راهنماي تكميلي الگوي پيشنهادي طراحي آموزشي ويژه كالسهاي چندپايه
گام  – 1تعيين پايهها ،تركيب سني ،جنسيتي

به دليل وجود پايههاي مختلف در يك كالس ،اغلب دانشآموزان مختلط(دختر و پسر) در سنين مختلف در اين
كالسها حضور دارند و معلم مي بايست قبل از هر اقدامي به تعيين تعداد پايهها ،سن ،جنسيت و ديگر
گوناگونيهاي دانشآموزان كه در يك كالس و با حضور يك معلم تحصيل ميكنند ،بپردازد .تعيين شرايط فوق به
معلمان كمك مي كند ضمن شناخت مناسب از شرايط كالس و دانشآموزان ،در طراحي يك درس اين تفاوتها
را در نظر گرفته و تدريس مؤثرتري داشته باشد.
گام – 2استخراج اهداف و مفاهيم مشترك ماده درسي

هدفهاي اصلي دوره ابتدايي در مواد درسي گوناگون از پايه اول تا ششم از عمق و وسعت كم به زياد تكرار شده
است .اين هدفهاي مشترك بايد بر مبناي كتاب درسي ،راهنماي معلم ماده درسي مورد نظر و بر اساس مهارتها
و دانستنيهاي مشتركي كه دانشآموزان قرار است به آن دست يابند ،معلوم گردد .به عنوان مثال؛ ماده درسي
علوم با هدف مشترك طبقهبندي جانوران و مفاهيم مشترك شكل ،غذا ،محل زندگي و رشد جانوران در علوم اول
تا سوم را مي توان مصداق اين فعاليت ذكر كرد.
در اين گام توجه به اهداف و جهتگيريهاي مشترك در چارچوب كتاب درسي ضروري است و به طور كلي منظور
مفاهيمي است كه يك ماده درسي در پايه هاي مختلف به مفهومي مشترك ميپردازد .اين مفاهيم نه خيلي وسيع
و كلي است كه محدوده آن را نتوان تعيين كرد و نه خيلي جزئي و محدود كه نتوان آن را مطالعه كرد اما بايد
توجه داشت هر چهقدر بدنه مشترك در تدريس يك مفهوم قوي تر باشد قطعا نتيجه بهتري حاصل ميشود .به
عنوان مثال :وقايع ،رخدادهاي تاريخي ،اتفاقات جاري زندگي دانش آموزان و مفهومي مشخص در علوم مانند
مفهوم طبقه بندي گياهان ،آموزش يك مهارت ميتواند دستمايه آموزش و تدريس معلم قرار گيرد.
گام  – 3استخراج اهداف و مفاهيم اختصاصي پايه تحصيلي
اهداف و مفاهيم اختصاصي بر مبناي كتاب درسي و راهنماي معلم ،هدفها و مفاهيم خاص يك ماده درسي در
هر پايه است كه معلوم مي كند ،دانشآموزان كدام محتواي اختصاصي شامل دانستنيها و مهارتهاي هر پايه را
بايدكسب كنند.
گام –4نحوه بكارگيري هميار معلم

يكي از راههاي مديريت كالس چندپايه همكاري معلم و دانشآموزان در خلق فرصتها و تجارب يادگيري است.
هميار معلم مي تواند با توجه به هدف يادگيري از هم پايهها و يا با صالحديد معلم از پايههاي مختلف بر حسب
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توانايي دانشآموزان تشكيل گردد .و بهتر است در ابتداي سال تحصيلي و قبل از تشكيل گروه ،وظايف درسي و
نحوه تعامالت اجتماعي كه هر گروه بايد به عهده بگيرد تعيين شود.
هميار معلم مي تواند از طريق فعاليتهاي تمريني و گاهي در برخي گامهاي آموزش به معلم كمك كند .چگونگي،
ميزان و سطح اين همياري توسط معلم و متناسب با فعاليتهاي يادگيري در مفهوم مشترك و اختصاصي تعيين
ميگردد.
هميارمعلم بايد توانايي كمك به گروه را داشته باشد و عالوه بر وظيفه درسي ،وظيفه مهارت اجتماعي؛ مانند
احترام به گروه ،آرام صحبت كردن ،گوش كردن به سخنان ديگران و تشويق به مشاركت ياران گروه را داشته
باشد .گروههاي غيرهمگن معموالً بهتر كار مي كنند و تفاوتهاي افراد گروه باعث كارآمد شدن يادگيري از طريق
همياري ميشود.
گام  - 5تعيين مواد و رسانه آموزشي

 ابزار و مواد آموزشي بايد امكان يادگيري مستقل و كاوشگرانه براي دانشآموزان را داشته باشد ،به گونه
ايي كه قابليت استفاده فردي و گروهي را داشته و متناسب با امكانات مدرسه و شرايط آموزشي ،بومي و
فرهنگي دانشآموزان باشد .به عنوان مثال تخته متحرك ،تخته مغناطيسي ،انواع كاربرگ ،وسايل نيم
ساخته آموزشي (به خصوص در رياضي و علوم) ،موالژ ،نقشه هاي نيمه سفيد ،كتابهاي اطالعات عمومي
و دانشنامههايكودكان و نوجوانان و  ...ميتواند به معلم در آموزش كمك كند
 فرايند تهيه و توليد آنها آسان و ارزان باشد و مواد اوليه وسايل آموزشي به راحتي و رايگان از محيط
قابل دسترس باشد.
 با استفاده از منابع طبيعي ،مواد معدني و مواد زايد صنعتي با توجه به اقليم و كارخانههاي موجود(چرم،
چوب ،سنگ و فلز) ،مواد دورريز خانگي و  ...باشد.
 استفاده از فناوريهاي جديد در حد امكان مدرسه و كالس(فيلم آموزشي ،پاورپوينت ،عكس ،اساليد و
ضبط صدا و تصوير و .)...
 يكي از راههاي تهيه مواد آموزشي دست سازه هاي معلم و دانشآموزان متناسب با اهداف مشترك و
اختصاصي يادگيري با مشاركت افراد جامعه محلي در ساخت و تهيه مواد آموزشي زير نظر مدير و معلم
است.
گام – 6سازماندهي محيط يادگيري

چگونگي آرايش ميز و نيمكت در كالس و نحوه بهره گيري از ديوارها و سقف و كف كالس تأثير زيادي براي
عملكرد كالسي معلم و دانش آموزان دارد .معلمان كالسهاي چندپايه بايد براي اداره كالس درس خود و تعيين
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موقعيتهاي ويژه تدريس ،محيط فيزيكي و تركيب كالس و گروه بندي دانشآموزان انعطاف پذير بوده و از قبل
برنامهريزي كرده باشند .دانشآموزان در بيشتر مواقع بايد بتوانند در فضاي كالس به راحتي فعاليت كنند و به
يادگيري خود كمك نمايند .نظم و ترتيب وسايل كالس و گروهبندي دانشآموزان به اهداف و فعاليتهاي مشترك
و اختصاصي بستگي دارد.

گام  – 7تعيين پيشدانستههاي دانشآموزان كالس چندپايه

معلم بايد با اجراي ارزشيابي تشخيصي در ابتداي درس نقطه شروع را پيدا كند و به تعبيري حلقه زنجير دانش و
مهارتهاي جديد را به حلقه دانش و مهارتهاي قبل پيوند دهد تا بتواند فرايند آموزش و يادگيري را در مسير
صحيح پيش ببرد.
در مفاهيم مشترك ابتدا بايد تعيين شود دانشآموزان كل كالس با توجه به پايه تحصيلي چه چيزهايي را بايد
بدانند و بعد مشخص شود تا چه حد مي دانند .در تعيين پيش دانسته ها معلم بايد عالوه بر دانشها به مهارتها
نيز توجه كند و در مفاهيم اختصاصي نيز بايد سطح دانش و مهارت هر پايه را براي ارائه مفاهيم اختصاصي تعيين
كرد.
گام  –8تعيين فرايند آموزش
معلم بايد طرح درس ساالنه و روزانه را بر اساس الگوي طراحي آموزشي براي كالس چند پايه خود(متناسب با
شرايط آموزشي و فرهنگي) طراحي كند .همچنين طرح درس روزانه اش را بر اساس يك موضوع درسي به دقت
آماده كند تا دانش آموزان پايه هاي مختلف را به انجام فعاليت هاي يادگيري سودمند ترغيب نمايد.
معلم كالس درس چند پايه بايد روشها و فنون متعدد مؤثري براي تدريس آماده كرده و از آنها براي جلب
عالقه دانش آموزان بهره گيرد .به كارگيري روشهاي تدريس بايد همراه با انعطاف پذيري و توجه به نوع محتوا
و نيازمندي دانش آموزان مورد استفاده قرار گيرد .بايد توجه داشت در ارائه مفاهيم اختصاصي هنگامي كه معلم
با يك گروه(يك پايه)كار ميكند ،گروه ديگري(پايه ديگري) همزمان مشغول مطالعه و يادگيري مستقل هستند.
گام  – 9تعيين روش سنجش و ارزشيابي

 ارزشيابي به مثابه ابزاري براي يادگيري در زمان و مكان مشخص انجام نميگيرد و متناظر بر تمام اركان
طراحي آموزشي است و معلم در سرتاسر فرايند يادگيري به وسيله روشها و ابزار گوناگون به سنجش
اهداف و انتظارات عملكردي دست ميزند و بازخورد شفاهي و يا كتبي مناسب و به موقع به دانشآموزان
ميدهد.
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 معلم در سنجش و ارزشيابي اهداف و مفاهيم مشترك با توجه به نشانههاي تحقق اهداف در هر پايه ،به
صورت گروهي و در مفاهيم اختصاصي پايه ،تكپايه عمل نمايد.
 ارزشيابي بايد بر اهداف و مفاهيم اصلي متمركز باشد.
 سنجش و ارزشيابي بر روي اهداف اساسي متمركز است .كنترل و نگهداري اسناد پيشرفت
دانشآموزان(پوشه كار) به دليل ارزشيابي پايهها و سطوح مختلف در چندپايه بسيار مهم و نيازمند
مديريت دقيق و نظارت معلم است.
 الزم است معلم روش سنجش و ارزشيابي و ابزار متناسب با آن را از قبل تهيه نمايد.
گام – 11تعيين تكليف هدفمند

 تكليف ميبايست متناسب با توان ذهني و جسمي و تفاوتهاي فردي دانشآموزان تعيين شود.
 اگر تكليف به صورت گروهي براي تمام پايهها ارائه شود بايد سطح انتظار انجام تكليف در هر پايه
مشخص گردد.
 تكليف در كالس چندپايه بايد به تحقق اهداف مشترك و اختصاصي بينجامد و ميتواند به صورت يك
تكليف آمادهسازي از روز قبل با ايجاد انگيزه براي دانشآموزان و متناسب با محتواي پايه باشد.
 تكليف ميبايست متنوع و انعطاف پذير بوده و ويژگي خوديادگيري داشته باشد تا ضمن تعميق و تثبيت
درس در مواردي مكمل آموزش گردد.
 ارائه انواع تكليف آمادهسازي ،تثبيت و تعميم به دانشآموزان متناسب با پايه تحصيلي و هدف يادگيري
از اهميت زيادي برخوردار است.
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