A Training Checklist
)چک لیست آموزشی(ویژه تمامی معلمان و مربیان برای شروع سال تحصیلی به شکلی هدفمند
I know this subject well enough to be considered
something of an expert in it.
I get to the room at least half an hour early to set it up
and to greet early arrivals.
I do all I can to make participants feel welcome, such as
putting a welcome sign on the door or writing the word
“Welcome” on the flipchart.
I make a sincere effort to learn about my participants,
their work, their goals, their environments, and their
strengths and weaknesses
I begin with an introduction to the course, and provide
an outline of my objectives and my credentials for
teaching the course. Then I follow with introductions of
the participants themselves.
I make participants aware of ground rules.
I try to have all their names memorized before the first
break.

آنقدر به موضوع تسلط دارم که مهگان من را در آن به عنوان یک متخصص
.قبول دارند
قبل از دانش آموزان در الکس حارض می شوم ات به اکرهامی سامان بدمه و
.اب کساین که زودتر می آیند احوالپریس کمن
هرآچنه در توان دارم باکر می گریم ات اس تقبال گرمی از فراگریان داش ته
مثل قرار دادن اتبلوی خوش آمدید به در الکس ای نوشنت این عبارت.ابمش
.برروی چارت
صادقانه و مصامینه در مورد فراگریامن اطالعات مفید مجع آوری می کمن مانند
.حمیط زندگی و نقاط قوت و ضعف شان،اهداف،اکرشان،







 جلسه را اب معریف اجامیل درس آغاز می کمن و خالصه ای از اهداف و
معریف خودم ارائه می دمه سپس به فراگریان اجازه می دمه خودشان را معریف
.کنند
. قواننی رضوری الکس را به فراگریان گوزشد می کمن
. تالش می کمن انم تک تک فراگریان را در هامن زنگ اول به خاطر بس پارم

I am familiar with Howard Gardner’s seven intelligences
and/or J.P. Guilford’s 124 intelligences and applaud
more than the verbal or mathematical proficiency of
participants.
I work to learn (and post) participants’ expectations for
the course.

 اب انواع هوش آش نا هس مت و تنها به هوش الکمی و راییض فراگریان توجه منی
.کمن

I make sure there’s a relevant reason behind all tasks.

. از این که در پس هر تلکیفی فلسفه ای ابشد مطمنئ می شوم
 مهچون قانون جیس جکسون برای درس قواعدی تنظمی می کمن" در زیر پای
به عبارت دیگر."هر کیس سطحی قرار بده اما ابالی رس او سقفی نگذار
.هرکیس تواانیی هایی برای حرکت به مست حمتواهای پیچیده تر دارد

I try to structure courses according to a philosophy like
Jesse Jackson’s: “Put a floor beneath each learner and a
ceiling above none.” In other words, I make sure
everyone possesses the basics before moving on to
more-sophisticated concepts.
I actively work to make the learning experience an
enjoyable one.
I try hard to keep discussions on target
I present an overview or agenda of what the course
entails.

. انتظارت فراگریان را در درس درنظر می گریم

 تالمش را می کمن ات ایدگریی را به جتربه ای ذلت خبش برای فراگریامن تبدیل
.کمن
. خست تالش می کمن ات مباحث را به صورت هدمفند ادامه دمه
. یک مرور لکی ای دس تور اکر از آچنه که درس شامل می شود ارائه می دمه
مربیان خودم را حمک می زمن ات مطمنئ شوم که/ اب سایر معلامن
.ارزمشندترین اطالعات را به هبرتین شلک ارائه می کمن

I benchmark with other teachers/trainers to ensure that
I am providing the most valuable information in the
most relevant way.
I am sensitive to diversity issues, including diversity in
learning styles.
I make deliberate efforts to structure activities to
optimize the ABC’s—the Affective realm, the Behavioral
realm, and the Cognitive realm.

 از مجهل تنوع در ش یوه های ایدگریی حساس،  من نسبت به مقوهل تنوع
.هس مت
 من تالشهای هدمفندی هجت قاعده مند کردن فعالیت ها در راس تای هبینه
، حوزه تأثریگذاری عاطفی- سازی در حوزه های سه گانه اجنام می دمه
.حوزه رفتاری وحوزه ش ناخیت
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I am aware of the “glazed-over” look
 من از ظاهر یب روح و رنگ و روی دانش آموزان می فهمم کدامیک
characteristic of participants who are
موضوع را متوجه نشده اند ای اسرتس دارند و برای رفع آن اکری می
confused or overwhelmed by the
کمن.
material, and make adjustments when I
see it.
I debrief after content-rich activities.
 پس از ارایه یک حمتوا غین هجت اطمینان آنرا خالصه می کمن و جمدد

توضیحی می دمه.
 برای بیان مطالب از حاکیت و داس تان و رضب املثل اس تفاده می کمن
و مهیشه این تواانیی ها را پاالیش می کمن.
 فضای ایدگریی را به حمیطی آرام و مهه مشول تبدیل می کمن.
 ابزخورد اکرم را جلسه به جلسه برریس می کمن نه اینکه در انهتای سال
حتصییل.
 مرتبا از فراگریان می خوامه ات در فضای ایدگریی برای ایدگریی هبرت از
اتفاقات واقعی زندگی شان هبره بربند.
 ارتباطم اب فراگریان را قبل و بعد از الکس اجیاد می کمن و به مهنی حنو
در زنگ های تفرحی مه برای آهنا در دسرتس هس مت.
 به صورت دوره ای مطالب را دوره می کمن ای خالصه هایی ارائه می
دمه.
 شدیدا از طعنه  ،حرف های مبتذل ،شویخ های یب مورد و اشارایت
که ممکن است توهنی آمزی ابشد پرهزی می کمن.
 مهیشه آماده پاخسگویی به سوالات احامتیل فراگریان هس مت.
 از مثال هایی که به ایدگریی هبرت حمتوا مکک می کنند اس تفاده می کمن.
 هیچگاه فضا را برای فراگریان انامن و هراس انگزی منی کمن.
 هیچگاه بیش از  15دقیقه خسرناین ممتد منی کمن.
 در ارایه مطالب از حس شوخ طبعی و طزنهای جبا اس تفاده می کمن.
 در ارایه مطالب از رویداد های مربوطه و آمار و ارقام اس تفاده می کمن.
 من یک موجود فزییکی دارای اطالعات هس مت منظور آنکه برای ارایه
اطالعات از حراکت منایشی بدن اس تفاده می کمن.
 در ارایه خود برانمه تغیری رسعت ارایه منظم و قاعده مندی دارم.
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I use anecdotes and continuously refine
my raconteur abilities.
I actively work to make the learning
environment one of comfort and
inclusion
—I seek feedback throughout the session
not just at the end.
I frequently invite participants to discuss
their real-world situations in light of the
learning that is occurring.
I make myself available to participants
before and after the class, as well as
during breaks.
I periodically review the material or
provide summaries.
I consciously avoid sarcasm, vulgarity,
inappropriate humor, and references that
may be offensive.
I anticipate questions that will arise and
prepare responses to them.
I employ anecdotes to illustrate points.
I assure participants that they will never
be made to feel uncomfortable.
I never lecture for more than 15 minutes
at a stretch.
I incorporate humor into the
presentation.
I include relevant news events and
statistics in my presentation.
—I am “physical” with the information
i.e., I make dramatic gestures from time
to time.
I provide a change of pace on a regular
basis.
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I consciously think about ways to make the
 آگاهانه در مورد ش یوه های ارایه تعامیل اندیشه می کمن.
presentations interactive.
I encourage participants to meet and work
 فراگریان را به اکرهای گروهی و فعالیت های خارج ازالکس به
with others in the room.











شلک مجعی تشویق می کمن.
از خماطبان می خوامه که درمورد ارایه هامی ابزخورد دهند.
تالش می کمن مطالب را به اکرها  ،اهداف و زندگی حقیقی
فراگریان مرتبط کمن.
هر زمان که الزم ابشد به فراگریان اسرتاحت می دمه.
از اینکه مهه به شلکی مناسب اتبلو و چارت ها را می بینند
اطمینان حاصل می کمن.
از حتوالت حوزه اکری خود غافل نیس مت .

ابسطوح ایدگریی بلوم آش نا هس مت و در هر پنج سطح سوال
طرایح می کمن.
مهیشه مطالمب را برریس می کمن و تغیریات الزم را در آهنا اجیاد می
کمن.
در ارایه حمتوا از رسانه به شلکی موثر اس تفاده می کمن.
از تقویت همارهتای ارتباطی دست برنداش ته ام.

 روش های گوانگون علمی در ارایه مطالمب به اکر می برم.
 ایدگریی و درک مطلب توسط فراگریان را به ش یوه های خمتلف
ارزاییب می کمن.
 اکری می کمن و ش یوه هایی به اکر می برم ات فاگریان دامی در حال
ایدگریی ابش ند.
 برای جلسامت پااین هدمفندی طرایح می کمن
برگرفته از کتاب  500تکنیک خالقانه بری معلامن و مربیان نوش ته مارلنی اکروسیل

I invite feedback about the presentation.
’I strive to relate the material to participants
jobs, goals, and lives.
I schedule breaks as needed.
I make sure that the screen and flipchart can
be seen by every participant.
I keep abreast of developments in the field.
I am familiar with Bloom’s Taxonomy and ask
questions on all five levels.
I revise my materials on a continual basis.

I use media effectively.
I have not stopped honing my communication
skills.
I employ a wide variety of methodologies.
I evaluate learning comprehension in a
variety of ways.
I provide ways for participants to be
continuous learners.
I design effective closings.
Reference: Marlene Caroselli, 500 Creative Classroom
• Techniques for Teachers and Trainers, HRD Press • Amherst
Massachusetts

emadi4240@gmail.com
Instagram: @emadirohollah
Telegram : ETTDRE

ترمجه  :روح اهل عامدی
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