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اگر معلم به درس خود عالقمند باشد، به کالس هم وجود دارد: در آموزش واقعی و انکار ناپذیر ا یک شیوه هتن -1

 موضوع درس خود عالقمند باشید.شود. به عالقمند می

. درست است که عالقه شرطی بدون تغییر و بی جانشین است، اما این شرطی الزم بر ماده درسی خود مسلط باشید -2

توانند به شما کمک کنند های تدریس، نمیها و پربارترین حیلهترین عالقمندیصادقانهاست و به بیانی کافی نیست. 

 دانید، به دیگران یاد بدهید.دانیدیا بد مین نمیکه چیزی را که خودتا

باید روند یاد دادن را با تجربه شخصی توانید آنچه را الزم است یاد بدهید. شما باید بدانید که از چه راهی می -3

 بلکه از راهتواند حاصل شود. خودتان به دست آورید و این تجربه از راه خواندن کتاب و گوش دادن به سخنرانی نمی

این را باید خود معلم بهترین روش آموزش کدام است؟ مطالعه مستقل و از راه دقت و نظارت بر کار شاگردانتان حاصل میشود. 

 کشف کند!

را داشته باشید، عالقه زنده هم نشان دهید و روند آموزش را هم درک کرده باشید، باز هم ممکن حتی اگر دانش الزم  -4

آموزان داشته باشد، باید تماس معینی بین رای اینکه یاد دادن انفرادی تأثیر خوبی روی دانشاست معلم ضعیفی باقی بمانید. ب

 دو طرف برقرار باشد.

های الزم به یاری او بشتابد و زیر بازوی او را آموز قرار دهد و در لحظهمعلم باید بتواند خود را در موقعیت دانش

یی را چه چیزها و دانندآموزان خود نگاه کنید، سعی کنید به انتظارات آنان پی ببرید. چه چیزهایی را میبه چهره دانش بگیرد. 

 شود؟آورد و چه چیزی باعث کسالت آنها میر شوق میدانند؟ چه چیزی آنها را بر سنمی

ها و توانایی به کار گرفتن دانش ها )دانش نظری( و بخش مهارت: بخش آگاهیشودهر دانشی از دو بخش تشکیل می -5

. مهارت یعنی توانایی حل مسئله، قدرت اثبات و استدالل و توانایی در تجزیه و تحلیل انتقادی جواب یا اثبات. مهارت در نظری

تر از آن است که چه چیزی را دهند، خیلی مهمدر تدریس ریاضی اینکه چگونه یاد میتر از دانش است. ریاضیات مهم

 دهند. یاد می

ای برای کار پژوهشی دارد. به همین العادهبینی نتیجه از خصوصیات بارز عقل انسانی است که ارزش فوقحدس و پیش -6

 آموزان خود یاد بدهید. حدس زدن را به دانشدلیل باید به آن توجه خاص داشت. 

i. آموز بگذارید.بندی برهان را به عهده دانشو جمع س قضایااثبات قضایای ساده و عک 

ii. برهان تأکید کنید. های برجستهقسمت بر 

iii. ادداشت نکردید، برداری کامل پرهیز کنید. نگران نباشید که اگر همه چیز را یآموز: از یادداشتخطاب به دانش

 تسلسل مطالب از دست شما خواهد رفت.

iv. برای تقویت حافظه خود و تمرین جوشش و کاوش ذهن خود برای حل مسئله، به طور آگاهانه در یادداشت-

 برداری بعضی نکات را از قلم بیندازید. 

حل به ش خود را برای حل یا حدس راهتوانند تالآموزان تا جایی که میاجازه بدهید دانشراز خود را بالفاصله فاش نکنید.  -7

ها و نظم بخشیدن به بندی فرضو حداقل با جمع حد ممکن خودشان کشف و استدالل کنند به آنها اجازه دهید تار برند. کا

   آنها بتوانند راه رسیدن به حکم را شناسایی کنند. 

 توجه آنها را جلب کنید.  بکوشیدو با طرح سؤاالت مناسب  آموز را در روند استدالل شریک کنیددانش مر یک کالد -8

 «خواهید همه را کسل کنید، همه چیز را تا آخر بگویید.اگر می»را به یاد داشته باشید: « قانون ولتر» -9

هایی را از او مطرح کنید و پاسخی که به مسئله داده است، عجله نکنید. پرسشبودن آموز از غلط در مطلع کردن دانش -11

 این امکان را به او بدهید که پاسخ آنها را بدهد و به جواب درست برسد. 


