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مشاوره آموزشی و تحصی یل
با هم درس بخوانيم
اصًالً بزاي درس خًاوذن سٍ رييٍ يجًد دارد:
اوفزادي
رلابتي
گزيَي ي مطاركتي
كىكًري َـا بـٍ طـًر ػمـذٌ اس دي ريش وخسـت بـزاي درس خًاوـذن اسـتفادٌ مي كىىذ.
در ريش رلابتي ،ضـما بـا يــ يــا چىــذ َــ كالســي يــا خًيطــايوذ خــًد رلابــت ميكىيـذ .ايـه رلابـت تـا
حــذي خــً اســت ي افــزاد را فؼــا مــي كىــذ .يلــي يجـــًد آن بـــيطتز اس حــذ متؼــار  ،ممكــه اســت آســي
بزســاوذ .در ايــه ريش بزوــذٌ باسوــذٌ يجـــًد دارد؛ يــ طــز

پيــزيس ميطــًد ي طــز

ديگــز ضكســت

ميخًرد .اما در كار گزيَـي َمـٍ بزوـذٌ اوـذ ي اس تًاومىـذي َـاي يكـذيگز اسـتفادٌ مــي كىىــذ .اگـز خـً فكـز
كىي ،مي بيىي كٍ ايه دي تا مًضًع خيلي باَ فزق داروذ!
ايجاد حلمـٍ َـاي ارتبـاطي بـيه دريس ي اسـتفادٌ اس ومًدارَـاي ســادٌ ي مثــا َــا بـزاي بـٍ خـاطز سـرزدن
مطال درسي بسيار سًدمىذ است.
گزيَــي درس خًاوــذن درتمًيــت ريحيــٍ تــان َ ـ تــاريز بــٍ ســشايي دارد ،مـــي تًاويـــذ ضــؼ

َــا ي وگزاوــي

َــاي درســي تــان را بــا ســايز ديســتان تــان در ميــان بگذرايـــذ ي اس فطـــار رياوــي ي اضــطزا تــان بكاَيــذ
درايه حالت مي تًاويذ ،اس تجزبيات ي راَىمايي َاي آن َا َ استفادٌ كىيذ.
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مطالعه گروهي چه مواقعي مفيذ است؟

بــيص تــز درس خًاوــذن مــا بايــذ بــٍ تىُــايي اوجــا ضــًد .مطالؼـــٍ ي گزيَـــي را بُتـــز اســت بــٍ صــًرت
محذيد ي حسا ضذٌ اوجا دَي  .درس خًاوذن با فزد ديگز در حالت َاي سيز مي تًاوذ مفيذ باضذ:
 -1بـزاي مـزير وُـايي ي جمـغ بىـذي ي وتيجـٍ گيـزي ،تطـكي گـزيٌ َـاي كًچــ  2يــا  3وفـزٌ مـثرز خًاَـذ
بًد.
 -2اگز مسائ خيلي مطك باضذ ي وتًاوي ضخصـاً آوُـا را بفُمـي  ،كمـ ديگـزان مفيذ خًاَذ بًد.
 -3اگز َـز دي وفـز مطالـ را بــٍ خــًبي خًاوــذٌ ي يــاد گزفتــٍ باضــىذ ،ســًا كــزدن اس يكـذيگز مفيـذ تـز
يالغ مي ضًد ،تا ايه كٍ بخًاَيذ بٍ تىُايي اس خًدتان سًا كىيذ.
 -4اگــز سمــان مطالؼــٍ ،احســاس تىُــايي ي اوــشيا بــزاي ضــما آسار دَىــذٌ باضـــذ ،حضـــًر فـــزد ســاكتي در
مح مطالؼٍ ،در افشايص تمزكش ضما مفيذ است .
 -5اگـز امكاوـات مىاسـ آمًسضـي ماوىـذ اسـتاد يـا كـالس خـً در دسـتزس ضــما وباضــذ ،در ايـه صـًرت
َمكاري داوطجًيان با يكذيگز مفيذ يالغ ميطًد.
چگونه گروهي بخوانيم؟
درس خًاوــذن گزيَــي لًاػــذي دارد كــٍ بــزاي كس ـ وتيجــٍ ي خــً بايــذ آن َـــا را رػايــت كــزد .در غيــز
ايه صًرتَ ،ميه كار گزيَي باػث اتال

يلت مي ضًد:

1يــا  2وفــز اس ديســتان بــا اوگيــشٌ ي فؼــا خــًد را در وظــز بگيزيـــذ ي بـــا آن َـــا درس بخًاويــذ .بــا افــزاد
مضطز ي غيز فؼا  َ ،گزيٌ وطًيذ.
َ ـ درس َــاي ضــما بايــذ محــذيد بــٍ  1تــا  2وفــز باضــىذ تــا بُتــز بتًاويـــذ وظـــ كــار را در اختيــار داضــتٍ
باضيذ.
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ي بار در َفتٍ دير َـ جمـغ ضـًيذ ي ريي مطلـ مطـتزكي كـٍ مـًرد ويـاس َمـٍ اسـت ،كـار كىيـذ .لـبالً بايـذ
مطل را جـذا اس َـ خًاوـذٌ باضـيذ .سـر

مطالـ درسـي را بـزاي ديسـتان تـان تطـزي ي تـذري

كىيـذ .بـا

ايــه بزوامــٍ ريــشي ياحـــذ مـــي تًاويـــذ بـــٍ وًبــت بــٍ يكــذيگز درس دَيــذ ايــه ريش در يــادگيزي مطالــ
بسيار مـثرز يالـغ مـي ضـًد .بـٍ َمـيه ريش اضـكاالت خـًد را بـٍ طـًر تيمـي بزطـز

كىيـذ .البتـٍ ايـه كــار

بايـذ طبـك لزار لبلي ،ريي مًضًع يا كار مطخصي بزوامٍ ريشي ي اوجا ضًد.
در كــار گزيَــي جــذي باضــيذ .بــا ديســتان خــًد لــزار بگذاريـــذ .در طـــً جلســـٍ اس صــحبت اضــافٍ ي
خارج اس بزوامٍ خًدداري كىيـذ .اگـز كمـي غفلـت كىيـذ ،بـا يــ صــحبت كًتـاٌ مـثالً « امـزيس ديـذي اسـتاد» ..
ي مزتبٍ متًجٍ مي ضًيذ كٍ ممذار سيادي اس يلت ضما بٍ َذر رفتٍ است.
حرف آخر:
مطم ـ ه باضــيذ اگــز كــار گزيَــي را مــىظ ي جــذي اوجــا دَيــذ ،وتـــايجي ػـــالي اس آن بــٍ دســت مــي آيريــذ.
درس خًاوــذن بــٍ صــًرت تيمـــي اس ســـايز ريش َـــا مـــًرزتز ي لـــذت بخــص تــز اســت  .در ايــه حالــت
وسبت بٍ مًالؼي كٍ بٍ تىُايي درس ميخًاويذ ،ك تـز خستٍ مي ضًيذ.

