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 مراحل تهيه طرح درس روزانه

از پيش براى رسيدن به يک يا چند هدف آموزشى ويژه در يک جلسه  مدرسهايى است که بينى و تنظيم مجموعه فعاليت درس روزانه شامل پيش  طرح
هاى هاى ضرورى آموزشى را بترتيب و يکى بعد از ديگرى در مراحل و زمان فعاليت  مدرسشود که طرح درس روزانه موجب مى  . بيندتدريس تدارک مى

در واقع، اين عمل سازماندهى   .مراحل بعدى آموزش مورد استفاده قرار دهد  اى منطقى پيش ببرد و نتايج حاصل از آن را براى تدريس درو به شيوه  شخصم
 . هاى آموزشى بمنظور بهبود کيفيت آموزشى استو ارزيابى دائمى فعاليت 

 مراحل تهيه طرح درس روزانه  

 :مراحل و نکات ذيل براى تدوين يک طرح درس روزانه ضرورى است رعايت

 .تعيين موضوع درس .۱

 . کردن هدف ويژه تدريس در يک جلسه يا هدف اجرايى نهايى يک جلسه فعاليت آموزشيمشخص  .۲

هاى جزئى و رفتارى تدريس الزم و ضرورى تر )تعيين رئوس مطالب(؛ اين عمل را براى تهيه هدف تجزيه موضوع کلى درس به مطالب و مفاهيم جزئى .۳
 . است

 . مطالب تعيين شده اى بر اساس رئوس هاى جزئى يا مرحلهتهيه هدف  .۴

هاى رفتارى هر جلسه تدريس با توجه به شرايط و ضوابط و امکانات متناسب با  هدف  .هاى اجرايى تدريسهاى رفتارى يا هدفتهيه و تنظيم هدف  .۵
 . شودهاى جزئى و کلى از ساده به مشکل تنظيم مى شود و سپس براى رسيدن به هدف هاى يادگيرى نوشته مى سطوح مختلف حيطه 

 .فراگيرانهاى پيشين بررسى رفتار ورودى و دانسته .۶

هاى جديد آموزشي،  براى ورود به فعاليت فراگيرانهاى واقعى بمنظور تعيين توانايى .تهيه و تنظيم سؤاالت الزم براى اجراى ارزشيابى تشخيصي .۷
تواند نخستين گام آموزشى خود را در يک جلسه تدريس مى  سمدربا ارزشيابى تشخيصى است که  .بينى ارزشيابى تشخيصى الزم و ضرورى استپيش 

 . هاى درس جديد تنظيم شودسؤاالت ارزشيابى تشخيصى بهتر است بر اساس رفتار ورودى و هدف .مشخص کند 

 . بينى نتايج ارزشيابى و تعيين اولين گام آموزشى )نقطه شروع تدريس(تحليل و پيش  .۸

 :شودمى  تقسيم زير بشرح مرحله  چند  به اهميت،  ترتيب  به محتوا ارائه ی تعيين و تنظيم نحوه  .ارائه محتواتعيين و تنظيم مراحل  .۹

 : آمادگى ی مرحله -الف

مجبور است خود   مدرس  .تواند از اين قانون مستثنا باشدامر تدريس نيز نمى   .: بديهى است براى انجام دادن هر کارى بايد آمادگى داشتمدرس آمادگى   -
خواهد هايى را مىخواهد کالس را شروع کند، چه هدفخواهد بگويد، چگونه مى او بايد در نظر بگيرد که در کالس چه مى  .را براى تدريس آماده کند 
خواهد به پايان اين انگيزه را تا پايان کالس استمرار ببخشد و سرانجام، درس را چگونه مىخواهد در کالس ايجاد انگيزه کند و تحقق بخشد، چگونه مى 

 .کافى وارد کالس شود تسلط با  تا کند کار آموزشى وسايل با  و باشد داشته کافى مطالعه تدريس مورد موضوع ی بعالوه، او بايد در زمينه  .برساند 

همکارى نکند، تدريس به مفهوم واقعى و عملى آن  مدرسهاى آموزشى با توجه نکند و در اجراى فعاليت  مدرس: تا شاگرد به درس آمادگى شاگرد -
تجربه نشان داده است که در آغاز ورود به کالس، اغلب  .توجه شاگرد و همکارى او نيز مستلزم آماده شدن براى فعاليت است  .صورت نخواهد گرفت

موظف است توجه و  مدرسدر شروع کالس  .هايى هستند که قبل از آمدن به کالس افکار آنها را بخود مشغول داشته استهنوز متوجه فعاليت فراگيران
  کند،مىيکى حضور و غياب    .کنندهاى مختلفى استفاده مىان در اين مرحله از روشمدرس  .کندافکار شاگرد را بطور جدى متوجه کالس و شروع درس مى

 .بخواهد به حرفهايش گوش دهند  فراگيرانکند و سرانجام ممکن است با صداى رسا از  کوبد، سومى داستان و حديثى را شروع مى سياه مى ديگرى به تخته

به اين وسايل، تدريس  بدون دسترسى  .در فرايند آموزش، کم و بيش احتياج به وسايل و مواد آموزشى دارد مدرس: کردن وسايل و مواد آموزشيآماده  -
 . وسايل ممکن است شامل گچ، قلم، کاغذ، کتاب، وسايل آزمايشگاهى و ابزارهاى پيشرفته ديگر باشد .مؤثر صورت نخواهد گرفت 

، تمرين الزم را فراگيراندر کاربرد بعضى از وسايل مهارت چندانى نداشته باشد، بايد قبل از رفتن به کالس و به کارگيرى آنها در حضور  مدرس چنانچه
براى  يرانفراگکه  رانه تنها بايد وسايلى را که خود براى تدريس الزم دارد آماده کند، بلکه بايد وسايلى  مدرس . انجام دهد تا مهارت الزم را کسب کند

 .کسب تجارت و انجام دادن تمرين بدان نيازمندند نيز تهيه کرده، در اختيار آنان قرار دهد

 :آموزشى  صريح هاى هدف  بيان و معرفى ی مرحله -ب

و انتظاراتى را که از تواند درس جديد را معرفى کند هاى آموزشى دارند، مى آمادگى الزم را براى شروع فعاليت  فراگيرانپس از اينکه مطمئن شد  مدرس
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معرفى  .شد مرتبط با فراگيراناى صورت بگيرد که با ساخت شناختى معرفى درس بايد به گونه  .در ميان بگذارد فراگيرانآن درس دارد بطور صريح با 
هاى آموزشي، بسيار ساده، روشن  هدف  سازد، به اين شرط کهرا براى آشنايى با تجارب و سعى در دستيابى به آنها آماده مى   فراگيرانهاى آن  درس و هدف

معلوم   فراگيرانتک  تک  اى دارد و سطح انتظارش را براى همه کالس و همچنين بر  فراگيرانبايد نوع انتظارى که از    مدرس  . و مشخص براى آنان بيان شود
 . دقيقه باشد  ۵تا   ۳زمان اختصاص داده شده براى اين مرحله نبايد بيش از  .سازد

 :درس ارائه ی مرحله -ج

 کجا  به  و  کند  شروع  چگونه  و  کجا  از  خواهدمى   که  کند  مشخص  بايد  او  .کند  مشخص  را  شده  سازماندهى محتواى   ارائه  ی بايد نحوه  مدرساين مرحله،    در
بايد به   نانآ  .ورزند اجتناب گويىپراکنده  و گويىزياده از که  است  اين باشند داشته نظر در بايد مرحله اين در انمدرس که  مهمى  موضوع . نمايد ختم

هاى آموزشى فعال نباشد، پس از مدتى کوتاه اگر شاگردى در موقعيت  .فرصت دهند تا خود به اکتشاف بپردازند و در فرايند آموزش فعال باشند فراگيران
هاى تدريس تسلط  روش کليه براى جلوگيرى از اين امر بايد بر  مدرس .شود که به قول وايتهد پوسيدگى ذهني را به دنبال خواهد داشتى مى دچار حالت

 . هاى خاص، بهترين آنها را انتخاب کند داشته باشد تا بتواند در موقعيت 

 :گيرى مرحله خالصه کردن و نتيجه  -د

بندی، مفاهيم از تلخيص و جمع .گيرى شودبندى و نتيجه، الزم است درس ارائه شده بطور خالصه جمعفراگيرانتثبيت مطالب ارائه شده در ذهن  براى 
 راظهار نظ مدرسانجام پذيرد و  فراگيرانگيرى توسط خود بهتر است تلخيص و نتيجه .کندست داده شده در طول کالس را براى شاگرد روشن مى د

 . نهايى را ارائه کند

 :ارزشيابى  ی مرحله -هـ

اگر چه ممکن    .اندهاى مورد نظر در آموزش رسيدهه هدفش تا چه حد بفراگيرانبداند که    مدرسگيری، الزم است  بندى و نتيجهاز ارائه محتوا و جمع  بعد
 انتظار که  مهارتى سطح بين  ی پس از پايان ارائه محتوا، با مقايسه مدرساست اين عمل در طول زمان تدريس، بطور ضمنى انجام گيرد، ضرورت دارد 

 . مؤثر بودن روش تدريس خود را ارزشيابى کند و شاگرد يادگيرى  ميزان  است، رسيده  بدان عمالً شاگرد  آنچه و برسد آن به شاگرد دارد

 :مرحله تعيين تکليف و پايان دادن درس -و

البته    . ، تکاليفى را براى تمرين در بيرون از مدرسه معين کندفراگيرانتواند براى تقويت مطالب آموخته شده و ارتباط دادن آن با زندگى واقعى  مى  مدرس
را از دست خواهد  ودرا بيش از حد اشغال و آنان را خسته کند؛ زيرا در اين صورت اثر مطلوب خ فراگيراناى باشد که وقت فراغت ه تکاليف نبايد به گون

را اين با احساس رضايت از کالس بيرون بروند؛ زي فراگيراناى باشد که پس از ارائه تکاليف، بايد پايان کالس اعالم شود، اما پايان کالس بايد به گونه  .داد
 .عمل اشتياق آنان را براى حضور در جلسات آينده تقويت خواهد کرد

  تدريس یهاى مختلف در يک جلسهتواند از يک روش يا روشمى  مدرس .هاى مناسب براى ارائه محتوا در مراحل مختلفتعيين روش يا روش .۱۰
 . کند  استفاده

 . برنامهانتخاب مواد آموزشى متناسب با روش و محتواى  .۱۱

 .مشخص کردن فعاليت و تجارب يادگيرى مطلوب خارج از مدرسه، براى تقويت ميزان يادگيری  .۱۲

 .تعيين زمان الزم براى اجراى هر يک از مراحل تدريس .۱۳

 .الزم سؤاالت طرح و تدريس از بعد  ارزشيابى ی بينى نحوهپيش  .۱۴


