
 
    

 نویسنده : محمد حافظی نژاد

 از مجموعه مقاالت رایگان سایت روش تدریس

  کالس معکوس

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

با یک نفر به اشتراك بگذارید را آن  
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سالهاست که آموزگاران بدنبال راههایی براي تغییر دادن شیوه هاي تدریس 
هستند. اینکه چگونه با استفاده از فن آوري جدید و مدرن روشهاي آموزشی را 

یاد می شود. معکوس  "کالس معکوس"دگرگون کنند. مفهومی که از آن بعنوان 
جدید و آموزش در منزل و به جاي در اینجا به مفهوم بدست آوردن اطالعات 
 .آن، انجام تکالیف درسی در مدرسه است

است در گزارشی که شبکه ي یورو  سایت خان آکادمی سلمان خان که مدیر
 نیوز تهیه کرده به توضیح فعالیت خود می پردازد

 ایران چگونه می توانیم این کار را انجام دهیم؟ اما ما در کشور عزیزمان

پیشنهادي که به تعدادي از معلمان مقطع متوسطه دادم این بود که قبل از 
شروع سال تحصیلی از تدریس خودشان فیلم بگیرند.اینکه چگونه باید از کالس 

توضیح   تدریس براي دانش آموزان غایب عنوان به اي مقاله در فیلم بگیریم 
 .داده شده است

 :امکانات موجود اما مراحل انجام تدریس معکوس با

 قبل سال تحصیلی از تدریس خودتان فیلم بگیرید .1
در آغاز اولین جلسه فیلم ها در اختیار دانش آموزان قرار دهید. این کار  .2

را می توانید از طریق دي وي دي ، فلش ویا حتی آپلود در سایت هایی 
 .جام دهیدان آپارات مانند
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پس در جلسه اول تدریس نمی کنید و کار هایی دیگري انجام میدهید  .3
اگر می خواهید بدانید چه کارهایی براي جلسه اول بهتر 

 .کلیک کنید اینجا  است
بخواهید فیلم تدریس را تا جلسه نگاه کنند. در هر از دانش آموزان  .4

 زمان و هر مکانی و به هر تعداد که دوست داشتند
تمرین ها و تکلیف هایی براي کار در خانه به دانش آموز بدهید . این  .5

 .تکلیف ها خیلی خیلی باید کم باشد
در جلسه بعد سر کالس فقط به بررسی تکلیف ها حل تمرین هاي  .6

 ازیدبیشتر می پرد
اگر دانش آموزي فیلم را نگاه نکرده بود یا هنوز یاد نگرفته بود با کمک  .7

 .دانش آموزان دیگر و شما می تواند جبران کند
نیاز نیست شما تمام جلسات تدریس یعنی کل کتاب را به یک باره  .8

تدریس کنید و فیلم برداري کنید. همینکه یک یا دو جلسه از دانش 
 .کافی استآموزانتان جلوتر باشید 

به یاد داشته باشید قرار نیست شما این کار را هرسال انجام دهید . یک بار براي 
همیشه کافی است . از سال بعد کار شما خیلی راحت تر خواهد شد. (البته اگر 

 کتاب هاي درسی تغییر نکند!)

 .به همین راحتی می توانید تدریس معکوس را در کالس خود اجرا کنید
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 تدریس روش سایت اعضاي از که معلمان از تعدادي نده قرار است به پیشنهاد ب
 ار کار این گزارش مطمئنا.دهند انجام را کار این جدید تحصیلی سال هستند،در

 . دهم می اطالع شما به آینده هاي ماه در

 !اگر شما هم دوست دارید تدریس معکوس را انجام دهید

خودتان در سایت روش تدریس نتایج آن را به ما اعالم کنید تا به نام 
 .قرار بدهیم

 

 
 پایان
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 ممنون که این مقاله را مطالعه کردید

  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/%D%8B%1D%88%9D%8B%20%4D%8

AA%D%8AF%D%8B%1DB8%C%D%8B/3 
 

 
  تدریس خوش آمدیدبه جمع هزاران عضو باشگاه مدرسان سایت روش 
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