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 سه روش از جدید ترین روش های تدریس

 است  پیش   سال   صدها به  متعلق   که روش تدریس سنتی”گچ و بحث کردن” یا همان سخنرانی  

 در   و  شودمی تدریس  مدارس  در  امروزه  که   نوین  و   مدرن  تدریس  های  روش  با   مقایسه  در

 .است  برخوردار  پایینی  بسیار  سطح  از  است،   دسترس

شوند، محدود کردن توانایی دانشجویان  می تشویق بیشتر دانشجویان که تعامل و همکاری دارند

از نمرات تأکید شده مندی بیشتر  آموزان به حداقل رسیده است و تمرکز بر روی بهرهو دانش

 .است

آموزش دهد؛ و این مسئولیت را بیشتر  بجذا  برای یک معلم الزم است که بتواند یاد بدهد و

ریزی کنند که واقعاً به کار آید. در اینجا سه روش از کند تا یک برنامه درسی برنامهمی

 :شودکه مؤثر است ارائه می روش های تدریس بهترین

 دارروش تدریس اول: آموزش فاصله

آوری را گزارش ج شگفتدار استفاده کردند نتایمعلمان زمانی که از روش یادگیری فاصله

 .اندداده 

شده در سه زمان دار روش یادگیری است که در آن محتوای آموزش فشردهیادگیری فاصله

آموزان در این ای همراه است. دانشدقیقهشود که با دوتا استراحت کوتاه دهتکرار می

 پردازند. های جسمی میهایی همچون فعالیتهای کوتاه به فعالیتاستراحت

 .توان در دروس استفاده کردم که از این روش نیز میکنمن فکر می

سرعت تغییر هایشان بتوانند بهکند تا بین فعالیتآموزان را تشویق میدار دانشیادگیری فاصله

 .وضعیت بدهند. و از کاری به کار دیگر مشغول شوند

قه دقی  ۱۵برای مثال ده دقیقه آموزش درس سیستم عصبی همراه با پاورپوینت و سپس 

 .آموزان را بهبود ببخشدی دانشتواند نمرهبسکتبال بازی کنند. این روش می

https://raveshtadris.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b4-%d9%88-%d8%aa%d9%86%d8%a8%db%8c%d9%87/
https://raveshtadris.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d9%83-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8/
https://raveshtadris.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d9%83-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8/
https://raveshtadris.com/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d8%a8%d9%83-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b0%d8%a7%d8%a8/
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اند که در تاین گزارش داده دبیرستان مانکسیتن  نتایج دروغ نیستند و سازندگان این روش در

های مرسوم و سنتی مؤثرتر از روش  کنند این روش بسیارها ادعا میکند. آناین روش کار می

 .ساعته است  ۴

های برقراری ارتباط کنند تا راههای مغز وجود دارد. این کلیدها کمک میکلیدی در سلول

 .شکل بگیرد تا یک دانش یا علمی یادآوری شود

 .کند تا افراد زمان بیشتری را برای استراحت داشته باشندبعالوه این روش کمک می

تری تقسیم کنند پس های کوچکی درسی را به قسمتی برنامههای فشردهخشها باگر آن

 دیگر الزم نیست نگران باشند.  

 پذیر(های جذاب )انعطافروش تدریس دوم : چهارشنبه

آموز دیگر فرق آموز با دانشهای معمول برای تمام افراد مؤثر نیستند. هر دانشهمیشه درس

 .هرکدام مشکل خود رادارندکند و می

ی عمیق و مفهومی در مورد شود یک جلسهمعنی و مفهوم چهارشنبه جذاب این است که می

 .راحتی داشتریاضیات یا موضوعات دیگر در طول کل یک روز به

کند تا آموز را کمک میکند و هر دانشهای جذاب، معلم تالش میدر دروس چهارشنبه

 .صه بسیار مشکل است را بخوانند و یاد بگیرندشخدروسی که برایشان به

آموزان بسیار آسان شده و درزمانی که در مدرسه هستند بتوانند شود تا کار دانشاین باعث می

 .راحتی روی موضوعی تمرکز کنند و مشکلشان را برطرف کنندبه

و با آن   کندآموز زمانی که در خانه روی موضوعی کار میاین به این معنی است که دانش

 .کند شکست نخورده و موفق شود موضوع مبارزه می

ی تواند برنامهاند این کار خیلی ساده است و عالوه بر اینکه میمعلمان نیز این را متوجه شده

 .دروس را مرور کنند  تدریس خصوصی راحتی باکمیتواند بهها را حفظ کند بلکه میدرسی آن

http://www.monkseaton.org.uk/
https://raveshtadris.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-2/
https://raveshtadris.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-2/
https://raveshtadris.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c-2/
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شوند های دیگر با دروس درگیر میهای جذاب بیشتر از زمانآموزان در دروس چهارشنبهدانش

کند تا مسائل دشوار ها کمک میدهد که به آنها را در یک شرایط مطالعه متمرکز قرار میو آن

 .را درک کنند

ی سریع و راحتی یک هفتهآموزان کمک کنند و بهمعلمان نیز قادر خواهند بود تا به دانش

 .پیشرفت زیادی داشته باشند

آموزان تواند به دانشروزهای هفته میداشتن دروس ریاضی و یا زبان انگلیسی در طول تمام

 .ها پیروز شوندزمان کوتاه عبور کنند و بر آنکمک کند تا از میان مسائل در یک

درسی یک   آموزان و معلمان به یک اندازه خبر خوشایندی است چراکه اگر هماین برای دانش

شده درصد بیشتر از زمان تعیین  ۲۵تر است چون در واقعیت بیشتر اوقات ساعت طول بکشد به

 .رودبرای یک درس، زمان از دست می

 انجام  در   اوقات  بیشتر  آموزاندانش  و  دارد وجود   … سازی کالس ودر اینجا مسائلی برای آماده

 .نیستند  سریع  وظایفشان

آموزانش مناسب است،  معلم باید انتخاب کند که چه روشی برای دانش
 دار های جذاب یا یادگیری فاصلهچهارشنبه

 روش تدریس سوم: تعامل با دنیای واقعی 

خواهند با دنیای واقعی آموزان مینامند، دانشدر یک روش تدریس که آن را تعامل می

شان اتفاق افتاده است را های مختلف زندگیهمکاری داشته باشند و هر آنچه را که در حوزه

صرفه نیز هست و در شغل و بهتنها نوعی کارآموزی است بلکه مقرونوتحلیل کنند )نهتجزیه

واقع در  وزدانشگاه لیس در  وکارها کسب  مطالعات.(  است  مفید  نیز  …های مختلف جامعه وحوزه

 .تمرکز کرده است  هیکارگرو   و تعامل و همکاری  روی  جدیداً دادلی  

روند تا ببینند که چگونه دانشی را که یاد وکارهای محلی میآموزان به بازدید کسبدانش

 .رودگیرند در دنیای واقعی بکار میمی

http://www.leasowes.dudley.sch.uk/index.asp
http://www.leasowes.dudley.sch.uk/index.asp
https://raveshtadris.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://raveshtadris.com/%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87%db%8c%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84/
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های موردنیاز مشاغل را آموزان لباسشده و تمام دانشچند روزی برای این تمرین کنار گذاشته

آموزان را درگیر کند و بتوانند دانششان را به دنیای که دانشپوشند. این ایده برای این است  می

 واقعی متصل کنند. 

ها را به دنیای واقعی هایشان آنخوبی نشان دهند که چگونه آموزشاگر معلمان بتوانند به

کند و یک اتصالی ایجاد ها ارتباط برقرار مینشان با آهای مغزیکند، سپس سلولمتصل می

 .شودمی

های جدیدی که معرفی دیدن و ملموس است چون قبل از این روشاین نتایج برای همه قابل

را   c تا a توانستند نمرات بینسال می  ۱۱و   ۱۰آموزان در طول درصد دانش  ۴۰شد فقط  

 درصد(   ۷۰بگیرند)باالی  

درصد   ۹۱های جدید تدریس این درصد به  ت که بر اساس روشبنیاد رسمی گزارش داده اس

اند نمرات آموزان توانستهدرصد دانش  ۹۱ام،   ۱۱ارتقاءیافته است؛ یعنی در سال دهم یا در سال 

 .را بگیرند  c تا a  بین

آموزان وپرورش و همچنین شرکت دانشهدف روش های تدریس جدید بهبود کیفیت آموزش

 .ت. نوآوری به معنای پیشرفت و توسعه استدر فرآیند آموزشی اس

 


