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هاي تدریس مهارت

با تابلوهاي کارروشاصول و

محمدرضا صالح

مقدمه

مختلف هاي  نهیدر زمتربیت و رشد انسان، بخشیتعالی، هدف آموزشترین  اصلی

نیازمند دانش وسوعنوان واسطه تعلیم و تربیت انسان از یکبه معلّم .زندگی است

 ی براي انتقال دانشتوانمندي عملمهارت وبه تخصص است و از سوي دیگر

.مخاطب نیاز داردبه

 ابزارهايها و روش، لف علومتمخهاي  با پیشرفت شاخه همزمان در دنیاي امروز

ان مربیهمین سبب معلمان و به ،برخوردار شده است بسیار زیادي آموزشی نیز از تنوع

مختلف هاي  منديو از توانرا افزایش داده آموزشی خودهاي  مهارت، باید با جدیت

.شوندبرخوردار  تدریسبه بخشیبراي کیفیت

نداشته باشد و از حالت کننده حالتی خشک و خسته، که کالس درسبراي آن

باید ، درس توجه کندبه با اشتیاق و نشاط بیشتري و مخاطبسخنرانی خارج شده 

روش ارائه درس و استفاده ، موضوع درسبه عالوه بر تخصص و تسلط علمی نسبت

ها مورد موزشگاهآ از سوي معلمان وآموزشی نیزمتنوع کمکهاي  و تکنیکبزراهااز ا

.گیردتوجه جدي قرار

 ۀدسترس که از سابقارزان و در، آموزشی بسیار سادهیکی از این ابزارهاي کمک

است که نقش قابل سفید تخته/سیاهتابلو یا تختهاست، بسیار کهنی در جهان برخوردار 

المصطفی در هندمعۀریاست نمایندگی جا.
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.نان داردآبه انتقال مطالب و تسهیل فراگیراناد تمرکز حواس توجهی در ایج

دالیلی به تدریس برخی از اساتید وجود دارد این است کهیکی ازاشکاالتی که در

مطالب و  ۀعجله در ارائ، آنبه توجهیاهمتی یا بیکم، ثیر تابلوأمانند عدم اطالع از ت

رسد تا پیش نظر میبه در صورتی که.دکنتمام کردن کالس درس از تابلو استفاده نمی

استفاده از تابلو در به تمامی معلمان و اساتید عزیز بایدتر از یافتن جایگزینی مناسب

ثیري در أکه چه تزیرا در عمل خواهند دید ،آموزش اشتیاق و عالقه نشان دهند

.خواهد داشت فراگیرانیادگیري بهتر 

ولی  ،وایت برد بسیار فراگیر شده استه یا تخته سیاامروزه استفاده از اگر چه

.دانیمنمی خوبیبه راآن از  ة بهینهنحوه استفادوکاربري اصول برخی از ما هنوز 

ی اساتید آموزشبخشی و افزایش مهارتتپیش رو که با هدف کیفی ۀدر نوشت

 نکته و مهارت با هفتاد دهه تدریس شما رابیش از سه ۀبا تکیه بر تجربیافته،  نگارش

.کنیمهاي استفاده از تابلو در کالس آشنا میعنوان مهمترین اصول و روشبه

آموزشیابزار کمک

کنمشنوم فراموش میآنچه می

آورمخاطر میبه بینمو آنچه می

.آموزمدهم میوآنچه انجام می

ک آموزشیتعریف وسایل کم

د که در جریان تدریس براي تفهیم بهتر مطالب شو می امکاناتی اطالقبه کلیه وسایل و

یادگیري را با استفاده از حواس مختلف کند ومی معلم کمکبه ثرؤدرسی و آموزش م

.تابلوفیلم و،پوستر، چارت، مانند نقشه .سازدمی آسان و ممکن

عنوان ابزاري به سادهیا پیچیده و انواع آموزشی اعم از وسائل کمکدر حقیقت 

 کاربه تسهیل در امر تدریس در نظام آموزشی و یادگیريشرایط بهتر  براي ایجاد

.شوندمی بخشی در کالس درسیادگیري و تنوع اثر باعث ماندگاري وروند می
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استفاده از تابلو در تدریس

با ها کارگیري فن آوريهطرح هوشمندسازي و ب، رچند امروزه در آموزش کالسیه

اما  ،گیردمی را تابلوجاي  تدریجبه اي و الکترونیکیگیري از تجهیزات چندرسانهبهره

ازکمک آموزشی ۀوسیلترین  ابتداییوترین  سادهعنوانبه هنوز هم استفاده از تابلو

ثار وآاگر.ارتباط و رشد فرآیند تدریس برخوردار استاهمیت بسیاري براي افزایش 

مورد استفاده  درستیبه خوبی شناخته شده وبه موزشیآفواید این وسیله کمک 

سرعت و کیفیت و ، انتقال مطالب، ماندگاري درس در ذهن مخاطب یندفراقرارگیرد در

؛ آن اطالق نمودبه را»لوح اسرارآمیز«توان عنوان  ثیرگذار بوده و میأآموزش بسیار ت

یک مسالۀ علمی را طوري در ذهن تواند میساده  این ابزار کمکبه که معلّم چرا

همین ولی  .ها نرود از خاطرهوشود  ها در فکرها ماندگارکه سالبخشد تجسم  فراگیران

مواقعی حتی درفایده و اي بیوسیلهبه مواجه شودشاگرداعتنایی معلّم و لوح اگر با بی

.شود در کالس درس تبدیل می زاحم و جاگیرم

؟تابلو چیست

آموزان دانشدیدبه صفحه یا سطح آموزشی که با هدف ترسیم محتواي درس در مسیر

.تخته سبز یا سفید، اعم ازتخته سیاه ،شودمی باشد تابلوگفتهقرار گرفته
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؟کنیممیچرا از تابلو استفاده 

:توان در محورهاي زیر خالصه کردکردهاي استفاده از تابلو را میمهمترین امتیازات و کار

مطالب درس و جلوگیري از فرار ذهنی؛ به براي تمرکز حواس نسبتفراگیران به کمک.1

طریق دریافت ازدرس عالوه برارتباط بصري با براي ایجاد فراگیران به کمک.2

؛حس شنوایی

؛مطالب درسیبرداري از براي یادداشتفراگیرانبه کمک.3

 فراگیران ۀتوجه و عالقانتقال سریع و بهتر پیام و جلب معلم برايبه کمک.4

؛درسبه

نمودارها ، بندي و استفاه از محسوسات مانند رسم تصاویرمعلم براي دستهبه کمک.5

موضوع درس؛به نسبتفراگیران  ها براي تسهیلِ دریافت ذهنی و استحکام فکري و نقشه

بندي مطالب بیان شده در طول کالس؛ درس و جمع ۀي بیان خالصمعلم برابه کمک.6

استفاده کنیم؟ چگونه از تابلو

.1زادك اهللا من فضله...فاذا احسنت فی تعلیم الناس«):السالمعلیه(العابدینَقال اإلمام زینُ

اگر مردم را خوب آموزش دهی، خداوند از :فرمودند)علیه السالم (سجادامام 

.تو بیفزاید]دانش[بر  فضل خود

داراي اصول و، عنوان یک مهارت آموزشیبه کار با تابلوگونه که اشاره شد همان

در این نوشتار .گرددجذابیت تدریس میافزایش کیفیت وهایی است که سبب روش

داراي نقش آموزشی بوده و در ارتقاي کیفیت هایی کهروشو اصولبه سعی شده هم

اصولی که ها وروشبههم واست اشاره شود تاثیرگذار ، مخاطب آموزش و یادگیري

مجموعه لذا  .استها و کارکردهاي اخالقی تربیتی بر روي مخاطب داراي پیام

:شودمی بخش زیر ارائه چهارهاي کار با تابلو در مهارت

؛تابلوهاي  استانداردومشخصات .1

؛تابلواصول نگارش روي.2

.75ص  4ج  عوالی اللئالی العزیزیۀ فی األحادیث الدینیۀ، ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین.1
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؛تابلوکردن  اصول پاك.3

تابلوکار با و روانشناسی ل تربیتیاصو.4

استاندارد تابلومشخصات و

باید این وسیله محقق شودبراي این که تاثیرات مورد انتظار از تابلو در فضاي کالس

:زیر برخوردار باشدهاي  کمک آموزشی از استانداردها و شاخصه

اندازه تابلوجنس و

تیره سبزهاي سیاه مات یارنگهب گچ صافتخته یااز جنس  تواندمی تابلو کالس.1

.1یسترنگ مات نبه صورت استفاده از تخته سفید نیازيدر.مات باشدو 

ایجاد نشود؛ در تدریس هنگام نوشتن مشکلیسالم و مستحکم باشد تاباید تابلو .2

 ،هاي کوچک استفاده از تخته سفید و ماژیک بهتر از تخته سیاه استبراي کالس.3

است استفاده از تر  از تابلو زیادبزرگتر که فاصله فراگیران هايولی براي کالس

.نها بهتر استآجهت افزایش دید به تخته سیاه

زاویه که درنحوي باشدبهجلوي کالس بایدعرض دیواربه سیاه بستهتختهابعاد.4

.آموزان کالس قرارگیردتمامی دانشدید

علمی مخاطب باشد؛جم مطالب و سطح متناسب با حباید تابلو  ةانداز.5

ایجاد زیرا کاهش فاصله باعث ، حداقل برسدبه شاگردفاصله بین استاد وباید .6

.شودمی شدن صداي معلمو شنیدهآرامش فراگیران، ارتباط بیشتر

.باشدمتردو حداقل اولین ردیف دانش آموزان بایدفاصله تخته سیاه تا.7

 ۀنحوي که لببه ،باشد مترسانتی 100الی  80از روي زمین باید بین  تابلوارتفاع.8

حالت در موزانآدانش ۀسطح متوسط ارتفاع شانازباالترسانتی متر50پائین آن 

.باشدنشسته 

.داشته شودپاکیزه نگهتمیز وهمواره تابلو  دقت شود.9

.20ص ،هاتحقیقات صنعتی ایران، کالس مدارس ابتدایی ـ ویژگیومؤسسه استاندارد.1
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استاندارد نور

؛بتابدتابلوبه از سمت چپ؛ بلکه باید تخته تابیده شودبه صورت مستقیمبه نور نباید.1

تابش مستقیم نور از حاشیۀ تابلو و تابلو در مکانی نصب شده باشد که انعکاس نور.2

.از نصب تابلو روي پنجره باید اجتناب کردلذا ،مانع دید مخاطبان نشود

چراکه یکی از مهمترین طور مساوي توزیع شده باشد؛به تابلوسطح درباید نور .3

ضعیف شدن چشم .ازي اصولی استنورپرد، یک کالس استاندارد هاينشانه

.ستها جهت نورپردازي غلط کالسبه آموزانبسیاري از دانش

.نور جلوگیري شود انعکاسو اق باشد تا از بازتابتابلو نباید برّ.4

خوبی روي تابلو به ها تا نوشته،صاف و بدون موج باشد، سطح تابلوالزم است .5

.نقش ببندد

.هنگام نوشتن دچار لغزش نشود تا،باشد استقرار کامل داشتهتابلو باید .6

روي تابلواصول نگارش

قبیل گچ و گردگیروسایل مورد نیاز ازماده بودن آاز شروع تدریس از قبل.1

.مطمئن شویم )کنپاك(

خطوط اضافی باشد؛ها وتابلو خالی از نوشته نوشتن دقت شودبه قبل از شروع.2

.یت استؤفراگیران قابل ر ۀبراي هم مطمئن شوید که تابلو قبل از شروع تدریس.3

موضوع اصلی بحث روي تابلو نوشته شود تا کسانی که دیرتر ، ابتداي کالسدر.4

آیند در جریان بحث قرار گیرند؛می

چون ذهن مخاطب ،نگارش مطالب روي تابلو نکنیدبه درس اقدامروعاز ش قبل.5

.شودمی نان کاستهآو از تمرکز  ،شودمی مطالب درسی مشغولبه پیش از موعد

جایی از تابلو نوشته یا کشیده شود که براي همه قابل در یا عنوان درس موضوع.6

.رؤیت باشد

.شود و فقط در یک قسمت آن نوشته نشوداستفاده  هاي تابلو براي نوشتن قسمتتمام از.7

کارگیري از تابلو استفاده شود و از بهدر طول تدریسصورت مستمربه سعی شود.8

غفلت نشود؛ تابلو
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نوشته صورت خالصه روي تابلوبه فقط عناوین اصلی و مطالب مهم و ضروري.9

کلمات مترادف و غیرضروري روي تابلو ، هاي طوالنینوشتن عبارتازشود و

خودداري شود؛

ي عنوانی باشد اکه هرموضوع داربندي و منظم نوشته شوددستهاي  هگونبه ،مطالب.10

.مخلوط نشودو مطالب باهم

.بر روي تابلو نوشته شود، شودمی همان ترتیبی که در کالس ارائهبه مطالب.11

مشابه با رنگ هاي  و از رنگ رنگ ماژیک یا گچ متناسب با تابلو باشددقت شود .12

.شودمی چون مانع دید کافی فراگیران ،تابلو استفاده نشود

.گچ رنگی استفاده شودبراي نوشتن مفاهیم جدید یا نکات مهم از.13

ودارها از چند رنگ متنوع در مویژه هنگام رسم نبه ،بیشتر به منظور جذابیت.14

.دادن باشدراحتی قابل تمیزبه بتا مطال، نوشتن مطالب استفاده شود

 ونچ، درجه باشددهد در حدود سیمی اي که گچ با تابلو تشکیلکنید زاویهسعی.15

.آیدنمیهنگام نوشتن صداي گچ دربه در این صورت

روش اشتباهروش صحیح

در همین ؛)کم یا زیاد نباشد(صورت متعادل تنظیم شود به بین خطوط ۀفاصل.16

العملی دستورچنین  عبیداهللا بن ابى رافعنویسندة خودبه السالمامام علی علیهرابطه 

:درا ارائه فرمو

 که این شیوه، بنویسیکدیگربه و حروف را نزدیک، میان سطرها فاصله بگذار«
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.1براى زیبایى خط بهتر است

؛تا مانع دید فراگیران نشودها توقف نکندجلوي نوشته، پس از نوشتنمعلم باید .17

را بخوانند یا بنویسند؛ها  مخاطبین فرصت داده شود تا نوشتهبه بایدپس از نوشتن .18

به صورت مداوم و زیاد از تخته استفاده نکند؛.19

وضعیتبه درس غفلت ننموده و نسبت کالسمدیریتهنگام نوشتن روي تابلو از .20

آموز بکنید؛دانشبه لذا در خالل نوشتن نگاهی همدیتوجه کافی داشته باش فراگیران

براي برداشتن آن روي زمین خم بهتر است ، اگر ماژیک یا گچ روي زمین افتاد.21

برداریم؛از زمین نشسته آن را  صورتبه بلکهبلکه،نشویم

؛رنگی شدن لباس نشودتا موجب آلودگی و کیه داده نشودتابلو تبه هنگام تدریس.22

؛شودمطالب استفاده بیان براي نمودارجدول و، مانند نقاشی، هاي هنريقالب از.23

؛)نه ریز و نه درشت(ها متناسب با اندازه تابلو و فاصله مخاطبان باشداندازه نوشته.24

و  اصالح نشویمهب کلمات غلط نوشته نشود تا مجبور، دقت شود هنگام نوشتن.25

؛صورت اشتباه در ذهن مخاطب جاي نگیردبه هاي واژه

 نیاز، حاضرین براي نوشتن مطالب را بخواند تامطالب ، همزمان با نوشتنمعلم .26

تابلو نداشته باشند؛به نگاه مکرربه

 براي تثبیت این نکته.روي خط مستقیم نوشته شود منظم و سعی شود مطالب.27

 که تبدیلکنیم تا اینرسمبر روي تابلو خطوطی رنگشی کمکطبا کمک ختوان می

یک عادت و مهارت شود؛به

پر رنگ ، شود مطالبسعی، هنگام نوشتن با وارد آوردن فشار الزم بر گچ یا ماژیک.28

و قابل رویت براي همه نوشته شود؛

آن.29  یرانفراگماندگار کاري براي ۀ الگو و نمون، جا که نوع کار معلّم روي تابلواز

.عیب باشدالزم است دقت شود تا کاري زیبا و تا حد امکان کم، است

بوي تند  زیرا، شودخودداري ، ت برد با بوي تندوایهاي  کار بردن ماژیکبه از.30

و فَرِّج بینَ السطُورِ ...لکَاتبِه عبید اللَّه بنِ أَبِی رافعٍ )علیه السالم(علی قَال315َحکمت  -نهج البالغه .1

.الْخَطِّ و قَرْمطْ بینَ الْحرُوف فَإِنَّ ذَلک أَجدر بِصباحۀِ
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حاصل از مصرف گچ از جمله  ةگردهمانند  در کالس درس »وایت برد«ماژیک

آسم در  ۀروز حملو در برخی موارد باعث ب ،شودمی زا محسوبمواد حساسیت

شود؛می این بیماريبه آموزان مبتالدانش

مطالب نوشته شده روي تابلو داشته به یک نگاه کلیکالس درسبه پس از ورود.31

اند یا مطلب ما اعالم نمودهبه موزان از این طریق موضوعی راآتا اگر دانش ،باشیم

ایجاد تمرکز در کالس براي مطلع شویم و، نامناسبی روي تابلو نوشته شده باشد

.آن را پاك کنیم

گچی یا وایت برد و مانند آن نوشته و یا  ۀدادن مطالبی که روي تختبراي نشان.32

.کش و یا آنتن استفاده کنیدتوانید از یک چوب اشاره یا خط، میکشیده شده است

پایین باشد؛  طرفبه نوك آند هنگام نوشتن بایدر، شدن جوهر ماژیکبراي روان.33

تا جایی که از ، گرددمی تررنگبعد از چند لحظه نوشته کم غیر این صورت در

.شودمی آخر کالس نوشته غیرقابل خواندنهاي  ردیف

تابلوکردن  پاك اصول

.سیب نرسدآتابلو به کنیم تاکردن تخته استفادهبراي پاكتر  از پارچه یا اسفنج نرم.1

در،وضعیت تنفسی فراگیران الزم استثیر بر شدن گردة گچ و تأبه دلیل پراکنده.2

 از باالصورت آهسته و به تابلوو شود رعایتموازین بهداشتی ، تابلوکردن پاك

پایین پاك شود؛به

هاي ها و ایجاد حساسیتبه دلیل آلودگی گچ یا وجود مواد شیمیایی در ماژیک.3
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مطالب از دست استفاده نشود؛کردن  پاك برايهرگز  ،پوستی

یا تصاویر ها  یعنی اگر نوشته.شوددرنگ پاك بی آن نیستبه ه نیازيلبی کامط.4

 را پاكها  نداشته باشد باید آن، شودمی چه تدریسارتباط مستقیم با آنتابلو روي 

کند؛می برد و هم جاي بیشتري را اشغالمی ون هم تمرکز را از بینچ.کرد

از هرگونه سوءاستفاده هنگام جلوگیري و، به منظور ایجاد تمرکز بیشتر در مخاطب.5

، امتحانیا الزم است قبل از شروع تدریس، ها در محیط کالسیبرگزاري آزمون

کنیم؛پاك)هاي دیگر استکالسبه که مربوط(مطالب موجود بر روي تابلو را 

هاي قبل روي تابلو باقی نمانده و کردن مطالب دقت کافی شود تا آثار نوشتهدر پاك.6

دن مطالب قبلی و فعلی نشود؛موجب مخلوط ش

کردن از مطالبی که در براي پاك، در صورتی که مطالب بیشتر از حجم تابلو باشد.7

شروع کنیم؛، و یا موضوعاتی که اهمیت کمتري دارندشده  نوشته ي درسابتدا

دنبال آن نگردیم؛به ، تا دائماقرار داده شود خود در جاياز نوشتن، ماژیک یا گچ پس.8

و ،لوده استفاده نشودآکن معلم الزم است از پاكسالمتی فراگیران و براي حفظ.9

.کن بعد از مدتی تبدیل شودپاك

شناسی کار با تابلواصول تربیتی و روان

وي داراي نقش تربیتی مستقیم هاي  فعالیتتمام حرکات و، به دلیل نقش الگویی معلم

یکی از  .است راگیرانغیرمستقیم و پنهان در فرایند آموزش و شخصیت ف، یا

داري با آن سروکار پرکاربردترین عملیاتی که معلم پیوسته در طول تدریس و کالس

 عالوه بر نکاتی که درخصوص کیفیت نگارش و اینبنابر.دارد استفاده از تابلو است

آنبه در استفاده از تابلو نیز وجود دارد که توجهنکات تربیتی ؛شدتابلو گفتهکردن  پاك

کید است که در بخش آخر این أتابلو از سوي معلم مورد تکار با عنوان روانشناسیِبه

؛شودمی این اصول اشارهبه نوشتار

پیامبر زیرا .باالي تابلو نوشته شود»الرحمن الرحیماهللابسم«کلمه ي تدریسابتدادر .1

ذکر نشود »اهللابسم«آنهرکار ارزشمندى که در«:فرمودند)آلهوعلیهاهللاصلى(
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درس این روش هر با تکرار این سنّت حسنه از سوي معلّم در آغاز1»ناقص است

نان آصورت یک رفتار معنوي در وجود شود و بهمی در ذهن فراگیران نهادینه

.ماندگار خواهد شد

زیرا باالي تابلو نوشته شود؛با خط زیبا در»الرحمن الرحیم اهللابسم«سعی شود.2

موجب اجر معنوي براي نویسنده خواهد ، بصري و زیبایی شناختی ۀاذبجعالوه بر

با هدف تعظیم و(را»الرحمن الرحیم اهللاکسی که بسم«:فرمودنداسالمپیامبر ؛شد

.2»خواهدشدبا خطی زیبا نگارش کند موجب آمرزشش )بزرگداشت مقام الهی

تابلو پاك نشود؛روي یس، از تا آخر تدر»اهللا الرحمن الرحیمبسم«نام خداوند و جمله .3

خط استفاده شاگردان خوشروي تابلو از»الرحمن الرحیم اهللابسم«براي نوشتن .4

.مثبت داردثیرأنان تآ تشویقزیرا در ؛شود

علیامام مطالب با خطی زیبا و یا حداقل واضح و خوانا روي تابلو نوشته شود؛.5

.3»زانگی و میزان فرهیختگی اوستنوشتار هرکس معیار فر«:فرمودند)علیه السالم(

فراگیران پرتی صاویر اطراف تابلو که باعث حواستاشیاء و ، قبل از شروع تدریس.6

.شود برداشته شودمیدر هنگام تدریس 

مرتب بودن موهاي حتی ، بدنآراستگی و تمیزي لباس وبه قبل از تدریس نسبت.7

مربی در معرض ، تابلواطمینان حاصل نماید؛ چون هنگام نوشتن روي ، پشت سر

.گیرددید کامل مخاطب قرارمی

این کار اثر  شود؛تر پاكآهسته، سهاسماء مقدشود سعی، به منظور حفظ احترام.8

؛تربیتی بر فراگیران دارد

 مانع چرا که ممکن است ،شود زکردن با گچ یا ماژیک پرهیاز بازيهنگام تدریس .9

کُلُّ أمرٍ ذى بالٍ لَم یذکَر فیه بِسمِ اهللاِ فَهو :عنِ اهللاِ جلّ و عزَّ أنَّه قالَ)صلی اهللا علیه وآله(عن رسول اهللا .1

ج)بیروت -ط(بحاراألنوار  أَبتَرُ؛ ص73، ،:305.

فَجوده تَعظیماً للَّه غَفَرَ اللَّه لَه  الرحمن الرحیم بسم اهللا منْ کَتَب)صلی اهللا علیه و آله(قال رسول اهللا .2

.349منیۀ المرید ؛ ص.ق1409اول،:قم، چاپ -ن على، منیۀ المرید شهید ثانى، زین الدین ب

تمیمى آمدى، عبد الواحد بن  .و مسبار نُبله معیار فَضْله]الرَّجلِ[کتَاب الْمرْء :قال علی علیه السالم.3

.50محمد، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص
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؛شودتمرکز حواس دانش آموزان 

دستور داده نشود؛آنان به تابلوکردن  پاك برايفظ شخصیت فراگیرانبه منظور ح.10

، مشارکت در کالسبه مندي آناندلیل عالقهبه تر البته در سطوح درسی پایین

؛تابلو استفاده نمودکردن  پاك صورت داوطلبانه از آنان برايبه توانمی

؛ي استاد بعدي آماده باشدکنید تا برارا پاك ابلودرس، تکالس شایسته است در پایان .11

ا جد فراگیرانطرف به کردن گچ یا ماژیکپرتازادبو به منظور حفظ احترام.12

خودداري شود؛

هنگام و همچنین رعایت ادب فراگیرانبا معلم حفظ ارتباط چشمی به منظور .13

حاضرین نشود؛ و طوري به صورت کامل پشتبه ، هرگزروي تابلو بر نوشتن

را بگیرد؛تابلوباشد و نه جلوي نوشته روي  فراگیرانبه تانشتبایستید که نه پ

سؤاالت شما به یا پاسخی که آنانفراگیران  الؤبراي نوشتن پاسخ س تابلوگاهی از .14

شوید؛ ارزش و احترام قائل میها  تا بدانند که شما براي آناستفاده کنید، دهند می

بلکه،روي تخته استفاده نکنیماز زدن گچ یا ماژیک  فراگیرانکردن براي ساکت.15

،1تمرکز بدهیمتنوع و کالس به یا بیان یک نکته متنوعسؤال یک توانیم با طرح می

.زادهققحامد مح، اصول کالس داري چیست.1


