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آمادگي براي شروع نيمسالآينده
برنامه ریزی تدریس
آغاز خوب هر نیمس��ال تحصیلی در گرو برنامهریزی مناس��ب
اس��تادان اس��ت و یکی از مهمترین ابزارهای این برنامهریزی،
تهیه برنامه تدریس میباشد.
برنامه تدریس ساختاري سازمان يافته و نقشهاي براي هدايت
فعاليتهاي آموزشي است و در آن مفاهيم ،اهداف ،فرصتهاي
آموزش��ي و روشهاي ارزيابي يك درس بيان ميشود .در يك
برنامه تدریس ،مجموعه فعاليتهاي اس��تاد در طول نیمسال
براي رسيدن به يك يا چند هدف آموزشي ،پيشبيني و تنظيم
شده است و با كمك آن دانشجو ميتواند فعاليتهاي ضروري
آموزش��ي را به ترتيب و در مراحل و زمانهاي مش��خص و به
شيوهاي منطقي پيش ببرد .در این شماره از سامان ،نحوه تهیه
یک برنامه تدریس را بررسی خواهیم کرد.
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مزاياي برنامهریزی تدریس
1.1برنام��ه تدریس يك اب��زار برنامهريزي كالس��ي
است كه در آمادهس��ازي و سازماندهي كالس به
استاد كمك ميكند .تدوين برنامه تدریس همراه
ب��ا جزئياتي كه به ش��ما در تبيين اهداف كالس
كمك كند ،شامل طراحی ساختار كالس ،تكاليف
درسی ،آزمونها ،جلسات مرور درس و اختصاص
دادن زمان الزم به هر موضوع در كالس میباشد.
2.2برنام��ه تدری��س ب��ه بس��ياري از س��ؤاالتي كه
دانش��جويان در اولي��ن روز كالس ب��ا آن روبرو
هستند ،پاس��خ ميدهد .برنامه تدریس توضیح
روش��نی درباره کیفیت كالس از جمله رويكرد
اس��تاد ب��راي تدري��س مطالب و آن چ��ه را كه
دانش��جويان براي تكميل نيازهاي درسي انتظار
دارند ،به دانشجو منتقل ميكند .همچنين برنامه
تدریس بايد با نشان دادن اهميت موضوع ،عالقه
دانشجویان به مطالب درسي را افزایش دهد.
3.3برنام��ه تدری��س يك مرج��ع راهنماي��ي براي
دانش��جويان اس��ت كه اطالعات کمي از جمله
پيشنيازها ،چگونگی تماس با اس��تادان و نحوه
برگزاری آزمونها را ارائه داده و امكان همفكري
آنان را در كالس فراهم ميآورد.
4.4برنامه تدریس مشابه يك قرارداد است كه در آن
الزامات و راهبردهاي مربوط به نمرهدهي ،رفتار
دانش��جويي ،حضور و غی��اب ،تأخير در ارائه كار
کالسی و ساير موضوعها تنظيم ميشود.
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رئ�وس كلي مطالب :بس��ته به انتظارات ش��ما از
يادگيري و پيشنيازهاي دانش��جويان ،ممكن است
رئوس مطالب به جزئيات اش��اره داشته باشد .برای
مث��ال ،درصورتي ك��ه تمایل دارید دانش��جویان با
آمادگی بیشتری به کالس بیایند ،رئوس مطالب بايد
به جزئيات اشاره كند و تكاليف الزم برای مطالعه در
هر جلسه كالس برشمرده شود .در اين حالت رئوس
كلي مطالب ،مشابه برنامه كالسي خواهد بود.
چنان چه از الگوي ثابتي براي ارائه درس برخوردار
هستيد ،تعداد روزهايي كه انتظار داريد به هر موضوع
اختصاص يابد و نیز دستهبندي مطالب مورد نياز را
براي تدريس طي آن روزها مشخص نمایید.
متون ،مواد و ملزومات :اطالعات مربوط به هر متن
بايد شامل عنوان ،نويس��نده ،ويراستار ،ناشر ،محل
خريد و نحوه دسترسي به متن باشد .درصورتي كه
دانش��جويان به امكانات بیشتر مانند ماشينحساب،
تجهي��زات ايمني ي��ا ملزومات هنري نياز داش��ته
باش��ند ،تعیین فهرستي از جزئيات و محلي كه اين
مواد ميتواند تهيه ش��ود ،ضروري است .الزم است
براي هر متن يا س��اير ملزومات مشخص نمایید كه
تهيه آن «ضروري است» يا «انتخابي».

دانشجويان موظف به مطالعه و اجرای برنامه تدریس
هستند.زمانیکهدانشجوياندرسيراانتخابميكنند،
به طور ضمني ميپذيرند كه به شرايط برنامه تدریس
نیز پايبند باشند .ضمنا بايد پيشبينيهاي احتياطي
را هم در نظر داش��ته باشيد و خاطرنشان سازيد كه
ممكن است در صورت لزوم در طول نیمسال تحصیلی،
تغيي��رات و اصالحات��ي در برنامه تدری��س رخ دهد.
محتوای برنامه تدریس

تاري�خ و محل برگ�زاری كالس :برای درسهای
مجازی الزم است پايگاه اينترنتي معرفی شود.

اطالعات مربوط به نحوه تماس با اس�تاد :نحوه
تماس دانش��جويان با استاد ،مانند ايميل يا تلفن را
مشخص نمایيد .اگر كالس ،استاد حل تمرین دارد ،از
چگونگی نحوه تماس با وی نيز اطمینان حاصل نمایید.
پيشنيازها :اطالعات شما درباره دانشجويان کالس
با تعیین پیشنیازها مرتبط است و در تكميل كردن
پيشنيازهاي علم��ي ضروري براي گذراندن كالس
كمك ميكند.
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دیگر سياس�تهاي كالس�ي :جزئي��ات مربوط به
حضور در كالس ،مش��اركت كالسي ،تحويل كارهايي
كه با تأخير انجام ميش��ود ،غيبت در جلسه امتحان،
زمانبن��دي مجدد آزمونها و انتظارات خود را از رفتار
دانشجويان در كالس ،آزمايش��گاه و  ...توضيح دهيد.
زماني را نيز براي تكميل تكاليف اختصاص دهيد.
پيشبين�ي احتياطي :یادآور ش��وید كه حق اعمال
تغيير در برنامه تدریس در طول نیمسال تحصیلی براي
استاد محفوظ است .به دانشجويان بگویید چنانچه در
جلسهاي حضور نداشته باشند ،آگاهي از اين تغييرات
به عهده خودشان است.

اهداف كالس�ي :آن چه كه هر دانشجو بايد بداند يا
بتواند در پايان نیمس��ال تحصیل��ی انجام دهد ،تحت
عنوان اهداف كالس��ي تعريف ميش��ود .بیان اهداف
كالس در برنامه تدری��س ،ميتواند در تبيين منطقی
که براساس آن تكاليف ،آزمونها و سازماندهي كالس
صورت گرفته ،به استاد كمك كند.
تكالي�ف و آزمونها :ش��كل و ماهيت تكاليف را به
طور مختصر توضيح دهيد .موعد مقرر انجام تكاليف
مه��م مانند مقاله ،س��مینار ،پ��روژه و  ...را در برنامه
بگنجاني��د .محتوا ،تاريخ و م��دت زمان هر امتحان را
نيز مشخص كنيد.

روشها و معيارهاي نمرهدهي :معيارهاي نمرهدهي
را توضي��ح دهيد ،وزن هر مؤلفه مثل تكاليف ،مقاالت،
ن پایان نیمس��ال تحصیلی،
امتحانات میان ترم ،آزمو 
گزارشها و میزان مش��اركت در کالس را در نمرهدهي
در نظر بگيريد .مشخص كنيد كه نمره براساس منحني
كالس��ي تعيين ميشود يا بر اس��اس مقياس مطلق.
همچنی��ن چگونگی تأثير تكاليف ی��ا امتحاناتی را كه
دانش��جو از آن نم��ره پاييني گرفته ب��ر امتحان پايان
نیمسال يادآور شويد.

اطالعات جانبي :چنانچه كالس ش��ما فعالیتهای
جانبي دارد؛ تاريخ ش��روع ،زمان و محل برگزاري این
فعاليت بیان شود .منظور از هر فعاليت را توضيح دهيد و
علت هر امتحان يا تكليف در هر بخش را مشخص كنيد.
توصيههاي مفيد

ش�رح برنامه كالس�ي :برنامه تدریس نه تنها بايد با
آنچه كه در برنامه كالسي گنجانده ميشود متناسب
باشد ،بلكه الزم است با جزئيات بيشتري بیان شود.
زمانبندي كالس�ي :برنام ه زمانبن��دي كالس بايد
ش��امل تاريخ ارائه هر موضوع ،موعد مقرر ارائه تكاليف
مه��م و تاريخ آزمون پايان نیمس��ال تحصیلی باش��د.
ارائه جزئيات بيش��تر درباره زمانبن��دي كالس ،براي
دانشجويان بسيار مفيد خواهد بود .توصيه ميشود جدول
زمانبندي كالس را پس از مطالعه سالنامه دانشگاهي
و ب��ا درنظرگرفتن ايام تعطيالت رس��می تهيه كنيد.
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منابع دانشجويي :فهرستي از منابع مربوط به درس که
در كتابخانههاي دانشگاه موجود است ،همچنین جزوههاي
در دس��ترس يا نوارهاي ويديويي از سخنرانيهای مفید را
تهيه نمایید.
م�واد و تجهيزات تكميلي :هرگون��ه مواد و تجهيزات
تكميل��ي از جمل��ه مناب��ع الزم ب��راي مطالعه بيش��تر،
دس��تورالعملهاي ايمن��ي ،اطالع��ات مربوط ب��ه ایجاد
آمادگي برای امتحان و منابع آنالين را ش��امل میگردد.
دانشجويان ميتوانند براي دريافت فهرست اين منابع به
وبگاه كالس مراجعه نمایند.
چند پیشنهاد

*هنگامیک��ه درحالتهيه برنامه تدریسهس��تيد،
به نحوه س��ازماندهيآن توجهكنيدتا از س��هولت
مطالعه آن مطمئن شويد.
*قبل از تحوی��ل برنامه تدریس به دانش��جويان ،آن را
تاريخگذاري كنيد.
*برنامه تدریس را میتوانید به صورت نسخه كاغذی در
اختياردانشجويانگذاشتهويابهصورتنسخهالکترونیکی
بر روي وبگاه خود قرار دهید .ارائه برنامه تدریس از طریق
وب��گاه ،امکان اصالح و بازبيني آن را در طول نیمس��ال
تحصیلی آس��انتر نموده و براي دانشجوياني كه اولين
نس��خه چاپي آن را ندارند ،قابل دسترس خواهد نمود.
*در صورت اعمال تغییرات در نسخه اوليه برنامه تدریس،
دانشجويان را مطلع نمایيد .تغییرات را برجسته کنید
و تاريخ بهروزرساني برنامه تدریس را در زيرنويس آن
اضافه نمایید.
*در اولين روز كالس ،به اندازه كافي نس��خههای كپي
از برنامه تدریس را همراه خود داش��ته باش��يد .برنامه
تدریس را براي كاهش ريسك هيجانات آينده ،به دقت
مرور كنيد .بسته به اندازه كالس ،امکان طرح حداقل
يك سؤال درباره برنامه تدریس را به ازای هر دانشجو
فراه��م کنید .این کار میتواند در كالس و يا از طريق
صفحه گفتگوي آنالين وبگاه صورت پذیرد .س��رانجام،
س��ؤاالت دانش��جويان را ثبت كنيد تا برنامه تدریس
سالهای آينده شفافتر و كاملتر تهيه گردد.
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کلیه شمارههای نشریه «سامانآموزشی»درسایت
معاونت طرح وبرنامه دانشگاه فردوسی به نشانی
 http://vpb.um.ac.irدردسترس عالقه مندان میباشد.
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