
١



کارگاه آموزشی  

اداره کنیم؟چگونه یک جلسه آموزشی را بهتر

٢



مقدمه
یري و براي رویارویی با چالش هاي آموزشی به منظور بهبود وضعیت یادگ

.تکامل فراگیران، نیاز به معلمان اثربخش ضروري است

افزایش  استفاده از الگوهاي فعال تدریس، تقویت توانایی ذهنی فراگیران ،
.بال داردانگیزه درونی، ارتقاء خالقیت و حل مسئله توسط فراگیران را بدن

٣



ت اساس تجربیات شخصی شما چه عواملی در موفقیت یا شکسبر 
یک جلسه آموزشی موثرند؟

٤



اهداف کارگاه
:در پایان این کارگاه انتظار میرود کھ فراگیران قادر باشند

 نمایندتعریف طراحی آموزشی را.
مزایای طراحی آموزشی را بیان نمایند.
آموزش و یادگیری را تعریف نمایید.
حیطھ ھای یادگیری راشرح دھند.
 گانھ گانیھ را لیست نمایند٩وقایع.
 گانیھ را تحلیل نمایندگانھ ٩وقایع.
 گانھ گانیھ بھ نمایش ٩یک نمونھ از برنامھ آموزشی خود را براساس وقایع

.بگذارند
٥



طراحی آموزشی

افتن راه استفاده از یک فرآیند نظامند برای فھم مشکالت عملکرد انسانی ی•

.حل و انجام آنھا است

.علم، ھنر و شیوه ایجاد برنامھ ھای آموزشی است•

٦



مزایاي طراحی آموزشی
ایجاد یادگیری اثربخش •

استفاده بھینھ از زمان•

ارزشیابی آموزشی معتبر •

استفاده از بھینھ از ھزینھ•

٧



(Instruction):  آموزش

د یادگیريآرایش و سازماندهی اطالعات و محیط به منظور تسهیل فراین

(Learning): یادگیري

حیط ایجاد دانش، مهارت و نگرش جدید ناشی از تعامل فرد با اطالعات و م





الگوي طراحی آموزشی گانیه و بریگز

1

1

8 9

جلب توجه فراگیر
اهداف آموزشیاز فراگیران  ساختن آگاه  

تحریک یادآوري پیش نیازهاي یادگیري
مطالب مورد نظرارائه 

تدارك راهنمایی هاي الزم براي یادگیري
درخواست براي تمرین 

ارائه بازخورد
ارزیابی عملکرد

افزایش یادداري و انتقال مفاهیم

1
2
3
4
5
6
7

8



١١

توجه فراگیرانجلب -1

با استفاده از سناریوهاي بالینی

 مثال بالینی( داستان ها(

 نمایش فیلم و اسالید و  ...

استفاده از تصاویر

طرح یک موضوع مورد مناقشه



Kirkpatrick’s hierarchy

Level 1: Reaction

Kirkpatrick D, 1967

Level 2: Knowledge change

Level 3: Behaviour change

Level 4: Performance change

12
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جلسهاز اهداف آگاه ساختن فراگیران -2

آگاه بودن فراگیران از انتظارات و بازده یادگیري•

مطالبمرور روش ارائه •

عملکرد واقعی فراگیران  مطالب آموخته شده در مرور کاربرد •



14

یادآوري پیش نیازهاي مربوطه  تحریک -3

بازیابی مهارت ها و یادگیري هاي قبلی بعنوان بخشی از زمینه•

معنادار بزرگتر براي اطالعات جدید

سوال در مورد موضوعات مرتبط با موضوع جلسه•

مرور مطالب جلسه قبلی•



15

نظرارائه مطالب مورد -4

مطالبسازماندهی محتواي •
هايآموزش مفاهیم و قوائد و اصول در راستاي اهداف آموزشی با استفاده از شیوه •

)... ارائه مثال ها، نمونه هاي متنوع، سناریوها و (تدریس مختلف 

از رسانه ها و مواد آموزشی مناسب استفاده •



16

هاي الزم براي یادگیريتدارك راهنمایی -5

: فرآیند درونی فراگیران از طریق تسهیل 

زاعی  استفاده از مثال هاي عینی مرتبط با مفاهیم ، اصطالحات انت•

خالصه سازي مطالب•

انتقال مناسب مطالب از یک موضوع به موضوع دیگر•



درخواست براي تمرین کردن فراگیران  -6

ور  در اینجا فراگیران رویدادهاي ترکیبی درونی یادگیري را بط

.عملی نشان می دهند

نوع به بکار بستن مطالب یادگرفته شده در موقعیت هاي تازه و مت

.طور عملی

  استفاده از شبیه سازي
17



بازخوردارائه -7

طرح سوال بھ صورت کالمی در کالس و ارائھ بازخورد

مشخص شدن نیاز بھ تمرین بیشتر بعد از ارائھ بازخورد•

18
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فراگیرانارزیابی عملکرد -8

مهارت  فعالیت هاي مستقلی را براي ارزیابی میزان کسب دانش با•
.فراگیران ارائه کنید

.ارزیابی باید مناسب و مرتبط باشد•

.ارزیابی براي فراگیران و مدرسان کاربرد دارد•
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یادداري و انتقال مفاهیم  افرایش -9

منظم مطالب در زمان هاي فاصله دار مرور •

ارائه تکالیف جدید مرتبط با مطالب قبلی •

طرح سناریوها در محیط هاي واقعی در ارتباط با مطالب آموخته شده•

اي تمرین متنوع به منظور کمک به انتقال مهارت هاي ذهنی به موقعیت ه•

جدید



The Nine Events of Instruction
 When the Events of Instruction occur, internal learning processes take

place that lead to various learning outcomes.
(Campos, 1999)

 The Events of Instruction constitute a set of communications to the
student, which have the aim of aiding the learning process.

 Instruction consists of a set of events external to the learner designed
to support the internal processes of learning.

(Gagne, Briggs, & Wager, 1988)



The Nine Events of Instruction
 1. Gaining attention

Giving learner a stimulus to ensure reception of coming instruction

 2. Informing the learner of the objective

Telling learner what they will be able to do for the instruction

 3. Stimulating recall of prior learning

Asking for recall of existing relevant knowledge

 4. Presenting the stimulus

Displaying the content

 5. Providing learner guidance

Supplying organization and relevance to enhance understanding



(Cont’d)

 6. Eliciting performance

Asking learners to respond, demonstrating learning

 7. Providing Feedback

Giving immediate feedback on learner's performance.

 8. Assessing performance

Providing feedback to learners' more performance for reinforcement

 9. Enhancing retention and transfer

Providing diverse practice to generalize the capability



(Cont’d)

Keep in mind that the exact form of these events is not something that

can be specified in general for all lessons, but rather must be decided

for each learning objective. The events of instruction must be

deliberately arranged by the teacher to support learning processes.

(Gagne, Briggs, & Wager, 1988)
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