فرایىذ درش پژٌَی

 درش پژُّی تَ زتاى ضادٍ هطالؼَ ّ پژُّع خوؼی پیراهْى ػول تذریص اضت  .تؼٌْاى یک هؼلن زرفَ ای تیا ّ
در رّظ تذریص خْد تاهل کي! زتوا رّظ تِتری ترای تذریص ّخْد دارد.
اها ایي تار ًَ تَ تٌِایی ،تلکَ تا یک گرٍّ از هؼلواى ُن رغتَ  ،رّظ خْد را هْرد هطالؼَ ّ آزهْى لرار دُیذ  ،تا
ُن تَ ًمذ غرایظ هْخْد ّ در خِت ًیل تَ ّضغ هطلْب طرذ هطالَ ًواییذ  ،در خِت غٌاخت تِتریي رّظ
هوکي پژُّع کٌیذ ً ،تایح پژُّع را در کالش درش ّ تؿْرت طثیؼی تیازهاییذ ً ،تیدَ آزهایع را ًمذ کٌیذ ،
طرذ را اؾالذ ّ دّتارٍ در یک کالش دیگر آى را اخرا ًواییذ ً ،تایح پژُّع خْد را هٌتػر ّ در اختیار دیگراى لرار
دُیذ.
تَ ایي ترتیة غوا گام در هطیر درش پژُّی ًِادٍ ایذ رّغی کَ پایَ تْضؼَ هطتور زرفَ ای غواضت ّ
غوا را در هطیر یک هؼلن زرفَ ای ّ فکْر تَ زرکت ّا هی دارد!

فرایٌذ درش پژُّی



تػخیص مػکل َ تعییه اٌذاف


درایي هرزلَ هؼلواى ّ دیگر اػضای گرٍّ تا ًگاُی اًتمادی هْلؼیت تذریص ّ یادگیری راتر اضاش
اضتاًذاردُا هْرد تررضی لرار دادٍ ً ،ماط ضؼف ّ دغْاریِارا در ایي زهیٌَ هػخؽ هی ضازًذ .
 داوع آمُزان در درک کذام مباحث َ درَش مػکل داروذ ؟
 ابسار تػخیص ایه مػکل چً بُدي اضت ؟
 چً درصذی از داوع آمُزان با ایه مػکل مُجُد مُاجٍىذ ؟
 چَ هْضْػاتی ُویػَ ترای داًعآهْزاى در یادگیری ّ درک هػکل ُطتٌذ؟
 چَ هْضْػاتی در درش دادى ،هؼلن را دچار چالع هیگرداًذ؟

 رَظ تعییه اٌذاف َ مُضُعات



هؼلواى در گرٍّ درش پژُّی ُ ،ر یک هْضْػات ّ اُذاف را هػخؽ ّ ضپص اّلْیت تٌذی هی کٌٌذ .
در ایي فرایٌذ تیع از یک ُذف هوکي اضت غٌاضایی غْد .تِتریي راٍ ترای اّلْیت تٌذی
ایي اضت کَ هؼلواى هْضْػاتی را را اًتخاب کٌٌذ کَ ًطثت تَ آى دغذغَ تیػتری دارًذ .



غیٍْ ُای گًْاگًْی ترای تیاى اُذاف ّخْد دارد .

تعییه اٌذاف


مثال غماري یک

 ُذف پژُّع:


رغذ اػتواد تَ ًفص داًع آهْزاى ّ تػْیك آًاى ترای گرفتي هطّْلیت ُا خِت یادگیری خْد ّ دیگراى
 َیژگی داوعآمُزان کىُوی


ّاتطتَ تَ هؼلن ،ازطاضاتی ،تی هطّْلیت ،تی تدرتَ
 َیژگی داوعآمُزان آرماوی



هتفکراى هطتمل ،هتثسر در هِارت ُای پایَ ،تْاًا در کار تا دیگراى ،یادگیرًذٍ ُایی خْداًگیختَ ّ دارای
خْدپٌذارٍ هثثت
ومُوً دیگر تعییه اٌذاف

 مثال غماري 3

 ٌذف کلی پژٌَع:
 غىاضایی راٌٍای حمایت از داوعآمُزان برای تقُیت تُاوایی وُغتاری.
دضتیابی بً داوع آمُزاوی کً َیژگی ٌای وُغتً اثر بخع را میداوىذ َ آگاٌىذ کً چگُوً
از آن در کارغان اضتفادي کىىذ.



 مثال غماري 4

 ٌذف کلی پژٌَع:


 راُِای ارتمای ضطر آگاُی در هِارتِای خْاًذى در طْل ترًاهَُای درضی.
دضتیاتی تَ داًعآهْزاًی کَ خْاًذى را تَ دالیل هختلف ارج هیًٌِذ ّ از هِارتِا ی هٌاضة آى
ترخْردارًذ.

طراحی بروامً درش پژٌَی
در ایه مرحلً ضُاالتی بً غرح زیر مُرد تُجً قرار می گیروذ :
چً مُضُعی از درَش مُرد مطالعً قرار می گیرد؟
چً کطاوی در اجرای کار ٌمکاری می کىىذ ؟
چً امکاواتی مُرد ویاز اضت ؟
چً کطی درش را اجرا خُاٌذ کرد؟

 اجرای تذریص َ مػاٌذي آن

 زهاًی کَ طرذ درش کاهل غذ یک ًفر درش را تَ داًعآهْزاى آهْزظ هیدُذ .دیگر اػضای گرٍّ تَ
ػٌْاى خوغکٌٌذٍ دادٍُا تکار گرفتَ هیغًْذ .گاُی اّلات از افراد دػْت غذٍ تَ گرٍّ درشپژُّی،
غاهل هؼلواى ّ افراد هطلغ تا هِارت ّ آغٌا تَ هستْیات یا داًع هرتْط تَ طرازی درش ًیس خْاضتَ
هیغْد کَ ایي کار تْضظ آًِا ُن اًدام گیرد.
 تذریص تْضظ یکی از اػضای داّطلة گرٍّ تَ هرزلَ اخرا در هی آیذ ّ دیگراى تَ هػاُذٍ ّ گردآّری
اطالػات در تارٍ آى هی پردازًذ .
 در ایي خلطَ هوکي اضت ترخی از اّلیاء  ،دیگرهؼلواى ػاللوٌذ ّ ضایر ؾازة ًظراى ًیس زضْر داغتَ
تاغٌذ .
ُ ذف هػاُذٍ ،خوغآّری اطالػات در خؿْؼ اثر تخػی درّش ّ ًَ ارزغیاتی هؼلواى هیتاغذ .

 گسارظ گیری از تذریص َ بازتاب َ اصالح آن
 تؼذ از یک اضترازت کْتاٍ هؼلواى ّ هذػْیي غرّع تَ تِیَ گسارظ از هػاُذات خْد از درش
هیًوایٌذ .اػضای گرٍّ درشپژُّی ّ دیگر هػاُذٍکٌٌذگاى تَ ایي دلیل زضْر دارًذ کَ غْاُذ
یادگیری داًعآهْزاى را کَ خوغآّری کردٍاًذ تا یکذیگر هثادلَ ًوایٌذ.
 آیا ترًاهَ درضی تخْتی اخراغذ ؟
 چَ آهْزٍ ُایی از رًّذ تذریص لاتل ترداغت اضت ؟
 چگًَْ هی تْاى ترًاهَ را تِتر اخرا ًوْد ؟
 چَ آهْزٍ ُایی از رًّذ تذریص لاتل ترداغت اضت ؟
 چگًَْ هی تْاى ترًاهَ را تِتر اخرا ًوْد ؟
 گرٍُّای درشپژُّی تر اضاش غْاُذ خوغآّری غذٍ ،هثازثات در طْل هػاُذات ّ تررضی
گسارظُا ،تغییراتی را در طرذ درش اّلیَ اًدام هیدٌُذ.

 تذریص مجذد َ مػاٌذي آن

 هرزلَ اؾالذ ّ تذریص هدذد در چرخَ درشپژُّی ،فرؾتی ترای هؼلواى خِت اضتفادٍ از دادٍُای
خوغآّری غذٍ در طْل هػاُذٍ ّ گسارظ اّلیي تذریص ترای یادگیری تیػتر اضت.
 پص از آى ًْتت تَ اخرای هدذد طرذ تکویلی هی رضذ.
 گرٍّ ترای اخرای طرذ (ّیرایع دّم )ترًاهَ ریسی هی کٌذ  .طرذ تذریص تْضظ یکی دیگر از هؼلواى اخرا
ّ اػضاء از رًّذ آى گسارظ تِیَ هی کٌٌذ .

 وظر یک ٌماٌىگ کىىذي درش پژٌَی
« ها ُویػَ درشپژُّی را یک آزهایع ترای هؼلواى هیداًین .ضؼی هیکٌین آًرا اهتساى کٌین ّ
ػولکرد آًرا تثیٌین ّ از ُوکاراى هیخْاُین تَ ها تگْیٌذ کَ آیا هْفك تْدٍ اضت یا خیر؟ ضپص ضؼی
هی کٌین تغییراتی تَ آى تذُین ّ دّتارٍ اهتساى کٌین ایي تذاى هؼٌی اضت کَ هیخْاُین تفِوین کَ
آیا ایي ًْع پژُّع در ػول ،هْفك تْدٍ اضت؟ ّ تَ ًظر هي ُویػَ اًتمال از طرذ درش اّل
تَ طرذ درش دّم ،تسرگتریي تفاّت را تْخْد هیآّرد .غوا خظ پایاى را گن هیکٌیذ اگر درش را تازتیٌی ّ
اؾالذ ًکٌیذ».
 ضراوجام  :مرحلً بازتاب َ مبادلً یافتً ٌا
 هرزلَ ًِایی فرایٌذ درشپژُّی ایداد گسارغی درهْرد طرذ تسمیك درش هیتاغذ .گرٍّ تَ تازتاب تر
رّی درش ّ ػولکرد درشپژُّی هیپردازد  .ضپص ُر یک از اػضای گرٍّ آهْختَ ُای خْد از پژُّع
را هطرذ ّ تَ ایي ترتیة در هطیر ُن افسایی غغلی لرار هی گیرًذ .
 َ ضراوجام با تٍیً َ اوتػار یک گسارظ ،معلمان کار خُد را مطتىذضازی کردي َ بٍمبادلً داوع
حرفًای َ غغلی خُد میپردازوذ.

زْزٍ ُای تؼاهل در درش پژُّی

 اَلیه گام :معلمان مػتاق َ متعٍذ
 گرُِّای درشپژُّی اگر اػضای آى تَ اخثار هػارکت کٌٌذ تَ هْفمیت ًویرضٌذ .هؼلواى تایطتی
هػتاق ؾسثت کردى درتارٍ ػمایذ ّ رّغِایػاى تْدٍ ّ ػاللَهٌذ تَ ُوکاری تا یکذیگر تاغٌذ .از
داًعآهْزاى یاد تگیرًذ ،رّظ تذریطػاى را تغییر دٌُذ ،ایذٍُای خذیذ را اهتساى کٌٌذً .یازی تَ اػتماد
ّ تاّر زمیمی هؼلواى در اتتذا ًویتاغذ ،اها چٌاًچَ درشپژُّی را تَ ػٌْاى کار اخثاری تدای
داّطلثاًَ اًدام دٌُذ ،ازتواال تالغِا تَ یک ترًاهَ هؤثر ّ پایذار هٌتِی ًویغْد.
زمان برای ٌمکاری
 درشپژٌَی ویاز بً تعییه زمان برای بروامًریسی ،مػاٌذي َ بحث در باري طرح درضٍای
پژٌَػی معلمان دارد .بٍتریه راٌبرد برای پیع بیىی زمان ،قبل یا بعذ از مذرضً ،یا
تعطیالت آخر ٌفتً میباغذ البتً ایه امر بً اَلُیتٌای معلمان َ خط مػیٌا َ رَغٍای
مذرضً یا مىطقً ویس بطتگی دارد.
جُ ٌمکاری گرٌَی در مذرضً
 جُ ٌمکاری گرٌَی در مذرضً
 ایداد هسیطی کَ یادگیری هؼلن ّ یادگیری داًعآهْز را تِتر کٌذ ،تَ زوایت از درشپژُّی کوک
هیکٌذ .فضای تطتَ هی تْاًذ رًّذ درش پژُّی را ترای هؼلواى ضخت ّ هػکل کٌذ  .ازطاش
ایوٌی ّ ،ازترام تَ هؼلواى کوک هیکٌذ تا از یکذیگر ضؤال تپرضٌذ ،ایذٍُایػاى را تْضیر دٌُذ،
ریطک ُای ػمالًی کٌٌذ ّ در تؼاهل ّ تازخْرد تا یکذیگر تاغٌذ .هؼلواى ًویتْاًٌذ تذّى خْ ُوکاری
هػارکت فؼالی در درشپژُّی ّ فؼالیتُای هرتثظ داغتَ تاغٌذ.

َ ضخه آخر


اهرّز در ایي خلطَ ایي پیام تَ غوا رضیذ  .اًتظار ایي اضت کَ ًطثت تَ آًچَ کَ تاّر داریذ الذاهی
اضاضی ؾْرت دُیذ ّ چَ ًیکْضت کَ ترًاهَ ُایی ترای اغاػَ ّ آهْزظ درش پژُّی داغتَ
تاغین.

