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یادگیرنده
چٌبًچِ ٗبدگ٘رًذُ در فراٌٗذ ٗبدگ٘رٕ فؼبل ًجبضذ ٗبدگ٘رٕ هؤثر اتفبق ًوٖافتذ:
 )1گَش دادى پَٗب
 )2پرسصّبٕ ثِ هَلغ
 )3اًجبم تکبل٘ف کالس ٍ خبرج از کالس
 )4پ٘صهطبلؼِ
 )5هطبلؼِ هٌبثغ ثرإ ٗبفتي پبسخ ثِ سؤاالت
ّ )6وکبرٕ ثب ّوکالسّٖب در فراٌٗذ ٗبدگ٘رٕ

محتوای درس
هحتَا ضبهل هجوَػِ هفبّ٘ن ،هْبرتّب ٍ ارزشّبٖٗ است کِ ثِ فراگ٘رًذُ ٗبد دادُ هٖضَد.
هحتَا از چٌذ جْت تذرٗس را تحت تأث٘ر لرار هٖدّذ:
 تٌبست ثب ػالٗك ٍ ً٘بزّبٕ ٗبدگ٘رًذُ
 تٌبست ثب تَاًبٖٗ رٌّٖ ٗبدگ٘رًذُ
 سَدهٌذٕ هحتَا
 حجن هحتَا
ٗ کپبرچگٖ هحتَا
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تدریس در گروههای کوچک
آهَزش در گرٍُّبٕ کَچک جبٗگبُ هْوٖ در ث٘ي رٍشّبٕ تذرٗس دارد کِ هؼوَالً ثِ دٍ
دل٘ل در تؼل٘ن ٍ ترث٘ت اّو٘ت زٗبدٕ داردٗ .ک دل٘ل اجتوبػٖ ٍ ٗک دل٘ل آهَزضٖ .ثرإ
ثس٘برٕ از فراگ٘رًذگبى ثَٗژُ آًبًٖ کِ در سبلّبٕ اٍل٘ٔ تحص٘الت خَد ّستٌذ ،آهَزش در
گرٍُّبٕ کَچک ارتجبط اجتوبػٖ هْوٖ را ثب هرث٘بى ٍ هذرسبى ثرلرار هٖسبزد.

آثار آموزشی تدریس در گروههای کوچک
رضذ هْبرت ّبٕ تفکر در سطح ثبال هبًٌذ لذرت استذالل ٍ تحل٘ل هسبئل ،رضذ هْبرتّبٕ
ضخصٖ هبًٌذ :ضٌ٘ذى ،صحجت کردى ،ثحث کردى ٍ  . ...اٗي هْبرتّب در اًجبم حِرف ٍ
هطبغل ،ضرکت در اًجويّبٕ ػلوٖ ٍ ًحَٓ ثرلرارٕ ارتجبط ثب گرٍُ ّذف ً٘س ثِ افراد کوک
هٖکٌذ.

آموزش گروههای کوچک چیست؟
آهَزش گرٍُ کَچک ثبٗذ دست کن سِ ٍٗژگٖ زٗر را داضتِ ثبضذ:
 ضرکت فؼبل
 توبس چْرُ ثِ چْرُ
 فؼبل٘ت ّذفدار

شرکت فعال
اٍل٘ي ٍ ضبٗذ هْن ترٗي ٍٗژگٖ آهَزش گرٍُ کَچک اٗي است کِ آهَزش ٍ ٗبدگ٘رٕ از طرٗك
ثحث ث٘ي ّوِ افراد اًجبم هٖگ٘رد .تجرثٔ ػولٖ ثبثت کردُ کِ آهَزش گرٍُّبٕ کَچک در
لبلت  5تب ً 8فر هطلَة است.
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تماس چهره به چهره
ثحث هؤثر هستلسم ثرلرارٕ ارتجبط است کِ اٗي تٌْب ٗک ارتجبط کالهٖ ً٘ست ثلکِ غ٘رکالهٖ
ً٘س ّست .ثرإ هثبل ضبهل اضبرُّب ،حرکبت دست ٍ صَرت ،همبثلٔ دٗذارٕ ٍ اٗجبد ارتجبط
هؤثر است .اٗي کبر صرفبً زهبًٖ تحمك هٖٗبثذ کِ گرٍُ داٗرٍُار ًطستِ ثبضٌذ .اٗي آهَزش در
ٗک سبلي آهفٖ تئبتر ٗب اتبق استبد راٌّوب ٍ داًطجَٗبًٖ کِ ثِ ردٗف هًٖطٌٌ٘ذ ،لبثل اجرا
ًوٖثبضذ.

فعالیت هدفمند
گرٍُ کَچک ثبٗذ دارإ ّذف ثبضذ .اّذافٖ کِ ثرإ گرٍُ کَچک تؼ٘٘ي هٖکٌ٘ذ هٖتَاًذ
گست ردُ ثبضذ .اٗي اّذاف ضبهل :ثحث پ٘راهَى ٗک هَضَع ٗب ٗک هسئلِ ٍ رضذ هْبرتّبٖٗ
ًظ٘ر اًتمبد ،تحل٘ل ،هسئلِگطبٖٗ ٍ تصو٘نگ٘رٕ است.
ٗمٌ٘بً جلسٔ هْوٖ ثرإ صحجتّبٕ دٍستبًِ ٍ ثٖارتجبط ثب جلسِ ً٘س ّست .گرچِ ثب ًْبٗت
تأسف ثِ ًظر هٖرسذ کِ در هَاردٕ آهَزشّبٕ گرٍُ کَچک ثِ اٗي صَرت ثرگسار هٖضَد.

اداره کردن یک گروه کوچک
تذرٗس در ٗک گرٍُ کَچک ًسجت ثِ تذرٗس هؼوَل ثس٘بر هطکلتر است زٗرا:
 .1ثبٗذ ثرداضت دل٘كترٕ از رفتبر ٍ هطکالت فراگ٘رًذگبى داضتِ ثبض٘ذ.
 .2ثبٗذ از رّجرٕ آهراًِ پرّ٘س کٌ٘ذ ٍ اجبزُ دّ٘ذ اػضب هطبرکت فؼبل داضتِ ثبضٌذ.
 .3از فراگ٘رًذگبى اًتظبر داضتِ ثبض٘ذ تب ثِ راحتٖ هسئَل٘تّبٖٗ از لج٘ل :ارائٔ اطالػبت،
پرس٘ذى سؤاالت ،ثحث جذٕ در خصَظ هَضَػبت ،تَض٘ح خَاستي ٍ هبًٌذ اٌْٗب را ثِ
ػْذُ گ٘رًذ.
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 .4اّذاف گرٍُ کَچک را در آغبز ثحث ثِ طَر ضفبف ثرإ آًبى تَض٘ح دّ٘ذ.
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