




 عنوان آموزش

 یادگیری معکوس روش معکوس      و     

 بستری ربای خود یادگیری 





 یبدگیزی هعکَس

تصَرات غلط در هَرد 
 یبدگیزی هعکَس

اثشارّب ٍ هٌبثع 
 یبدگیزی هعکَس

ِ ٍ ثیبى تفبٍت ّبی  همبیس
 یبدگیزی هعکَس ٍ هستمین

 هضایبی یبدگیشی هعىَس

 گُل كبر در كالس 

تغییز رٍیکزد طزح درس 
 ًَیسی

 تغییش ًمص هعلن

 یبدگیشی ّوِ هغبلت

 والس دس ّوِ جب

 تشثیت داًص آهَص فعبل

 تَجِ ثِ سغَح ثبالی ضٌبخت

 تَجِ ثِ سغَح ثبالی ضٌبخت

 تَجِ ثِ تفبٍت ّبی فشدی

 تأویذ هتَاصى ثش هحتَا، وٌجىبٍی ٍ ساثغِ

چبلص ّبی  
 یبدگیشی هعىَس

عشاحی 
 آهَصضی

اعتوبد ثِ داًص  
 آهَصاى

دستشسی ثِ  
 اهىبًبت ایٌتشًتی

 هشاحل

 تْیِ ٍیذئَ ٍ هحتَ ی

اسصیبثی اعالعبت 
 داًص اهَص

عشاحی فعبلیت ّبی 
 یبدگیشی

 تعریف

هفهوهینقشه   





 .جای خانه و هذرسه عوض هی ضود

 دانص آهوزاى فیلن ها ی آهوزضی را در خانه هی بیننذ

تکالیف هعوولی خود اعن از کاربرگ، حل هجووعه سؤاالت، تورینات درس را در کالس انجام 
 . هی دهنذ

 .ضود یادگیری گروهی به ضخصی تبذیل هی 

 فضای گروهی تبذیل به هحیط آهوزضی پویا و تعاهلی هی گردد 



 
رویکردی آهوزضی است که در آى آهوزش هستقین از فضای آهوزش  

گروهی به فضای آهوزش ضخصی هنتقل هی ضود و در نتیجه فضای  
 گروهی تبذیل به هحیط آهوزضی پویا و تعاهلی برهی گردد.

 فضایی که 
هعلن دانص آهوزاى را برای به کار بردى هفاهین و تعاهل خالقانه با  

 هوضوع آهوزضی راهنوایی هیکنذ 
 



 کً در آن فراگیران است تبدیل زمان کالسی بً یک کارگاي آمُزشی 
میسان یادگیری خُد ، تُاوىد در مُرد محتُای آمُزشی اظٍار وظر کىىدمی 

را ارزیابی کردي َ با دیگر داوش آمُزان از طریق فعالیت ٌای عملی َ 
 .گرٌَی در تعامل باشىد

بعىُان یک مربی َ یا مشاَر عمل می کىد َ داوش آمُزان را  
 .برای اوجام تمریه بیشتر َ فعالیت گرٌَی تشُیق می وماید

 



 هعلن 
طراح فعالیت های 

ارزیابی اطالعات  یادگیری
 دانش آهوز

 تهیه هحتوی

برای ایجاد كالس هعكوس 
 چهار عنصر اصلی الزم هیباشد

3 

1 

2 

 توجیه هدیر و اولیاء

4 



توجیه مدیر ، اولیاء و  -1
 دانش آموزان





تهیه محتوا  -2  



  گروه تلگرامیتشکیل  -3



تهیه انواع کتابهای کمکی -4
 موجود در حد توان 

 



 
هي تَاًید از سبيتْبی هربَطِ فیلوي جستجَ  . ٍيديَيي كَتبُ  تْیِ ًوبيید  كِ هبحث هَرد ًظرتبى را ارائِ كٌد

ِ ّب   كٌید يب خَدتبى درس هربَطِ را تدريس كٌید ٍ بب تلفي ّوراُ از تدريستبى فیلن بگیريد ٍ آى را بِ بچ
 .  بدّید تب ّر زهبى ٍ در ّر هکبى دٍست دارًد ببیٌٌد

 
 

ِ ّب بِ كالس آهدُ اًد ِ ّب فیلن آهَزش را ديدُ اًد. حبال بچ البتِ ّیچ گبُ بِ ايي فرض . فرض هب ايي است كِ بچ
 .بْتر است بب طرح اهتحبًي سبدُ، هیساى اطالعبت داًص آهَزاى را ارزيببي كٌید. اطویٌبى ًکٌید

 
 

بعد از ايٌکِ از ايي هسئلِ هطوئي ضديد، حبال بب طراحي فعبلیت ّبی يبدگیری هي تَاًید اهکبى  
ِ ّب بدّید ِ صَرت فردی  . يبدگیری بْتر درس را بِ بچ ايي فعبلیت ّب هي تَاًد گرٍّي ببضد يب ب

 . اهب بِ ًظر ًوي رسد كِ كالس هعکَس را بِ ّویي سبدگي بتَاى ادارُ كرد. اًجبم گیرد

 

 مراحل تدریس



 یه سٍیىشد هعلوی است ًِ هٌْذسی

 یه جٌجص اص پبییي ثِ ثبالست ًِ اص ثبال ثِ پبییي

 یه تغییش تذسیجی است ًِ یه تغییش دفعی



 تعاهل•

 رضذ•

 یادگیری•

 خالقیت•

 عولکرد•

مزایای یادگیری 
 معکوس



 هقایسه یادگیری 
و هعكوسهستقین   



(در کالس سنتی)گِل کار  (در کالس هعکوس)گُل کار      



طرح درس نویسی با رویکرد  
 طراحی تذریس

طرح درس نویسی با رویکرد  
 طراحی یادگیری



هعلن  به هثابه هعلن=  سنتی  

هعلن  به هثابه تسهیل گر= هعکوس  هعلن  به هثابه طراح= هعکوس    



 هوه چیس یاد گرفته هی ضود =هعکوس  

 هوه چیس تذریس هی ضود= سنتی



 كالس درس هوه جا
 كالس درس در كالس 



دانش آهوز فعال 
 (دانش آهوزهحور)

دانش آهوز هنفعل 
 (هعلن هحور)



 آهوزش يكنواخت و هوگاني
ايجاد )توجه بيشتر به تفاوت هاي فردي 

شخصي سازي ( هوقعيت آهوزشي فردي
 آهوزش



 فرصت توجه به كار گروهي
توجه به ارائه هطالب به 

 صورت سخنراني



 هحتَا

 كٌجکبٍی
 رابطِ

 هحتَا

 كٌجکبٍی

 رابطِ

تأكيذ هتوازى بر هحتوا، كنجكاوي 
 و رابطه

تأكيذ بر ارائه هحتوا و عذم توجه بر 
 كنجكاوي و رابطه



 پايیهتُجً بً سطُح 
 (سىتی(شىاخت

 بااليتُجً بً سطُح 
 (معکُش)شىاخت

 خلك ٍ آفزیٌص

 ًمد ٍ ارسیبثي

 تحلیل

 كبرثزد

 فْویدى

 ثِ یبد سپزدى

 خلك ٍ آفزیٌص

 ًمد ٍ ارسیبثي

 تحلیل

 كبرثزد

 فْویدى

 ثِ یبد سپزدى



 چالش های كالس هعكوس
1( عشاحی آهَصضی. ضوبی هعلن دسست است وِ دس والس دسس ًوی دّیذ، ٍلی وبستبى ووتش ًطذُ، ثلىِ اص جْتی ثیطتش ّن ضذُ است. ضوب ثبیذ 

ِ سیضی وٌیذ ٍ ایي هستلضم صشف ٍلت ٍ عشاحی است ُ این ٍ حبال فمظ ثبیذ چٌذ . ثشای فعبلیت ّبی داخل والس ثشًبه ِ ّب داد ًجبیذ فىش وشد هب دسس سا ثِ ثچ
دس ٍالع لشاس ثش ایي است وِ والس هعىَس فضبی فعبل یبدگیشی جستجَگشی ٍ آصهبیص دس والس . خیش، وبس ثِ ّویي سبدگی ًیست. تىلیف ثِ آى ّب ثذّین

اٍلیي ضشط اجشای خَة والس هعىَس، حضَس هعلوی . لزا ثِ دسد هعلوی ًوی خَسد وِ ثی حَصلِ است، سشش ضلَغ است ٍ ٍلت ًوی گزاسد. سا ایجبد وٌذ
بازبیىی کردن-بروامً ریسی کردن-درگیرشدن-طراحیهطتبق ٍ عشاح وسی است وِ   ٍلت هی گزاسد تب داًص آهَصاًص ثْتش یبد ثگیشًذ.

هعلوبى دس والس هعىَس ثبیذ ثِ داًص آهَصاى اعتوبد وٌٌذ یب ضشایغی سا فشاّن آٍسًذ وِ اص هغبلعة دسس پیص اص ٍسٍد ، اعتوبد ثِ داًص آهَصاى( 2
اگش داًص آهَصاى دسس سا پیص اص والس گَش ًذٌّذ، هَلعی وِ فعبلیت ّبی والس ثب پیص فشض خَاًذُ ضذى دسس ضشٍع . آى ّب ثِ والس هغوئي ضًَذ

ِ ّب، ّوشاُ ثب فیلن سؤاالتی ّن ثشای هشٍس دسس ثِ آى ّب ثذّیذ یب ایٌىِ . هی ضَد، عوالً ثب اثْبم ثیطتشی هَاجِ هی ضًَذ لزا هی تَاًیذ حتی لجل اص آهذى ثچ
 . اص آى ّب ثخَاّیذ خالصة دسس سا ثگَیٌذ یب ثب عشح سؤاالت وَتبُ اص آى ّب، ثِ ًَعی دسس سا هشٍس وٌیذ

ِ ّبی هب ثِ ایٌتشًت دستشسی ًذاسًذ یب اگش داسًذ سشعت آى ون . دستشسی ثِ اهىبًبت ایٌتشًتی( 3 ِ ّبی هعلوبى ایي است وِ ثچ یىی اص گالی
ِ عَس ولی دسست است وِ ٍلتی اثضاس ٍ ٍسبیل وبس فشاّن ًجبضذ، ًوی تَاى وبسی وشد، اهب . است ٍ دس ًْبیت ایي سٍش ثِ وبس هب ًوی آیذ الجتِ ایي حشف ث

ِ ّب ثخَاّیذ فلص  خَد سا ثِ والس ثیبٍسًذ ٍ ضوب یب خَدضبى اص سایبًة هذسسِ فیلن سا وپی وٌیذ یب ایٌىِ فیلن سا سٍی . دس ایي هَسد، هی تَاًیذ اص ثچ
 .  سی دی رخیشُ وٌیذ ٍ ثِ آى ّب ثذّیذ

3 

دغذغِ ی آهَصش ّوىبساى ٍ آهَصش ثِ داًص آهَصاى  ٍ ٍالذیي وِ هی تَاًٌذ یبس هعلن دس  :آهَزش هعلوبى،داًص آهَزاى ٍ ٍالديي( 4
 .  والس هعىَس ثبضٌذ

3 



 :هحذودیت ها   
 کوثَد هٌاتغ ٍ اهکاًات تزای تَلیذ هحتَای استاًذارد

کوثَد سهاى ٍ ػذم اختصاظ ایي فزصت اس سَی دتیزستاى تزای تَلیذ هحتَای  
 هَرد ًیاس

 هطکل تَسیغ ٍ اًتطار هحتَا در تیي فزاگیزاى
 هطکل دستزسی فزاگیزاى تِ ایٌتزًت

 هقاٍهت هذیزاى، دتیزاى، داًص آهَساى ٍ اٍلیاء
 ًگزاًی داًص آهَساى ٍ  اٍلیاء اس ًوزُ

 ًْادیٌِ ضذى فزٌّگ تذریس در کالس ٍ ػذم تاٍرهؼکَس ضذى کالس
 ًا اهیذی اس ضکست ّای اٍلیِ ٍ ػذم کسة تجزتِ ٍرفغ هؼایة ایي ضکست ّا



 ججزاى كوجَد ٍلت در كالس ٍ اتوبم حجن كتبة درسي-
كِ اس، حل هسئلِ ٍ غیزُ استفبدُ هیگزدد كِ در ًتیجِ   یکي اس رٍضْبی فعبل یبدگیزی است-

 ثبعث تعبهل گزٍّي هیطَد
 .اهَسش اًفزادی ٍ هتٌبست ثب ضزایط فزاگیز هیجبضد -
 .تفبٍت ّبی فزدی ثیطتز دیدُ ٍ هَرد تَجِ لزار هیگیزد-
 .ثزای غبئجیي هحتَا ثزای هطبلعِ ٍجَد دارد-
 .هحدٍدیت سهبى ٍ هکبى ثزای یبدگیزی اس ثیي هیزٍد-
 .اهگبى دستزسي ثِ سطَح ثبالی یبدگیزی ٍجَد خَاّد داضت -
 .ثبعث كبّص اضطزاة ٍ استزس در یبدگیزی فزاگیزاى هي گزدد-
رغجت ٍ عاللِ ، هطبركت گزٍّي ، فعبل   پزسص ٍ پبسخ، گستزش داهٌِ تفکز ، خاللیت،-

 .ثَدى فزاگیز اس هشایبی كالس هعکَس هیجبضد
 تدریس داًص آهَساى ثِ یکدیگز، ارسیبثي هیشاى یبدگیزی خَد،  

كوک ثِ هعلن در سبخت ٍیدئَ ٍ پیدا كزدى هٌبثع هعتجز، اظْبر ًظز كزدى در هَرد هحتَای  
 آهَسضي

 چگًَِ یبدگزفتي، چِ چیشی یبد گزفتي ،چگًَِ یبدگیزی را ثِ دیگزاى ًطبى دادى
هَجت آضٌبیي ثیطتزفزاگیزاى  ثب  ّدایت داًص آهَساى ثِ سوت پژٍّص خبرج اس كالس ،

   .......هٌبثع هیگزددٍ



كالس هعكوس تا یادگیری هعكوساز   

؛ فیلن ّب دس خبًِ هطبّذُ .چیضی وِ تصبدفبً دسیبفتن، یبدگیشی داًص آهَصهحَس ثَد
ثِ یبدگیشی هعىَس سسیذُ . دًذ تب دس والس، توشوض ثش سٍی توشیي ّب ثبضذوشهی 

ثَدم وِ یبدگیشی سا دس ّشصهبًی تطَیك، تسشیع ٍ فٌبٍسی یبدگیشی سا حوبیت 
هتَجِ ضذم، هْن ًیست داًص آهَصاى، فیلن ّبی هي یب یه اسائِ هحتَای  . هی وٌذ

آى ّب ، علن سا دسن وٌٌذهْن ایي ثَد وِ آى ّب ثتَاًٌذ . خبظ سا هطبّذُ وٌٌذ
.  هغبلت سا یبد ثگیشًذهی تَاًستٌذ ّوشاُ هي یب ثذٍى آهَصش خبصی اص هي، 

ِ اًذاصُ وبفی ثبضٌذ تب ّش ٍلت ثِ ووه  هجتىش ٍ وبسداى هی خَاستن داًص آهَصاًن ث
هی خَاستن داًص آهَصاًن پشسطگش . ًیبص داضتٌذ، ساُ حل هسئلِ سا خَد پیذا وٌٌذ

ُ  ّب استجبط ثشلشاس وٌٌذ ّوىبسی ثب هی خَاستن آى ّب حل هسئلِ ٍ . ثبضٌذ، ٍ ثیي ایذ
ّن صهبى هحتَا ّن هْن است، اهب ّویطِ هْن تشیي همصَد  . سا یبد ثگیشًذیىذیگش 

تشجیح هی دّن وِ داًص آهَصاًن ثبّن دس حبل حل . یبدگیشی، یبدگیشی هحتَا ًیست
.هسئلِ ثبضٌذ تب آى وِ ثٌطیٌٌذ ٍ فیلن ّبی آهَصضی سا هطبّذُ وٌٌذ  



مىابعي براي مطالعً درباري یادگیری 
 معکُش

• www.Flippedclassroom.org 

• Edmedo 

• Edu ongo  

• Flubaroo 

• www.screencast.com 

• Nwea/map  

 .  هرآت: يبدگیری هعکَس، ترجوِ هحود عطبراى ٍ هرين فرحوٌد خبًقبُ، تْراى(. 1395)برگوي، جبى؛ سوس، ارٍى •

http://www.flippedclassroom.org/


یبدگیزی هعکَس، تزجوِ هحود عطبراى ٍ هزین فزحوٌد (. 1395)ثزگوي، جبى؛ سوش، ارٍى 
 .  هزآت: خبًمبُ، تْزاى



هعكوسكالس = دوای هر درد   

www.kelas.ir 

 استفادُ تزای هجاسی کالسی سایت ایي
  هی آهَساى داًص ٍ هؼلن سهاى ّن

  کالس تطکیل تا تَاًٌذ هی هؼلواى.تاضذ
 هحتَای گذاری اضتزاک تِ خَد هجاسی

 قثیل اس خَد ًظز هَرد آهَسضی
  ٍ آهَسضی هطالة یا ٍ فیلن،ػکس

 اقذام هزتثط توزیٌات ٍ سَاالت ّوچٌیي
 تطَر تَاًٌذ هی ّن آهَساى داًص.ٍرسد

 تْزُ کالس آهَسضی هحتَای اس ّوشهاى
 .ضًَذ هٌذ

 سهاى در جَیی صزفِ سایت ایي اس ّذف
 .تاضذ هی جا ّوِ تِ درس کالس اًتقال ٍ



www.Flippedclassroom.org 

  رسوي ٍثسبیت ٍ اصلي هزجع سبیت ایي
 ایي در.ثبضد هي جْبى در هعکَس یبدگیزی

  هجبًي ٍ ضدُ هعزفي هعکَس یبدگیزی سبیت
 هي دادُ آهَسش هزحلِ ثِ هزحلِ آى

  هعلوبى تَسط كِ آهَسضي ّبی فیلن.ضَد
 اضتزاگ ثِ سبیت ایي در است ضدُ تْیِ

 عضَیت ثب تَاًٌد هي هعلوبى.ضَد هي گذاضتِ
 ٍ هَجَد آهَسضي هحتَای اس سبیت ایي در

  جْبى سزاسز در دیگز هعلوبى تجزثیبت
 .كٌٌد استفبدُ



www.screencast.com 

  ٍ ّا ّا،ػکس فیلن حاٍی سایت ایي
  کِ تاضذ هی هتٌَع آهَسضی هطالة

  تَاًٌذ هی آهَس داًص ّن ٍ هؼلن ّن
 ضوي در.کٌٌذ استفادُ ّا آى اس

  تِ ٍ تارگذاری تَاًایی ًیش هؼلواى
  ضذُ تَلیذ هحتَای گذاضتي اضتزاک

 .دارًذ را خَدضاى تَسط



www.Flubaroo.com 

 

  ّای سهیٌِ در را هؼلواى سایت ایي
 کالس،رٍش سهاى هذیزیت ًحَُ
 هٌاسة ارسضیاتی هختلف ّای

  ارائِ ًحَُ ٍ آهَساى داًص
 .هیکٌذ یاری تاسخَرد

 استفادُ هخصَظ فقط سایت ایي
 !تاضذ هی هؼلواى



www. Edmodo.com 
 

 ٍالذیي ٍ آهَس،هؼلن داًص تزای استفادُ قاتل سایت ایي
 .تاضذ هی آهَس داًص

  اػضای جذب ٍ سایت در خَد ػلوی گزٍُ تطکیل تا هؼلواى
 اضتزاک تِ را خَد تجزتیات ٍ ّا ایذُ تَاًٌذ هی دیگز

  استفادُ گزٍُ دیگز اػضای ًظزات ٍ تجزتیات اس ٍ گذاضتِ
 .کٌٌذ

  اس هختلف ّای گزٍُ در ػضَیت تا تَاًذ هی فزد ّز
 .کٌذ استفادُ ّا گزٍُ ایي آهَسضی هحتَای

 



ایي است  كِ اس  :آًچِ كِ ثعد اس ایي صحجت ّب هیتَاى گفت 
گذر یبدگیزی هعکَس ٍ كالس هعکَس ثِ ایي خَاّید رسید 
كِ چِ تَاًبیي ّب ٍ استعدادّبیي داضتید ٍ ثیطتز رٍش ّبی  

كبرآهد را در تدریستبى اجزا هي كزدید كِ اس رٍش ّبی ًَیي 
ثِ حسبة هي آیٌد ٍ تَاًبیي ّب ی فَق العبدُ ای دارید اهب 

.هٌتظز ید تب سهبى پیدا كٌید ٍ ثزٍسضبى دّید  



صبوریتانبا سپاس از حوصله و   
 

 فرهنگنسیم 
 رضویخراسان  استانسرگروه رعبی متوسطه دو 

 96 بهمن
nasimfarhang@ymail.com 

09151172235 


