
 
   

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  تدریس حین درستراحتک ا

 این مقاله رایگان است 
 و شرط استفاده از آن این است که

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  

 

 



 

  
 1 محمد حافظی نژادنویسنده : 

  در حین تدریسستراحتک ا

 /http://raveshtadris.com مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  عکس زیر مثل شود می باشد نداشته استراحت و تنوع کالس اگر

 
 

 از بعد. دارد را استراحت بدون پردازش توانایی دقیقه 50 تا 20 بین فقط مغز
 اب مستقیمی ارتباط مسئله این. آید می پایین شدت به مغز بازدهی زمان این
 می خسته تر زود ذهن باشد تر پایین سن هرچه یعنی دارد هم مخاطبین سن
  .شود می پرتی حواس دچار زودتر اصطالح به و شود
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 آن به بعد و بیارویم فشار مغز روي دقیقه 20 باید مغز بازدهی بهترین براي
  .دهیم انجام را کار همین باز و بدهیم استراحت

 
 
 ار تدریس نوع سه و پردازیم می تدریس در استراحتک لزوم به فیلم این در ما

 کنیم می تحلیل
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 نیست استراحت - است بد تدریس  : اول نوع تدریس -1
 
 نشان افقی محور و تدریس بازدهی دهندي نشان عمودي محور زیر نمودار در

 ییعن گیرد می صورت باال قسمت در فقط یادگیري. است کالس زمان ي دهنده
  اول ي دقیقه 20 در
نمی گیرند و مکانیسم دفاعی  مخاطبین هیچ چیزي یادبقیه ي وقت کالس  در

مغز به آن ها دستور میدهد که براي فرار از یک موقعیت نا خوشایند یا بخوابند 
  لشان بازي کنند.با موبای
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  استراحت نیست _تدریس خوب است تدریس نوع دوم:  -2

ز ان میزان توجه و بازدهی را دارد. ولی بینیم که ابتدا و انتهاي کالس بیشتریمی 
مخاطبین چیزي یاد نمی گیرند چون مغز اون ها خسته  70تا  20دقیقه ي 

  ر است و آدمک خستگی را کوچکتر است.خستگی کم تشده است. اینجا 
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  استراحت دارد _ده آل: تدریس خوب حالت ای -3
  وب است و هم استراحت وجود دارد.آل ترین حالت هم تدرس خایده در 

هر بیست دقیقه یک استراحتک داده می شود و با ایجاد تنوع از خستگی حدودا 
 یک و خیلی کوتاه یا یک داستان حاشیه اي طنزمثال مغز جلوگیري می شود. 

و  .می تواند تنوع ایجاد کندپرسش و پاسخ در یک موضوع جذاب ( مثال فوتبال) 
  .یا اینکه رسما اعالم کنید: پنج دقیقه استراحت

  
بهترین زمان ها براي استراحتک هستند چون وقت کالس  70و  20،45ق دقای
سه قسمت اول می شود دقیقه اي را به چهار قسمت تقسیم می شود. در  90

  تدریس کرد و در قسمت چهارم به مرور پرداخت . 
دقیقه ي چهارم تدریس مطالب زیادي هست که تقدیم شما  20رابطه با در 

  ببینید: زیر آدرس این مقاله رافیلم  خواهم کرد.
h p://raveshtadris.com/?p=25394  
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  ارمزاز توجه شما به این مقاله سپاسگ

  ادامه ي دوستی هابراي 
  را بپذیرید هدیه سایت روش تدریس

  هاي صوتی به همراه کتابفایل 

  
  به ایمیل شما ارسال می شوند یگانرابه صورت 

  و دانلود فایل ها روي لینک زیر کلیک کنید عضویتبراي 
http://raveshtadris.com 

 
 

 
  به جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش تدریس خوش آمدید
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