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مقدمھ
دین جان دکتر وسیلۀ بھ بھ فصل ھفده در ابتدایی آموزش در تدریس راھنمای کتاب 

دستیار وظایف شرح بھ کتاب این در است. شده تدوین و تألیف  2005سال در 
تدریس آموزشی و معلمان در دورۀ آموزش و پرورش ابتدایی پرداختھ شده است.

دستیار درس، کالس دستیار جملھ؛ از دارد مختلفی عناوین تدریس دستیار 
را عناوین از دیگری انواع احتماالً و ویژه نیازھای دستیار ) LSA(یادگیری پشتیبان 

می آموزان دانش و معلمان از پشتیبانی بھ آنھا ھمۀ اما گرفت، خواھد بر در 
ھمچنین نماید. کمک معلم چند یا یک بھ تواند می آموزش در تدریس دستیار اندیشند. 
و معلمان بین ھمکاری و اعتماد فضای یک باید مختلف ھای گروه در تدریس دستیار 
الزم کھ چیزی و خود مسئولیت مرزھای مورد در باید  ونماید ایجاد آموزان دانش 

است بھ معلم ارجاع داده شود، شفاف باشد.
ثبت و کودکان خواندن بھ دادن گوش شامل است ممکن تدریس دستیار وظیفھ 
کتاب یا کار صفحھ در کلمات تبیین یا است گفتھ معلم آنچھ توضیح آنھا، پیشرفت 
خواندن مشکالت، مورد در کودک با بحث است، نشده متوجھ کھ کودکی بھ درسی 
با کار کودکان، با یادگیری ھای بازی اجرای کوچک، ھای گروه برای داستان 
نیاز ویژه تجھیزات بھ خود کار انجام برای کھ معلولیت دارای نوجوانان و کودکان 
کمک آموزش، منابع از مراقبت کودکان، کار از دیواری نمایشگرھای نصب دارند، 

ھای فعالیت از پشتیبانی و آنھا پیشرفت ثبت رایانھ، از استفاده ھنگام در کودکان بھ 
متنوع، بسیار حرفھ و شغل یک آموزش در تدریس دستیار بنابراین باشد. دیگر 

جذاب و جالب می باشد.
قراردادن با تا بود خواھد شما کار از مھمی بخش کودکان بھ دادن گوش ھمچنین 

دارد کمی زمان بزرگ، کالس یک در معلم و بگیرند  یادکلمات، در خود ھای ایده 
گوش برای دیگری شخص شما دھد. گوش ھا بچھ بھ دارد دوست کھ آنطور  تا 

صحبت خود کار مورد در تا نمائید ترغیب را کودکان باید و ھستند کودکان بھ دادن 
می پی آنھا دانش در موجود ھای شکاف و فھم میزان بھ شما ترتیب این بھ کنند. 
برید.

در کنید احساس توانید می شما و است ارزشمندی بسیار شغل بودن تدریس دستیار 
امکان این شما حضور کنید. ایجاد مثبتی تغییرات ھستید قادر کنید می کار کھ کالسی 

تطبیق جھت در بیشتری بسیار کارھای بتواند کھ دھد می قرار معلم اختیار در را 
این دھد. انجام فردی منحصربھ شکل بھ کودکان از ھرکدام با یادگیری ھای فرصت 

انجام اما اند کرده تالش آن برای ھا سال ابتدایی، دورۀ معلمان کھ است کاری ھمان 
.آن در کالس ھای بزرگ دشوار است



با کار کھ شود می موجب این و ھستند متفاوت و فرد بھ منحصر کودکان ھمۀ 
کودکان جالب و چالش برانگیز باشد.

توجھ جالب و جدید مشکالت دارد، وجود یادگیری برای جدیدی چیزھای ھمیشھ 
برای کاری انجام بھ قادر کھ شود می حاصل زمانی رضایت و شود می ایجاد نیز 

کمک بھ یادگیری کودکان ھستید.
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