
                                                   براي مدیریت کالس درس مهم  تانک

 ویژه دبیران و معلمان

دیریت کالس مهارتی است که نه تنها اکتسابی و اما م. مدیریت کالس درس یکی از بزرگترین ترس هاي معلمین تازه کار است

این نکات . نکته درمورد مدیریت موفق کالس درس عنوان می کنیم 10در زیر . یادگرفتنی است بلکه باید هر روز تمرین شود

 .می تواند به شما براي برقراري نظم در کالس کمک زیادي کند

  

 .گذشت زمان همه چیز را راحت تر می کند) 1

دانش آموزان خیلی . ز معلم ها مرتکب این اشتباه می شوند که سال تحصیلی را با نظم و مدیریت ضعیف آغاز می کنندخیلی ا

وقتی اول کار . سریع موقعیت در هر کالس را ارزیابی می کنند و می فهمند که در هر کالس تا چه حد می توانند پیش بروند

اما با جلو رفتن سال . دیگر به کار بردن تکنیک هاي مدیریتی دشوار خواهد شداجازه بدهید که در کارتان اخالل ایجاد کنند 

 ".تا رسیدن عید لبخند نزنید"فقط این جمله یادتان باشد که، . تحصیلی همه چیز آسانتر می گردد

  

 .عدالت رمز کار است ) 2

وست دارید شاگردانتان به شما احترام اگر د. دانش آموزان خیلی خوب می فهمند که چه چیز عادالنه است و چه چیز نیست

اگر با همه شاگردان با مساوات رفتار نکنید، شاگردانتان دیگر از شما دستور . بگذارند باید با آنها با عدالت و انصاف رفتار کنید

 .پس اگر بهترین شاگرد کالستان هم کار اشتباهی انجام داد حتماً تنبیهش کنید. نخواهند گرفت



  

 .یا ایجاد کمترین وقفه در کالس برخورد کنید  تا حد امکان با اخالل ها) 3

 .وقتی در کالس اخالل ایجاد می شود خیلی مهم است که با ایجاد کوچکترین وقفه در روند کالس، فوري با آنها برخورد کنید

اگر شاگردان با هم حرف می زنند و شما مشغول درس دادن هستید از یکی از آنها یک سوال کنید تا حواس همه بچه ها جمع 

اگر براي برخورد با این اخالل ها روند کالس را متوقف کنید دقیقاً شاگردانی که این اخالل را ایجاد می کنند را به . شود

 .ت کالس به بطالتیعنی گذشتن وق: آرزویشان رسانده اید

  

 .در حضور شاگردان از مواجهه دوري کنید ) 4

شما بعنوان معلم باید نظم کالس را حفظ . وقتی مواجهه اي در کالس ایجاد می شود همیشه یک برنده و یک بازنده وجود دارد

اصالً . در حضور دوستانش ببرید اما خیلی بهتر است که به طور خصوصی اینکار را انجام دهید تا اینکه آبروي شاگردي را. کنید

بااینکه با این روش ممکن است . کار درستی نیست که از مسائل انظباطی در حضور بچه ها نمونه اي بسازید براي درس عبرت

 .بچه ها درس عبرت بگیرند اما تا آخر سال حتی دیگر یک کلمه هم نخواهید توانست به آن شاگرد آموزش دهید

  

 .اخالل ها را با کمی شوخ طبعی متوقف کنید ) 5

اما خیلی وقت ها معلم . گاهی اوقات بهترین چیز این است که همه سر کالس حسابی بخندند تا همه چیز به روال سابق برگردد

د رابطه بااینکه شوخ طبعی می تواند خیلی زود موقعیت را مرتب کند اما ریشخن. ها شوخ طبعی را با ریشخند اشتباه می گیرند



خوب قضاوت کنید اما متوجه باشید که چیزي که براي یکنفر خنده دارد است ممکن . شما با شاگردانتان را خراب می کند

 .است براي دیگري آزار دهنده باشد

  

 .انتظارتان از کالس باال باشد ) 6

در همان ابتداي . کالس به آنها نشان دهید این مسئله را با طریقه حرف زدنتان در. انتظارتان از شاگردان ادب باشد نه اخالل

طی این جلسه گروهی انتظارم این است که موقع حرف زدن اول دستتان "کالس انتظاراتتان را به بچه ها بگویید مثالً بگویید، 

 ".را باال برده و اجازه بگیرید، به همدیگر احترام بگذارید و به حرفهایی که دوستانتان می زنند هم خوب گوش کنید

  

 .برنامه بیشتر داشته باشید) 7

وقتی به بچه ها وقت اضافی بدهید که با هم حرف بزنند، . وقت آزاد چیزي است که همه معلم ها باید از آن خودداري کنند

ام وقتی کار زیادي براي انج. براي خودداري از بروز این مسئله برنامه بیشتر بریزید. سابقه آموزشی خود را زیر سوال می برید

 .دادن داشته باشید، آموزش ها تمام نخواهد شد و وقت اضافی هم پیش خواهد آمد

 .ثابت قدم باشید) 8

. یکی از بدترین چیزهایی که بعنوان یک معلم می توانید انجام دهید این است که در اجراي قوانینتان ثبات قدم نداشته باشید

ي به خاطر یک تخلف کوچک یک نفر را تنبیه کنید، احترامتان را بین اگر روزي بدرفتاري ها را نادیده بگیرید و دفعه بعد

دمدمی . توقع داشته باشند هر روز رفتار یکسانی داشته باشید  شاگردان شما این حق را دارند که. شاگردان از دست می دهید

هید، توجه و میل آنها به یادگیري وقتی احترامتان را پیش شاگردانتان از دست بد. مزاج بودن رفتار خوبی براي یک معلم نیست

 .را هم از دست میدهید

  

 .قوانینتان را توضیح دهید) 9



. همچنین باید این قوانین را خوب توضیح دهید. تعداد قوانینتان نباید اینقدر زیاد باشد که از عهده اجرا کردن آنها برنیایید

همچنین نتیجه شکستن قوانین نیز باید براي . قابل قبول استدانش آموزان باید بفهمند که چه چیز قابل قبول و چه چیز غیر

 .شاگردان مشخص باشد

  

 .و نو شروع کنید  تازه   هر روز را) 10

نباید تصور کنید که چون فالن شاگرد هر روز هفته در . باید انتظار داشته باشید که شاگردانتان مودب باشند  در شروع هر روز

 . با اینکار آن شاگرد را به ایجاد اخالل دوباره تشویق نمی کنید. روز هم اینکار را می کندکالستان اخالل ایجاد کرده، ام

 


