
مدرسان  و  دبيران  از  زبان»  آموزش  «رشد  مجله ي 
را  پيشنهادات خود  نظريات، تجربه ها و  زبان مي خواهد، 
در قالب «نقد كتاب هاي درسي و نحوه ي ارزش يابي»، يا 
به صورت مقاله در مورد تجربه هاي كالسي (روش ها و 
الگوي تدريس) و حتي ترجمه ي متوني كه به جنبه هاي 
مثبت در تدريس و آموزش زبان كمك مي كنند، براي ما 
ارسال دارند. اين مجله متعلق به همه ي دبيران زبان هاي 
خارجي است و دست اندركاران مجله از ايده ها، پيشنهادات 
اين  در  مي كنند.  استقبال  زبان  دبيران  همه ي  نظريات  و 

بخش بهتر است مطالب به زبان فارسي ارائه شوند.
با  دبير  احمدوند،  محمد  آقاي  جناب  شماره  اين  در 
سابقه ي استان همدان، شهرستان «سامن»، نكته هاي آموزشي را 
كه خود در كالس به تجربه يافته، براي استفاده ي دبيران شرح 

داده است. نظر خود را در اين مورد با ما در ميان بگذاريد.

نقاط قوت بچه ها را برجسته كنيد
در دبيرستان هاي كويت، دانش آموز دختري داشتم كه 
از درس زبان شديداً مي ترسيد و سال قبل هم درس زبان 
را با تبصره قبول شده بود. اول سال تحصيلي با نااميدي از 
مشكل خود با درس زبان برايم حرف زد و از من خواست 
كه قول بدهم او نمره ي قبولي بگيرد. در جوابش گفتم من 
به همه ي دانش آموزاني كه تالش كنند، كمك خواهم كرد. 
مثل  تكنيك هايي  از  و  نباشد  نگران  خيلي  اوخواستم  از 

«كارت كوچك» كه به او ياد مي دهم، استفاده كند. 

روزي به طور اتفاقي از او خواستم متن درسي را براي 
تقريبًا بدون  بود كه  بلند بخواند. جالب  با صداي  بچه ها 
غلط در تلفظ كلمات، متن را خواند. همين نكته را بسيار 
مهم جلوه دادم. از بچه ها خواستم برايش دست بزنند. يك 
سرخپوست ها  سبك  به  گفتم  و  دادم  جايزه  او  به  مثبت 
مي خواهم اسمي رويش بگذارم: «دختر تلفظ عالي». از آن 
به بعد او را به اين اسم صدا مي كردم. همين كار من كم كم 
اعتماد به نفس را به او برگرداند و به درس زبان عالقه مند 
شد. در پايان سال تحصيلي، نمره ي او 15 شد؛ نمره اي كه 

برايش باورنكردني بود.

توانمندي هاي  دادن  نشان  با  را  دانش آموزان 
متفاوت خود به كالس عالقه مند كنيد

در يكي از دبيرستان هاي پسرانه نهاوند تدريس مي كردم. 
يك روز مدير مدرسه از من خواست اجازه دهم بچه هاي 
كالس را براي مراسمي به سطح شهر ببرند. چون مراسم تا 
ظهر طول مي كشيد و من هم زنگ بعد با كالس ديگري 
درس داشتم،  به ناچار در مدرسه ماندم. تصميم گرفتم با 
بچه هايي كه ورزش داشتند و از شاگردان خودم هم بودند، 
به  و  كرديم  قرعه كشي  بچه ها  بين  كنم.  بازي  پينگ پنگ 
صورت تك حذفي مسابقه داديم. در پايان با شكست دادن 
همه ي بچه ها قهرمان مسابقه شدم. اصًال باورشان نمي شد تا 
مدت ها حرف بازي كردن من در مدرسه بود و بچه هاي آن 
كالس رفتار مؤدبانه تري با من داشتند. براي آن ها جالب بود 

ايده ها، پيشنهادها 
و تجربه هاي 

دبيران و مدرسان 
زبان هاي خارجي

تنظيم: شيما ملكي
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كه معلم زبان پينگ پنگ هم خوب بازي مي كند. اين موضوع 
جّو كالس را به نفع من تغيير داد.

از اين اتفاق ساده به اين نتيجه رسيدم كه بچه ها دوست 
دارند ابعاد متفاوت شخصيت معلم را بشناسند. آن ها اگر 
بدانند معلمشان عالوه بر تخصص در درس موردنظر در 
ساير امور علمي، ادبي، هنري و ورزشي هم مهارت ها و 
او  به  بيشتر  دارد،  قهرماني هايي  مقاومت ها و  آن،  از  بهتر 
همين  مي كنند.  اعتماد  او  به  بيشتر  و  مي شوند  عالقه مند 
نكته ي كوچك باعث مي شود، به درس او توجه بيشتري 
هنگام  اول كالس  روز  بعد،  به  سال  آن  از  بدهند.  نشان 
معرفي خودم،  توانايي هاي ديگرم را هم براي دانش آموزانم 

بازگو مي كنم.

ارتباط بين درس خود و جهان پيرامون بچه ها را 
به آن ها نشان دهيد

 Learn a foreign» در كالس اول دبيرستان دارم درس
language» را تدريس مي كنم و به عنوان مقدمه براي بچه ها 

از خنده روده بر مي شود. خستگي  تعريف مي كنم. كالس 
زنگ قبل از تنشان بيرون مي رود و حاال بهتر به درس گوش 
مي دهند. من در همه ي كالس ها سعي مي كنم از اين روش 
استفاده كنم. در پيش دانشگاهي، هنگام تدريس درس زلزله، 
خاطره ي خنده دار خودم را از زلزله اي كه در اهواز تجربه 
از  استراحت،  يا  بي كاري  اوقات  در  مي كنم.  بيان  كرده ام، 
فايده ي ياد گرفتن زبان و اتفاقاتي كه در خارج از كشور 
است،  آمده  كمكم  به  زبان  دانستن  و  افتاده  اتفاق  برايم 
آن ها  خود  از  كالس  اول  روز  مي كنم.  تعريف  برايشان 
مي خواهم فوايد يادگيري زبان را برايم بگويند و اين فوايد 
را روي تابلو مي نويسم. بچه ها دوست دارند كاربرد درسي 
را كه ياد مي گيرند، در زندگي واقعي خود بدانند. اين نكته ي 

ساده آن ها را به درس بيشتر عالقه مند مي كند.

نكات مهم را دوبار تدريس كنيد
گرامر را درس دادم. سپس از بچه ها هنگامي كه سخت 
مشغول يادداشت برداشتن بودند، پرسيدم: «كسي اشكالي 

يا سؤالي ندارد؟» هيچ كس چيزي نپرسيد. با خودم گفتم 
بگذار آن ها را امتحان كنم. از يكي از شاگردان ضعيف تر 
كالس نكته اي را پرسيدم. نتوانست جواب دهد. از يكي 
از شاگردان متوسط كالس پرسيدم و او هم جواب نداد. 
از بهترين شاگرد كالسم پرسيدم و او به طور ناقص جواب 
داد. گفتم من همين االن اين نكته را توضيح دادم. اگر هم 
بلد نيستيد، الاقل بپرسيد. يكي از بچه ها دست بلند كرد. 
اجازه دادم. گفت: «آقا ما داشتيم تندتند مي نوشتيم كه جا 

نمانيم. خوب گوش نمي كرديم.»
كمي كه فكر كردم، ديدم حق با اوست. از آن روز به 
بعد، نكات دستوري و هر نكته ي مهمي را كه الزم است 
بچه ها يادداشت كنند، دوبار درس مي دهم: يك بار هيچ كس 
حق نوشتن ندارد و فقط بايد گوش كنند يا به سؤاالت من 
جواب دهند، و يك بار همان نكته را دوباره توضيح مي دهم 
و اين بار به بچه ها اجازه مي دهم يادداشت بردارند. همين 
نكته ي ساده باعث مي شود بچه ها درس را بهتر ياد بگيرند.

بچه ها  به  را  خود  درس  «يادگيري»  روش هاي 
آموزش دهيد 

جايي نكته اي را خواندم كه خيلي جالب بود: «به من 
به من درس بده و من  بگو و من فراموش خواهم كرد. 
خواهم  ياد  من  و  كن  درگير  مرا  آورد.  خواهم  خاطر  به 

گرفت.»
آموزش  در  نكته  مهم ترين  دانش آموزان  كردن  درگير 
و  است  مهم تر  «تدريس»  از  «يادگيري»  اصوالً  است. 
بر همين  معلم.  نه  دانش آموز رخ مي دهد و  يادگيري در 
اساس بهتر است روش هايي را كه دانش آموزان خودشان 
آسان تر  برايشان  زبان  يادگيري  تا  كنند  استفاده  مي توانند 
«كارت  مثل  روش هايي  دهيم.  آموزش  آن ها  به  شود، 
كوچك»، بازي «hangman»، تكنيك هاي حدس با كمك 
كتاب هاي سطح بندي  شده ي  از  استفاده  متني،  سرنخ هاي 
لغت مي توانند  از فرهنگ  استفاده ي درست  يا نحوه ي  و 
بسيار مفيد باشند. به قول معروف بهتر است به جاي دادن 

ماهي به بچه ها، ماهي گيري به آن ها ياد بدهيم.

بچه ها دوست دارند كاربرد درسي را كه ياد 
مي گيرند در زندگي واقعي خود بدانند
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