مهارت شروع :مهارت در شروع درس عبارت است از» :هر گونه ابزار يا فرايندى كه دانشآموزان را بر آن دارد
تا متوجه موضوع شوند و به يادگيرى بپردازند« .نقطه آغاز هر فعاليتى مهمترين بخش آن است .در تددري ،بدا
شروعى مناسب و دل چسب مىتوانيد دانشآموزان را به خود جلب و به طور مشخص آنان را راهنمايى كنيدد
آن وقت خواهيد ديد كه چه طور فرايند يادگيرى براى آنان جذاب و دل پذير خواهد شد .تندوع در شدروع بدر
بازخوردهاى يادگيرى تأثير دارند .به همين خاطر انتخداب دقيد نحدو شدروع تددري ،از اهميدت بدهسدزايى
برخوردار است و عالو بر اين كه به تنهايى براى دانشآموزان جالب اسدت رابطده آشداارى بدا آن چده بايدد
بياموزند دارد .آموزش مفهوم »اسراف« موقرانه سيبى را از جيب بيرون مىآورد و پ ،از خدوردن انددكى از آن
آن را در سطل زباله مىاندازد و با حركات نمايشى جذاب و دل پذير درس خود را دربار مفهوم »اسراف« آغاز
مىكند .نوآورى در معرفى موضوع درس هميشه اماانپذير نيست؛ ولى بايد هموار دربار نحو شروع درس و
معرفى موضوع آن به دقت فار كنيد؛ مطمئن باشيد راهى مناسب به خاطرتان خواهد آمد.
نكتههاى اساسى :براى اين كه شروع مناسبى داشته باشيد به موارد زير توجه كنيد:
 .1پيش از شروع كار بايد دانشآموزان را به خود متوجه كنيد بهترين را اين است كه ماث كنيد نگداهى
به اطراف كالس بيندازيد و صبر كنيد تا كالس آمادگى پيدا كند .فرياد كشيدن به سرعت اثر خود را از
دست مىدهد.
 .2حادثه شىء فرايند يا ابزارى را انتخاب كنيد كه مورد توجه دانشآموزان قرار گيرد.
 .3كارى كه در شروع انجام مىدهيد بايد با هدفهاى شما همخوانى داشته باشد .به عبدارت ديگدر بايدد
كارى كنيد كه به هدف مورد نظر خود براى تدري ،مفهوم يا مفاهيم درسى برسيد.
 .4به جريان انتقال مفهوم جديد توجه داشته باشيد به همين خاطر الزم است از آن چه كه در جلسه قبل
به دانشآموزان آموخته بوديد به گونهاى خالصه به نحوى دلپذير در اين جلسه استفاد كنيدد تدا بده
وسيله آموختههاى قبلى دانشآموزان بتواند مجهوالت جديد را كشف كنند .براى اين كار مىتوانيد به
طرح پرسش و پاسخ بپردازيد.
 .5در ابتداى درس ساختار يا شباهاى را براى درس خود تنظيم نماييد تا دانشآموزان بتوانند بر اسداس
آن شباه به طور منظم به يادگيرى بپردازند .يك جريان آموزشى وقتى موف است كه براى تدك تدك
فعاليت شاگردان و اجزاى فعاليت معلم ساخت درستى را در نظر بگيرد .براى موفقيت در اين امر بايد
از قبل درس خود را طورى طراحى كنيد كه بدانيد در كدام مرحله چه مفهومى را تدري ،مدىكنيدد.

اين كار باعث مىشود دانشآموزان نيز دچار سردرگمى نشوند و جريان يادگيرى به طور منظم صورت
پذيرد.
 .6اصول و مفاهيم جديد را به وسيله مثالها و راهنمايىهايى در آغاز درس يادآورى كنيد .استفاد مناسب
از مثالها و يا مفاهيم خاص مىتواند به دانشآموز در فهم تصورات انتزاعى كمك كند.
 .7مهارت در شروع تنها مربوط به آغاز درس نيست بلاه از اين مهارت بايد در طى درس هنگدامى كده
موضوع درس عوض مىشود يا قبل از پرسش و پاسخ يا پيش از بحث و گفت و گوى جمعى نيز بده
نحو مؤثر بهر برد.
چند مثال براى يك شروع خوب
 .1سؤالى تحريكآميز بانيد.
 .2تمثيلى زيبا و قابل فهم به كار ببريد.
 .3از يك سخنران به عنوان ميهمان دعوت كنيد.
 .4درستان را با آهنگى موزون مثل خواندن شعر آغاز كنيد.
 .5شيئى غير معمول به كالس بياوريد تا توجه دانشآموزان را به آن جلب كند.
 .6شيئى را متناسب با موضوع درس به دانشآموزان نشان دهيد و دربار آن سؤالهايى بپرسيد.
 .7ضربالمثلى دربار موضوع درس مطرح كرد از شاگردان بخواهيد معنا و كاربرد آن را بيان كنند.
 .8دربار درس گذشته چندد سدؤال بپرسديد تدا بددين وسديله مطالدب عمدد درس قبدل تادرار شدود و
دانشآموزان براى درس جديد آمادگى الزم را پيدا كنند.

