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  دستورالعمل برگزاري کالس و کارگاههاي آموزشی

ریزي، گیرد، و در این میان آموزشگر با تالش و برنامهیادگیري تغییري است که در اثر فعالیت فراگیر صورت می

کند، بنابراین یاددهی و یادگیري دو فرآیند جدا و به این ترتیب که یادگیري در شرایط مناسبی براي تغییر ایجاد می

گیرد و از طرف دیگر، آموزش دادن همیشه به معناي یادگیري جا و همه وقت، حتی بدون آموزش انجام میهمه 

دهد و شرایط را براي یادگیري فراهم فراگیر نیست و آموزشگر، کمیت و کیفیت و سرعت یادگیري را افزایش می

  .نمایدمی

ی است که بدان وسیله، آموزشگر فراگیر را تحت نکته مهم آن است که آموزش دادن به منزله استفاده از روشهای

  هاي آموزشی ترویجی آموزشگر در کنار روشهاي آموزشی به دهد و ضروري است که در برنامهتأثیر قرار می

  .هاي یادگیري توجه داشته باشد تا امر آموزش منجر به یادگیري شود نظریه

س آموزشی آموزشگر باید در جریان یاددادن به چهار نکته ترویجی باالخص کارگاه و کال یدر واقع در برنامه آموزش

  :توجه نماید

 هدف )1

 تناسب با هدف یا روش )2

 مفاهیم با توانایی فراگیر، تطابق  )3

 شرایط تغییر با قابلیتهاي فراگیر تطابق  )4

 :اعمال و وظایف آموزشگران در جریان برگزاري دوره آموزشی -

 .نداشته باشد به سختی یاد خواهد گرفت اي براي یادگیرياگر فراگیر انگیزه: انگیزش - 1

جدید باشد اطالعات قدیمی و تکراري با عث عدم انگیزه در باید  اطالعات: انتقال دانش و اطالعات جدید - 2

 .شودمخاطب و عدم یادگیري می

 .ارائه صحیح اطالعات - 3

  .مطالب واضح و روشن باشد) الف

رفته باشد و بتواند ارتباطی بین اطالعات جدید و تجربیات فراگیر قادر به تجزیه و تحلیل مطالب جدید فرا گ) ب

  .خود برقرار کنند

، راهنمایی و هدایت مورد نیاز یآموزشگران باید در جریان کار و اجراي هر فعالیت: هدایت عملکرد فراگیر - 4

  .فراگیران را تدارك ببینند
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  :خصوصیات یک آموزشگر ترویجی و آموزشی -

  .دهاي سازنده در مورد هدفهاي یادگیري و روشها باشدآماده پذیرفتن انتقا - 1

  .هدفهاي یادگیري را تعریف کند - 2

  .کار فراگیران را ارزشیابی کند - 3

 .وسایل کمک آموزشی را تهیه کند - 4

  .بر پیشرفت فراگیران نظارت داشته باشد - 5

  :آموزشگر قبل از شروع اقدامات ذیل را انجام دهدباید  در مجموع  - 9

  .برنامه آموزشی و بویژه مطالب مربوط به روزهاي اول را به دقت تنظیم کند) الف

  .طرح درس را به خوبی مطالعه کند تا هنگام اجراي برنامه با آرامش و اطمینان ارائه نماید) ب

  .هنگام سخن گفتن، کلمات را به وضوح ادا نماید و در گفتار عجله نکند) ج

  .درباره روش کار خود توضیح دهددر جلسه اول به مدت چند دقیقه ) د

  .قبل از مالقات فراگیران سعی کند هر چه بیشتر اطالعاتی درباره آنها به دست آورد) هـ

  .در تمام طول دوره به فراگیر احترام بگذارد -و

  1.مانند عضوي در مباحث گروهی آنها شرکت نماید -ز

                                                             

  حجازي ، معاو نت ترویج تهران کتاب مهندسی فرایند فعالیتهاي آموزشی ترویج ، دکتر یوسف : منبع  - 1

   جهاد کشاورزي استان اصفهان  سازمان  مهندس جمشید اسکندري ، کارشناس ارشد ترویج کشاورزي: و  تنظیم  آوريگرد
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  فرم مشخصات و ارزیابی برگزاري کالس و کارگاه آموزشی
  

  

  ...............................................: اي  شرکت خدماتی مشاوره......... .................دهستان ............ ..................................شهرستان 

  : ...............................................روستاي 
  

  :عنوان دوره

  ...................................................................................................................... :سهدف از برگزاري دوره یا کال
.................................................................................................... .......................................................................  

  ...............................لغایت ......... .......................از ساعت : ............................. محل اجرا.....................................:.................تاریخ

  ......ذکر نمایید    سایر         زن روستایی       ن روستاییجوا       مددکار     کشاورز: مخاطبین

  : هاي آموزشیسرفصل

.................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................  

  :وسایل کمک آموزشی استفاده شده

.................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................  

  :ارزیابی کارگاه یا کالس آموزش بر اساس نظر مدرس و فراگیران

.................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................  
  

  ....................رشته تحصیلی                 : ..................مدرك تحصیلی       : ....................نام و نام خانوادگی: مدرس

  : .................................سابقه تدریس

  

  یا نماینده جهاد کشاورزي دهستانو تأیید مرکز  امضاء                                                   :امضاء و تأیید شرکت
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  :سئواالت ارزیابی دوره یا کالس یا کارگاه
  

  دانستید یا تکراري بوده است؟اید قبالً میتا چه حد مطالبی را که در طول کارگاه آموزش دیده) 1

  خیلی زیاد             زیاد              تا حدودي            کم             خیلی کم         هیچ 

  مطالب فرا گرفته تا چه حد در ارتباط با مسائل شغلیتان بوده است؟) 2

  خیلی زیاد             زیاد              تا حدودي            کم             خیلی کم         هیچ 

  است؟مطالب آموزش داده شده تا چه اندازه بر اساس نیاز آموزشی شما بوده ) 3

  خیلی زیاد             زیاد              تا حدودي            کم             خیلی کم         هیچ 

  تا چه اندازه آموزشگر توانسته است مطالب را به نحو صحیح در اختیار شما قرار دهد؟) 4

  خیلی زیاد             زیاد              تا حدودي            کم             خیلی کم         هیچ 

  کنید؟میزان تسلط آموزشگر بر مطالب را چگونه ارزیابی می) 5

  خیلی زیاد             زیاد              تا حدودي            کم             خیلی کم         هیچ 

  شود؟آیا از نظرات شما و مشارکت شما در کارگاه استفاده می) 6

  خیلی زیاد             زیاد              تا حدودي            کم             خیلی کم         هیچ 

  در پایان چنانچه نظري دارید مرقوم فرمایید؟

.................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................  
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  برداران کارگاه آموزشیهمشخصات بهر
  محل امضاء  آدرس  تلفن  سن  میزان سواد  شغل  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف
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