ﮐﺎرﮔﺎه آﻧﻼﯾﻦ

اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درآﻣﻮزش ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ.دراﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه  ،داﻧﺶ وﻣﻬﺎرت
ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ .آﻣﻮزش ﻫﺎی ﮐﻪ از ﺗﻌﺎﻣﻞ ،ﻤﺸﺎرﮐﺖ و روش ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وروﻧﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی
را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و اﮔﺮ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ازﺷﺮوع ﮐﺎرﮔﺎه از
ﺧﻮد ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ازاﯾﻦ دوره ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و داﻧﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ  .آﯾﺎ ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮدررﻓﺘﺎر و ﻧﮕﺮش ﻫﺎی آﻧﻬﺎﺳﺖ ؟ آﯾﺎ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎرﮔﺎه اﻗﺪام ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮔﺎم اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﺪ.
ﺑﺨﺎﻃﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪون داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻮه  ،راﻫﮑﺎر و اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ و در ﮐﻼس ﺳﺮ در ﮔﻢ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .
ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮاﻻت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی و اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﺪ  .ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺪون اﻟﮕﻮ و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ
ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  .ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺧﻮب ﻣﯽ داﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی درﺳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻬﺮه ﮐﺎﻓﯽ را از ﺑﺮﮔﺰاری ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺒﺮد.
ﮔﺎم دوم در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺎم را ﺑﺮ دارد وﻫﺪف ﮐﺎرﮔﺎه را
ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ  .ﺳﭙﺲ از آﻧﻬﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ از دوره ﭼﻪ اﻧﺘﻈﺎری دارﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی آﻣﻮزﺷﮕﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ورودی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از داﻧﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻣﻮﺿﻮع وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺷﻮد .
ﺣﺎﻻ زﻣﺎن آن ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن درﺑﺎره ﻗﻮاﻋﺪ و اﺑﺰار و ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﮔﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺳﯿﺪ .ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ  .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل ﮐﺎرﮔﺎه از ﭼﻪ روش ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻠﯽ در ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻗﺒﻞ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻨﻨﺪ .
در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ آﻧﻬﺎ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وﻫﺮ ﮐﺪام ﻋﻀﻮﻓﻌﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎرﮔﺎه ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ درﺑﺎره روش ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﯿﺰ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﺑﺪون ﻋﯿﻨﯽ ﮐﺮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ از ﮐﺎرﮔﺎه
ﺧﺎرج ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و از روز اول ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎه دارای ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺤﻮری ﯾﮏ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
آﻣﻮزﺷﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل دوره ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ :
ﺷﻤﺎ ﻣﻌﻠﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ-1 .
 .واﮐﻨﺶ ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺷﻤﺎ وﻇﯿﻔﻪ دارﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه رادرﮐﻨﺶ و -2
 .ﺗﺤﺮک ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ و -3
اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع در اﻃﻼﻋﺎت را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دراﺧﺘﯿﺎرﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮارﻧﺪﻫﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻃﺮح ﮐﻨﯿﺪ و -4
ﮔﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .
 .ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ داﻧﺶ و ﺑﺮای ﻃﺮح ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت -5 ،
 .ﺳﭙﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎوی آﻧﻬﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ را ﮐﻨﺠﮑﺎو ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎ ن -6
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻫﻤﻮاره زﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ راﺑﺮای ﺑﺎرش ﻓﮑﺮی و -7
 .درﺑﺎره ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﺪ -8

 .ﺷﻤﺎ ﺟﺰﯾﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﯿﺪ -9
 .ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و -11
 .ﮐﻨﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﺪ ﺗﺎ ﮔﺮوه اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ -11
ﮔﺎم ﺳﻮم ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ راه ﺣﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
اﺳﺖ و ﺻﺤﺖ و درﺳﺘﯽ آن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ  .ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎ وﻇﯿﻔﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺮ اﺳﺖ .
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود ازﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی
اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
دراداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ در ﺷﻤﺎره ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی در ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
__ﭘﺮداﺧﺖ .

