه شما صحبت کنید،

 مطمئن باشید که کالس خسته کننده ای خواهید داشت

 .خواهند شد و دانش آموزان تان به زودی دلزده و سرد

 

 سعي كنيد بچه ها را بيشتر به انجام فعاليت هاي كالسی مشغول کنید

 .بدین ترتیب خودتان نیاز کمتری به صحبت کردن دارید

 

 .از بچه ها بازخورد درس را بپرسيد

 ،(خوابيدن) sleep مثال در آموزش زبان انگليسي پس از آموزش لغت

 آموزان تان بخواهيد كه عمل )خوابيدن( را نشان بدهندمي توانيد براي بازخورد گرفتن از دانش 

 تا هم اينكه همه حواسشان به درس باشد

 و هم اينكه نقش دانش آموزان در کالس پررنگ تر شود

 .و ازهمه مهم تر این که كسي خسته و کالفه نشود یا احیانا دچار خواب آلودگی نشوند

 

 پرانرژی باشید

 س جذاب این است که خودتان نیز هميشه جذاب و پر انرژي باشيد،یکی از آیتم ها برای ذاشتن کال 

 عبوس نباشيد،

 .يكبار جلوی آینه بروید و خودتان را چک کنید
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 ببينيد چقدر شاد و بشاش هستيد،

 اگه حتي خداي ناكرده اتفاق بدي براي شما افتاده است،

 همه ي ناراحتي ها رو پشت در كالس بگذارید،

 .نرژي وارد کالس شویدلبخند بزنید و با ا

 

 کالس جذاب و تغذیه

 .یادتان باشد که تغذيه بسیار مهم است و اينكه كي چه چیزی بخوريم هم مهمتر

 بستني و شكالت مي توانند تا مدت كوتاهي شما را سر حال نگه دارند

 اما به سرعت قند خون شما با افت شديد مواجه خواهد شد

 .و در نتیجه باعث كسلي شما مي گردد

 پس بهتر این است كه از غذاهاي مفيدي مثل سيب استفاده كنيم

 .چون سیب قند خون را به آهستگي افزايش مي دهد و به مدت طوالني تري شما را سر حال نگه مي دارد

 

 رعايت پوشش ظاهري

 بعضی از معلمان فکر می کنند كه بايد به لحاظ علمي و اخالقي آراسته و توانمند باشند

 .ظاهر مثال تیپ، لباس و پوشش و آرايش يا پيرايش از اهميت چنداني برخوردار نيستو توجه به 

 .اما اين تفکر بسیار اشتباه است

 كنندزبان آموزان حتي درباره پوشش معلم موشكافي مي

 .پذيرندو اگر معلم ظاهري ژوليده و نامرتب داشته باشد،از او تأثير چنداني نمي
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 تعاملی کردن کالس 

 درس سنتی که در آن معلم جلوی کالس در حال سخنرانی استکالس 

 .برداری، خسته کننده استو دانش آموزان در حال یادداشت

 مند شوند،دهید عالقهها درس میآموزانتان به چیزی که به آنخواهید دانشاگر می

 .باید کالس را تعاملی کنید

 .نیددهید درگیر کها را در همه چیزهایی که آموزش میآن

 روش یادگیری مشارکتی پازل را امتحان کنید؛

 .کنندکنند و یک تکلیف را کامل میآموزان برای یادگیری مانند یک تیم با هم کار میای که دانششیوه

 آموزی برای سهم خود مسئول است،هر دانش

 .و برای تکمیل تکلیف باید به عنوان عضوی از گروه کار کند

 آموزان و کنشی کردن آن،دانشبا درگیر کردن 

 مند کنیدها را مشغول و به محتوایی که باید یاد بگیرند عالقهتوانید آنمی

 .و کالس جذاب تری نیز داشته باشید

 

 پرهيز از غرور

 معلمي كه مغرور است

 .دانش آموزان از او خواهند گريخت

 .تكبر و غرور معلم تدریس را با مشكل مواجه خواهد ساخت

 توانند دانش آموزان را جذب كنند،معلمان متواضع و فروتن بهتر مي برعكس
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 .كالس را جذاب کنند و آموزش را آسان تر

 

 کالس جذاب و زبان بدن

زبان بدن شما از جمله ابزارهای فوق العاده مفيدي هستند كه باعث مي شود شما و کالس شما جذاب 
 .شود

 .البته اگر به درستي از آن استفاده کنید

 

 .بسياري از پيام های شما توسط زبان بدن شما به دانش آموزان انتقال داده می شوند

 .آموزش با کمک زبان بدن بسیار آسان تر و جذاب تر خواهد بود

 

 تصور کنید که می خواهید از دانش آموزانتان تقاضا کنید كه ادامه درس را بخوانند

 كدام یک از حاالت کالس جذاب تری فراهم میکند؟

 اينكه دستتان را به عالمت ادامه دادن بچرخانيد و بگوييد كه ادامه دهد

 يا آينكه فقط بگوييد شما ادامه بده؟

 

  پیشنهاد

 معلم برای ایجاد جذابیت بیشتر در کالس درس و به وجود آوردن کالس جذاب و شاد برای دانش آموزان، 

 باشد،که می تواند یکی از عوامل جذب دانش آموز به کالس درس 

 .می تواند از طنز در کالس استفاده کند و درس را با استفاده از طنز تدریس نماید
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 بهتر است متن و محتوایی که برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود،

 .بر اساس عالقه ی آنان برنامه ریزی می شود

  ... دیوار کالس ها استفاده کرد ودر مورد فضای کالسی می توان از رنگ های شاد و جذاب در رنگ زدن در و 

 

 شايد االن به خودتان بگوييد كه من )شمس الدین خجسته نیا( خيلي دارم جزيي فكر مي كنم

 اما جالب است بدانيد كه واقعا همين جزييات هستند كه شما را متمايز

 .و به یک مدرس کارکشته و کالستان را به یک کالس جذاب تبدیل مي كند

 

 .دوره ی رایگان روش تدریس شرکت نکرده اید پیشنهاد می کنم همین االن اینجا را کلیک کنیدگر هنوز در ا

 

 

 

 

 


