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تشکیل گروه-1
در مرحله اول درون  مدرسه گروه درس پژوهی تشکیل می -

این گروه از نظرات شوراي معلمان و نقطه نظرات دیر همکاران .گردد
.بهره خواهد برد

نفر از معلمان هم پایه یا 6تا 3هر گروه درس پژوه می تواند بین -
.همکاران با پایه هاي نزدیک به هم باشد

در گروه هاي درس پژوهی حتما باید نقش ها و مسئولیت ها به -
.تفکیک مشخص و بیان گردد



:در تعیین نقش ها و مسئولیت ها
اشند همه اعضا باید در تمام زمینه ها باهم تشریک مساعی داشته ب-

:براي مثال
نقش اصلی در مراحل درس پژوهی را دارند :معلمان هم پایه) الف -

.اعم از طراحی تدریس،مشاهده و ارزیابی
ه مسئول هماهنگی گروه ب:مسئول هماهنگی گروه درس پژوهی)ب-

عنوان فردي مطلع از فرآیند درس پژوهی عضوي از گروه یا خارج از 
هی را گروه می باشد که وظیفه راهنمایی و نظارت بر فرآیند درس پژو

.بر عهده دارد
گروه درس پژوه بنا به نیاز و ضرورت از افراد : صاحب نظران-

.متخصص جهت راهنمایی و مشاوره کمک می گیرد



تشخیص مسأله و تعیین هدف-2
مباحث و کدامدركدانش آموزان در 

دارند ؟مشکلدروس 
راي گاه مسأله می تواند یافتن روشی ب

درس درکالسانتقال یک مفهوم جدید 
.باشد

گاه مسأله می تواند یک سوال جزئی 
یازچگونگمانند بهبود فهم دانش آموزان 

با مخرج هاي کسرهاییجمع کردن 
.نامساوي باشد

:مسألهتبیینالزامات 
بهره گیري از یافته هاي پژوهشی-

توجه به ویژگی ها و شرایط خاص مسأله-
شواهد و مستندات-
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:تهیه طرح درس-3
ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس 

پژوهی

تهیه و تدوین الگوي طرح درس مبتنی بر روش هاي
فعال تدریس



تدریس و مشاهده-4
ان هنگام شروع درس معلم. گرددمیمعینتاریخیتدریسبراي-

.نشینندمیکالسدر قسمت عقب 
.یک نفر فیلمبرداري می کند-
ی یک نفر تدریس معلم را براساس طرح درس تهیه شده نظارت م-

.کند 
یک نفر واکنش ها و عملکرد دانش آموزان را زیر نظر دارد و ضمن-

.تهیه گزارش میزان عالقه و فعالیت هاي آنان را زیر نظر دارد



تدریسارزیابی -5
خود اظهار نظر             تدریسطرح ،درمورد مجريابتدا معلم 

درس و مسائل اجرايچگونگیو نظر خود را درباره کندمی
نتقاديادیدگاهسپس معلمان عضو گروه با .کندمیبیانعمده آن 

حبت داشته صمشکلبه نظر آنها کهاز درس هاییدرباره قسمت 
توجه داشت باید.                                                            کنندمی
خش بر رفع معضالت درس نکته اساسی و مهم این بتمرکزکه

آن را آموزش قرار داده است چون درس کهمعلمیاست نه 
برنامه خود نتیجهاست و همه اعضا درمورد گروهیمحصول 

یمدر واقع آنها از خود انتقاد .دارندمسئولیتسهیم و احساس 
.دبیر تیم تمام نقطه نظرات را یادداشت می کند.کنند



:تدریساصالح -6
ر دبازخوردهابا توجه به مشاهدات و پژوهیمعلمان گروه درس 

.(پردازندمینظر درباره عملکرد گروه خود تجدیددرس به 
ها ها،روش تدریس، سوالفعالیتآموزشینظر در مواد تجدید

بخش وجود دارد و آن عبارت ایندر اساسیسوال یک...) و
:است از 

در این مرحله با توجه به ؟ کردتوان برنامه را بهتر اجرا میچگونه 
مشاهدات و یادداشت هاي معلمان،واکنش هاي دانش آموزان و نظرات 

ممکن است روش تدریس، .معلم مجري،طرح درس تجدید نظر می شود
فعالیت ها، سوال ها،مسائل مطرح شده،مواد و رسانه انتخاب شده یا همه

.وداجزاي درس تغییر کند تا در دور بعد تدریس نتایج بهتري عاید ش



:تدریس درس اصالح شده-7
ار در این مرحله، درس تجدید نظر شده یک ب

نجام دیگر با رفع نواقص و براساس اصالحات ا
ین ا). تدریس نهایی( .شده تدریس می گردد

سکالیاکالسممکن است در همان تدریس
همان توسطتدریساستممکن . باشد دیگر

در . گروه باشداعضاياز دیگریکییامعلم  
تدریسمعلمان در شوراياعضاياین مرحله 

ممکن است تعداد معلمان و  .( حضور دارند
از تعداد دانش آموزانبیشترحاضر اعضاي

).باشد



:ارزیابی تدریس دوم-8
این چه چیزي از درس پژوهی و اجراي آن آموخته شد؟ 

سوالی است که در این مرحله در جلسه درس پژوهی مطرح
یادگیري و فهم دانش آموزان و مسأله اي که به .می شود

خاطر آن پژوهش انجام شد در این مرحله بررسی می 
و تیم از خود می پرسد، تا چه اندازه خوب عمل شوند

.                                       کردیم ؟ بطور کلی میزان تحقق اهداف بیان می شود
مان در این مرحله گروه می توانند از افراد دیگري مانند معل(

علمی مجرب،مولفان کتب درسی، اساتید دانشگاه،انجمن هاي
.  دعوت به همکاري نمایندمرتبط با موضوع درس پژوهی 

فرد متخصص خارجیکمعلمان به همراه شوراياعضايهمه 
میهادپیشنتغییراتیو بررسیرا نقد و تدریساز مدرسه 

.)کنند



با اشتراك گذاشتن نتایج-9
ه نتایج حاصل از درس پژوهی که شامل طراحی آموزشی،خالص-

در قالب یک ... اي از اهم مذاکرات ،الگوهاي تدریس شده و 
ان،مدیران بانک اطالعاتی به اشتراك گذاشته می شود تا کارشناس

و معلمان سایر مدارس و مناطق در صورت نیاز از آن ها بهره 
.برداري نمایند
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:نکات مهم
نفر 6تا 3متوسط تعداد اعضاي گروه .1

که حداقل دو نفر از اعضا از . می باشد
.معلمان باشند

ا براي مدیر بهتر است امور پشتیبانی ر.2
.همکاران و معلمان مدرسه داشته باشد



.دتوصیفی در فرآیند درس پژوهی مورد توجه باش–ارزش یابی کیفی .4
ر عضویت همکاران بدون داشتن نقش مهم و قابل توجه در گروه موجب کس.5

.امتیاز کلی خواهد شد
.رعایت چرخه درس پژوهی ضرورت تام دارد.8

و wordگزارش نهایی طرح درس پژوهی شامل طراحی آموزشی ،در فایل .9
ب لوح می بایست در قال... هم چنین عکس،فیلم هاي تدریس و فایل صوتی و

.فشرده ارائه گردد
تهیه و تدوین الگوي طرح درس مبتنی بر روش هاي فعال تدریس و.10

.اجراي مطلوب آن از امتیاز ویژه اي برخودار خواهد بود



.دقیقه می باشد40مدت زمان تدریس .11
.از انجام هزینه هاي غیر ضروري خودداري گردد.12
از بیان و درج مطالب غیر ضروري که صرفاً حجم .13

.گزارش نهایی را افزایش دهد خودداري گردد
عکس و فیلم هاي درس پژوهی با رضایت همکاران و.14

.اولیاء دانش آموزان ذیربط تهیه و ارسال گردد
.دعنوان درس پژوهی براساس هدف کلی نوشته شو.15
ته شایسبصورتاز اعضاي گروه هاي برتر و منتخب .16

.تقدیر به عمل خواهد آمد
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