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مقدمه
شیوع ویروس کووید 19-در اوایل اسفندماه سال  1399تمامی عرصههای سیاسی ،اجتماعی ،آموزشی ،اقتصادی و بهطورکلی
زندگی ما را تحتالشعاع قرار داد .در این میان شوک وارد شده بهنظام آموزشی که عمدتاً متکی بر آموزش حضوری بوده
است فراوان بود .پس از تعطیلی چندهفتهای مدارس و دانشگاهها ،آموزشها در مدارس تحت بستر برنامه شاد بهصورت
غیرحضوری ادامه یافت و این در حالی بود که معلمان و دانشآموزان هیچ شناختی از این فضای آموزشی جدید نداشتند
بااینحال آموزشها تا خردادماه ادامه یافت و آزمونها بهصورت غیرحضوری برگزار گردید .گروه تدریس اورژانسی (متشکل
از جمعی از متخصصان تکنولوژی آموزشی) در آن برهه زمانی با ارائه ویرایش اول بسته تدریس اورژانسی تالش نمود تا در
این راه به معلمان کمک کند .در طول تابستان نیز این گروه با جمعآوری داده از معلمین ،موارد با اولویت باال را شناسایی
کردند و به ارائه مواد آموزشی برای معلمین ادامه دادند .پس از مسجل شدن ماندگاری ویروس کووید 19-تا زمانی نامشخص،
سیاستها برای آغاز سال تحصیلی جدید دستخوش تغییراتی که شامل آموزش تلفیقی (آموزش حضوری و غیرحضوری) و
اجباری نبودن حضور دانشآموز ان در مدارس گردید .آموزش تلفیقی خود سه مؤلفه مهم شامل معلمان ،والدین و
دانشآموزان را در بردارد که این سه مؤلفه در کنار یکدیگر سبب آموزش اثربخش میشوند ،لذا در ویرایش دوم بسته
تدریس اورژانسی بر آنیم تا شما را با آموزش تلفیقی نیز آشنا کرده و همچنان مانند نسخه قبلی برنامهها و نکات الزم را
برای آموزش در این دوره ارائه دهیم.
جامعه هدف این راهنما ،معلمانی است که تالش دارند با استفاده از حداقل امکانات حداکثر استفاده را ببرند .هدف این
بسته ،عمل کردن بهمانند یک جعبه کمکهای اولیه برای معلمین دبستان تا دبیرستان است؛ یعنی معلمی که تا قبل از
شیوع ویروس کرونا بیشترین زمان تدریسش در کالس درس و بهصورت چهره به چهره بوده است؛ اما اکنون با توجه به
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شرایط پیشآمده  ،نیاز است از بستر اینترنت برای انتقال آموزش خود استفاده نماید .معلمی که قبل از این نهتنها از نظامهای
مدیریت یادگیری مجازی ( )LMSاستفاده نمیکرد بلکه شاید هیچ آشنایی نیز با آن نداشت .همچنین این راهنما برای
معلمی که آشنایی کمی با مفاهیم آموزش مجازی دارد ولی به شکل ناخواستهای باید تدریس را ادامه دهد ،قابلاستفاده
است .این معلم از حداقل امکانات برخوردار است (گوشی هوشمند و اینترنت) و دانشآموزان او هم (بیشترشان) به گوشی
هوشمند و اینترنت دسترسی دارند.
در این راهنما از الگوی سیستماتیک آموزشی برای تهیه مطالب استفاده شده است؛ یعنی ابتدا با درک مشکل و مسئله به
تحلیل آن پرداخته شده و با شناسایی مخاطب به ارائه راهکارهایی ساده برای برون رفت از این شرایط بحرانی پرداخته
شده است .این راهنما در چهار بخش تهیه و تدارک دیده شده است .بخش اول :که بهعنوان معرفی و بخش نظری راهنما
میباشد ،به ارائه نکات کلیدی (بر اساس پژوهشهای بینالمللی در زمینه علوم یادگیری و فناوری آموزشی) پرداخته است.
بخش دوم به معرفی ابزارهای مفید و کاربردی پرداخته است .این ابزارها در بخشهای مختلف مثل مدیریت کالس ،تولید
محتوا ،سنجش و غیره دستهبندی شدهاند .در بخش سوم از فیلمهای کوتاه آموزشی در زمینههای مختلف برای کمک و
هدایت معلمان استفاده شده و این بخش حاوی مطالب غنی در زمینه توسعه حرفهای معلمان عزیز میباشد؛ و در انتها
چکلیستهای مفید و کاربردی بهمنظور ارزیابی فعالیتهای آموزشی تحت عنوان بخش چهارم ارائهشده است.

راههای ارتباطی و ادامه مسیر این گروه
همچنین گروه تدریس اورژانسی ،برای ایجاد ارتباط و ادامه کمکرسانی به معلمین در این دوران بحرانی کانالهای ارتباطی
را در تلگرام ،اینستاگرام و آپارات ایجاد کردهاند .از شما معلم عزیز دعوت میکنیم تا در این کانالها عضو شده و آنها را به
معلمین دیگر معرفی کنید.

راههای ارتباط با ما:

کانال آپارات

کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام
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بخش اول :نکات کلیدی
گذار از تدریس اورژانسی از راه دور به آموزش تلفیقی
در ابتدای شیوع بیماری کرونا یا همان  ،COVID-19مدارس ،دانشکدهها و دانشگاهها با چالش بسیار بزرگی مواجه
شدند که باعث تعطیلی ادامه فرایند آموزش و یادگیری در موارد فراوانی در داخل کشور و دیگر نقاط جهان شد .در چنین
شرایط خاص و بیسابقهای عنوان آموزش اورژانسی ( )Emergency Remote Teachingبیانگر نوع برخورد ما با این
شرایط بود .این نوع آموزش با آموزش برنامهریزیشده مجازی متفاوت است.
ایده اصلی این نوع آموزش توسط پاول کریشنر یکی از اساتید مطرح حوزه آموزش و یادگیری ارائه شده است.
همچنآنکه از اسم این پیشنهاد پیداست تدریس و آموزش اورژانسی نوعی حرکت بهسوی آموزش فراگیر با استفاده از
امکانات و فضای موجود فعلی ،ضمن حفظ شرایط پایدار نظام آموزشی است .در این نوع آموزش ،باید نوع نگاه به فرایند
تدریس و یادگیری مانند نگاه ما و عملکرد ما در دوران جنگی (اضطراری) باشد و معتقدیم این نوع نگاه با سرعت و بدون
فراهمسازی زیرساختها ممکن است آسیبهای جزئی هم داشته باشد .لذا وظیفه ما (فعاالن آموزشی) نجات یادگیری در
این شرایط بحرانی است .شایان ذکر است که تا اطالع ثانوی ،دغدغهی اصلی فناوران آموزشی ایران نیز همین اثربخشی،
کارایی و جذابیت آموزش و یادگیری است .لذا در این راهنما با ارائه پیشنهادهایی از جنبههای مختلف در صدد هستیم تا
ضمن نجات یادگیری با کمترین آسیب ،بیشترین بهرهوری را داشته باشیم.
اما با گذشت زمان و ذات تطبیقپذیر انسان ،افراد به با این شرایط خود را وفق میدهند و از شرایط اورژانسی به
شرایطی با پایداری بیشتر در حال گذار هستیم .در حال حاضر با توجه به تجربهای که معلمین در این ماهها کسب کردند
و اینکه مدارس به شکل نیمهحضوری به کار خود ادامه میدهند بهترین روش آموزشی آموزش تلفیقی (ترکیبی) میباشد.
آموزش تلفیقی بهصورت عام به معنی تلفیق یادگیری مجازی و یادگیری حضوری است .در این نوع از یادگیری قسمتی از
آموزش که نیاز بیشتری به ارتباط رودررو دارد به شکل حضوری (کالس درس) برگزار میشود و قسمت دیگر یادگیری در

بسته کمک های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا (ویرایش دوم)

4

زمان مناسب یادگیرنده و در مکان دلخواه او (منزل) انجام میشود .این شکل از آموزش میتواند توسط بسیاری از مدارس
در ایران انجام شود؛ اما مدارسی که آموزش آنها کامالً بهصورت مجازی است میتوانند از نوع جدیدی از آموزش تلفیقی
استفاده کنند که در آن قسمت حضوری به شکل جلسات آنالین رودررو خواهد بود .بهعنوانمثال در روز  2الی  3ساعت از
زمان دانشآموزان به جلسات آنالین همزمان اختصاص مییابد و باقی زمان دانشآموزان به انجام فعالیتهای کالسی (فردی
و یا گروهی) ،انجام تکالیف و مرور مواد درسی میپردازند  .در برخی موارد دیده شده است که معلمین سعی بر برگزاری
کالسها مانند زمانی که دانشآموزان به شکل حضوری در کالس درس حاضر میشوند داشتهاند .بر این باوریم که جلسات
آنالین کالسی بیش از  3ساعت در روز میتواند مفید باشد .لذا پیشنهاد ما برنامه استفاده از آموزش تلفیقی است (چه از
نوع حضوری و مجازی و چه از نوع کامالً مجازی اما در دو بخش همزمان و غیرهمزمان).
● طرح درس خود را برای زمان مقابل کامپیوتر و زمان دور از کامپیوتر آماده کنید :کالسهای درس در
آموزش تلفیقی (در صورت کامالً مجازی) باید به دو قسمت همزمان (مقابل کامپیوتر) و غیر همزمان (در طول روز دور از
کامپیوتر) تقسیم شوند .در قسمت غیر همزمان دانشآموزان باید فعالیتها و تکالیفی داشته باشند تا بهوسیله آنها آماده
جلسات همزمان با حضور سایر دانشآموزان و معلم شوند .به موارد زیر توجه کنید:
○ از برگزاری جلسات همزمان طوالنی خودداری کنید.
○ برای جلسات همزمان برنامهریزی کنید تا از زمان استفاده کافی را ببرید
○ از جلسات همزمان برای ارائه مطالب درسی ،راهنمایی دانشآموزان به مواد درسی و رفع اشکال استفاده کنید
○ اگر در روز  2الی  3ساعت جلسه تدریس همزمان دارید باقی زمان را به ارتباط شخصیسازیشده با دانشآموزان
اختصاص دهید (بهعنوانمثال به دانشآموز ان در فضای مجازی بازخورد دهید).
● مهارت خودتنظیمی دانشآموزان را تقویت کنید :برای دانشآموز ان امکان مدیریت کردن یادگیری خودشان
را فراهم کنید .بر اساس مبانی آموزش تلفیقی معلمین میبایست در برنامه درسی خود زمان و فضای الزم را برای
دانشآموزان فراهم کنند تا آنها ( )1بتوانند اهداف شخصی ،آموزشی و رفتاری خود را انتخاب کنند )2( ،بتوانند پیشرفتشان
را به سمت اهداف خود دنبال کنند و ( )3اهداف خود و نحوه پیشرفت به سمت اهداف خود را در جلسات ارتباط مستقیم
با معلمین بیان کنند .معلمین میتوانند در هدفگذاری صحیح به دانشآموزان کمک کنند اما در این راه باید دانشآموز
احساس مالکیت نسبت به اهداف خود داشته باشد .این امر باعث ارتقا مهارت خودتنظیمی دانشآموزان میشود .گذشته از
این ،هدفگذاری ،برنامهریزی برای رسیدن به اهداف و رسیدن به آنها از مهارتهای بسیار مهم برای موفقیت در زندگی
است.
○ به دانشآموزان در هدفگذاری کمک کنید :هر دانشآموز باید در هر نقطه از زمان به این سه سؤال پاسخ دهد:
( )1در حال رفتن به کجا هستم (در مسیر یادگیری)؟ ( ) 2چگونه باید به آنجا برسم؟ ( ) 3چگونه متوجه شوم که به آنجا
رسیدهام؟ میتوانید از جدول زیر برای تسهیل این فرایند استفاده کنید:
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○ مورداستفاده این ابزار ساده برای معلمین و دانشآموزان :زمانی که دانشآموز ان اهداف خود را نهایی کردند (این
اهداف میتواند برای طول سال تحصیلی باشد و یا برای زمان محدودتر از آن) میتوانند پیشرفت خود را در مورد هر یک
از اهداف در این جدول دنبال کنند و حتی اهداف خود را موردبازنگری و تغییرات قرار دهند .معلم نیز با داشتن یک نسخه
از این جدول اهداف میتواند در جلسات رودررو (به شکل ارتباط تصویری مجازی) در مورد پیشرفت دانشآموز در مورد
اهدافش صحبت کند و به او بازخورد دهد و یا او را راهنمایی کند .معلمین میتوانند دانشآموز ان را تشویق به سنجش
فعالیتهای خود نسبت به اهدافشان کنند .درگیری در این نوع سنجش شخصی یکی از روشهای ارتقا مهارتهای
فراشناختی دانشآموزان است.
● تالش و استقامت را در دانشآموزان ارتقا دهید :اگر دانشآموزان خود را جزئی از یک گروه هدفمند و همراه
برای یادگیری بدانند بیشتر از خود تالش و استقامت در برابر چالشها نشان میدهند؛ بنابراین سعی کنید تا احساس
همراهی و همدلی در یادگیری را در بین دانشآموزان تقویت کنید .در دوران کنونی که دانشآموزان امکان دیدن یکدیگر
را کمتر از قبل دارند تقویت حس تعلق به یک مجموعه همراه دشوار اما بسیار ضروری است .برای تقویت این احساس از
فعالیتهای گروهی که در آن  3الی  5دانشآموز در طول هفته بر روی یک موضوع ،چالش ،پروژه و یا یک فعالیت کالسی
مفرح بهصورت آنالین (با استفاده از وسایل ارتباطی در دسترس) کار میکنند استفاده کنید .به موارد زیر توجه کنید:
○ از هر گروه بخواهید تا یک نماینده برای گروه انتخاب کند
○ با ارتباط با نماینده گروه فعالیتهای گروه را بررسی کنید و به گروه بازخورد سازنده دهید
○ قوانین شفاف برای کار گروهی تعیین کنید و در اختیار اعضای هر گروه قرار دهید
● در برنامه درسی خود به دانشآموزان اجازه انتخاب دهید :معلمین در درگیر کردن دانشآموزان بیشتر
موفق خواهند شد اگر در برنامه درسی خود به دانشآموز ان اجازه انتخاب بیشتری بدهند .بهعنوانمثال مجموعه از پروژههای
مختلف مربوط به درس طراحی کنید و به دانشآموزان اجازه دهید تا یکی از آنها را به انتخاب خود انجام دهند .حتی
برای ارائه پروژه خود در کالس به آنها اجازه انتخاب دهید .بهعنوانمثال به دانشآموز ان اجازه دهید تا پروژه خود را به
شکل اسالید ،یک فیلم ،یک پوستر ،یک پادکست و یا روشهای دیگر ارائه دهند.
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● از روشهای جدید آموزشی مانند آموزش معکوس استفاده کنید :آموزش معکوس یا وارونه به روش
آموزشی نوینی گفته میشود که اولین بار سال  2004توسط دو معلم شیمی مطرح شد .معکوس در اینجا به این
معناست که در این شیوه آموزشی ،جای آموزش مستقیم و تمرین جابجا میشود .بهعبارتدیگر آموزش معکوس
شامل دو مرحله است:
○ مرحله اول :آموزش مستقیم انفرادی؛ در این مرحله یادگیرنده از طریق محتوای آماده شده توسط معلم،
در خارج از کالس بهصورت انفرادی آموزش مستقیم را دریافت میکند .محتوای معرفیشده میتواند شامل ویدئو،
کتاب و غیره باشد.
○ مرحله دوم :تمرین و فعالیتهای گروهی؛ زمان حضور یادگیرندگان در کالس صرف تعامل ،فعالیتهای
گروهی و رفع اشکال میشود .معلم در این مرحله به سؤاالت و ابهامات یادگیرندگان پاسخ میدهد.

● مزایا :از مزیتهای این روش آن است که ویژگیهای فردی یادگیرندگان در آن دیده میشود؛ یعنی هر
یادگیرنده میتواند با توجه بهسرعت یادگیری خود پیش برود ،مثالً در صورت نیاز محتوا را چندین بار ببیند،
بخشهایی که نیاز است آنها را جلو و عقب ببرد ،مکث کند و با تمرکز بیشتری آنها را تماشا کند .در این روش
ازآنجاییکه دانشآموزان با ذهن آماده وارد کالس میشوند معموالً پرسشهای عمیقتر و بهتری را مطرح میکنند
و تعامل قویتری در کالس ایجاد میشود .همچنین معلم فرصت بیشتری دارد تا به تکتک یادگیرندگان در کالس
بازخورد بدهند .معلم میتواند در اجرا این روش با انعطاف عمل کند و با توجه به امکانات و شرایط موجود کالس
خود را م عکوس کند .در شرایط فعلی که مدارس آموزش مجازی را در پیشگرفتهاند نیز میتوان از این شیوه

بسته کمک های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا (ویرایش دوم)

7

آموزشی استفاده کرد؛ یعنی آموزش مستقیم از طریق محتوای آماده شده در اختیار یادگیرندگان قرار بگیرد و
زمان تعیینشده برای کالسهای آنالین صرف رفع اشکال و فعالیتهای گروهی شود.
●

معایب :البته باید در نظر گرفت که توفیق این روش وابسته به شرایطی مثل مسئولیتپذیری یادگیرندگان

و جمعیت نسبتاً پایین کالس است؛ زیرا اگر همهیادگیرندگان محتوا تعیینشده را بهدقت مشاهده نکرده باشند
معلم مجبور میشود مجدداً زمانی را به تدریس اختصاص دهد .ب رای پیشگیری از این مشکل بهتر است از این
شیوه آموزشی برای کالسهای با جمعیت پایین استفاده شود و معلم بهصورت شفاف وظیفه یادگیرندگان را توضیح
داده و بهطورجدی پیگیری دانشآموزان را موردبررسی قرار دهد.
مدیریت کالس در آموزش تلفیقی
برای اینکه بتوانیم در شرایط آ موزشی کنونی کالس برخط را مدیریت کنیم باید یک سری اقدامات و فعالیتهای مهم را
مدنظر داشته باشیم .انجام این فعالیتها کمک خواهد کرد تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیینشده که افزایش بهرهوری
آموزشی است بهتر و زودتر برسیم.
●

انتظارات مناسب با دوران بحران کرونا داشته باشید :انتظارات معلمین نباید مانند زمان تدریس رودررو در
کالس درس باشد و باید منطبق با محدودیتها در این دوران بحرانی باشد .مثالً اینکه همه دانشآموزان در زمان
خاصی حتماً در گروه مجازی (حال در هر شبکه اجتماعی که استفاده میکنند) حاضر باشند توقع بهجایی نیست.
درعینحالی که باید قوانینی وجود داشته باشد تا از هرجومرج جلوگیری شود ،باید منعطف بود .در اینکه از
دانشآموزان چه انتظاری دارید و از آنها چه میخواهید کامالً شفاف باشید و از تولید هرگونه سردرگمی
خودداری کنید.

●

یک مرکز ( محیط) اصلی برای قرار دادن موارد اساسی کالس تشکیل دهید :وجود یک مرکز مجازی
مشخص برای قرار دادن موارد اساسی کالس (مانند زمانهای مهم ،زمان در دسترس بودن معلم ،قوانین کالس)
برای جلوگیری از سردرگمی دانشآموزان بسیار مفید است .هر معلم میتواند بر اساس آشنایی خود با ابزار
مختلف مرکزی را برای این مطالب ایجاد کند .بهعنوانمثال میتوان در یک وبالگ ساده ،یا در قسمت توضیحات
شبکههای اجتماعی (مثل واتس اپ یا تلگرام) این موارد را در دسترس دانشآموزان قرار داد .حتی میتوان در
یک فایل ورد تمام این مطالب را نوشت و به دانشآموزان و والدینشان در صورت لزوم از طریق ایمیل ارسال کرد.

●

یک استراتژی خاص برای اداره کالس انتخاب کنید :معلمین باید زمان بگذارند و یک سری استراتژی در
نظر بگیرند و سعی کنند به آنها پایبند باشند تا سردرگمی در بین دانشآموزان کم شود .مثالً )1 :انتخاب ساعات
دقیق در روز برای ارسال مطالب درسی )2 ،ارتباط با دانشآموزان از طریق ابزار الکترونیکی و  )3انتخاب روزهای
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خاص برای استراحت دادن به دانشآموزان .این موارد باید در مرکز اطالعاتی که در گزینهی قبل اشاره شد
گنجانده شوند.
●

از والدین کمک بگیرند :بسیاری از هماهنگیها و استفاده از ابزار الکترونیکی و تنظیم فعالیتهای آموزشی
در این دوران باید بر دوش والدین باشد .مدرسه باید با ایجاد گروهها و ارتباط عمومی و فردی با والدین آنها را
در امر آموزش فرزندانشان چندین برابر قبل دخیل کنند.

●

زمان پاسخگویی مشخص تعیین کنید :یک الی دو ساعت در روز را به شکل مشخص و از قبل تعیینشده
برای پاسخگویی به سؤاالت و رفع ابهامات دانشآموزان در نظر بگیرید.

●

از دانشآموزان بازخورد بگیرید :از دانشآموزان بپرسید از چه قسمتی از درس لذت میبردند ،چه قسمتهایی
ساده و چه قسمتهایی سخت هستند .از کدام کار در این دوران تدریس اورژانسی بیشتر خوششان آمده .با این
کار شما هم دانشآموزان را در طراحی کالس درس خود سهیم کردهاید هم کیفیت کالس خود را باالتر خواهید
برد.

●

از دانشآموزان برای ایدههای جدید یا حل مشکالت کمک بگیرید :در این دوران نیاز به ایجاد نوع آموزش
یادگیرنده محور که در آن دانشآموز رهبر یادگیری خود است و معلم بیشتر نقش تسهیل گری دارد بیشتر از
پیش احساس میشود .با دخیل کردن دانشآموزان در حل مشکالت مربوط به تدریس در این دوران و درخواست
از آنها برای ایده دادن در مورد بهتر اداره کردن کالس در این شرایط میتوان به سمت آموزش یادگیرنده محور
قدم برداشت.

●

عالیق دانشآموزان در آنچه میخواهند بیاموزند را در برنامه درسی دخیل کنید :بهعنوانمثال میتوانید
از دانشآموزان بخواهید یک موضوع مرتبط که خودشان عالقهمند به یادگیری آن هستند را برگزینند و
باراهنمایی شما آن موضوع را فرا بگیرند و بهصورت یک فیلم کوتاه (متشکل از چند اسالید) در کالس (گروه
مجازی) ارائه دهند .این کار را میتوان بهصورت گروهی نیز انجام داد.

تقویت همکاری والدین با مدرسه

● پشتیبانی از والدین با ایجاد کانالهای ارتباطی در شبکههای مجازی :همهی والدین نیاز به کانالهای
ارتباط اثربخش با معلم فرزند خود دارند ،والدین نیاز به دانستن دربارهی حقوق و مسئولیتهای خود،
آگاهی از وضعیت پیشرفت دانشآموزان (فرزند آنها) ،گفتگو در خصوص دشواریهای پیش روی فرزند
آنها در زمان دوری از کالس درس ،چگونگی برخورد رفتار با فرزندان خود در منزل ،اطالع از برنامهی
مدرسه در فضای مجازی ،شناسایی شیوههایی که بتواند در خانه به فرزند خود در امر آموزش کمک کند،
دانستن دشواریهای پیش روی فرزند خود و اقدامات مدرسه در خصوص رویارویی با آن را در این دوران
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دارند .این امر میتواند از طریق کتابها یا خبرنامههای روزانه نوشتهشده برای والدین بهصورت  pdfدر
کانالها ارائه شود.
● زمانهای آزاد :شیوه ی دیگر تشویق والدین برای همکاری در زمان شیوع ویروس کووید  ،19تماس در
زمانهایی خاص (مثالً یکبار در هفته برای والدین هر دانشآموز) با کادر مدرسه است .بنا نهادن "زمان
آزاد" که والدین میتوانند شخصاً با کادر مدرسه در ارتباط باشند و پیشرفت درسی دانشآموز خود را از
کادر مدرسه و معلم از طریق تماس تلفنی جویا شوند ،در مشارکت اولیا بسیار تأثیرگذار است.
● طراحی و برنامهریزی برای آموزش :اولین قدم میتواند طراحی یک برنامه روتین و روزانه با در نظر گرفتن
مشخصههای فردی مانند سن کودکان باشد .این برنامه باید قابلیت این را داشته باشد که در محیطهایی
متنوع مثل فضای برخط (آنالین) ،رادیو و تلویزیون دنبال شود .همچنین فعالیتهایی مثل زمان برای
بازی و روخوانی نیز در برنامه باید در نظر گرفته شود .رویکرد ما باید اینگونه باشد که هر فعالیت روزانه
را فرصتی برای یادگیری بچهها در نظر بگیریم .نکته مهم دیگر این است که در حد امکان ،از خود بچهها
در این برنامهریزی استفاده کنیم .این نکته را در نظر بگیرید ،با اینکه وجود برنامه روزانه در این دوران
برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم است ،درعینحال باید تا حدودی انعطافپذیر بود و با توجه به احساس
کودک قابلیت تغییر نوع فعالیت را داشته باشد .مثالً اگر در حین برنامه آموزشی برخط (آنالین) متوجه
شدید فرزند شما آشفته و بیقرار به نظر میرسد  ،نوع فعالیت را تغییر داده و فعالیتی را در نظر بگیرید
که کودک را به فعالیت بیشتر وا دارد .فراموش نکنید که برنامهریزی و انجام کارهای خانه با مدیریت
والدین برای توسعه توانمندیهای حرکتی ظریف در کودکان بسیار مؤثر میباشد .پس سعی کنید به
نیازهای کودکان در لحظه توجه کنید.
● جلسات بحث آزاد :بچهها را ترغیب به سؤال پرسیدن و بیان احساسات کنید .توجه کنید فرزند شما
ممکن است نسبت به استرس واکنشهای متفاوتی داشته باشد ،پس صبور باشید و او را درک کنید .اول
از آنها بخواهید که درباره موضوع با شما صحبت کنند .بررسی کنید چقدر از موضوع اطالع دارند و با
توجه به سطح دانستههای آنها دربارهی موضوع با آنها همراه شوید .دربارهی آموزشهای بهداشتی ،با
آنها صحبت کنید .بهصورت روزانه میتوان ید به اهمیت کارهایی مانند شستن دستها اشاره کنید.
اطمینان پیدا کنید که فضایی امن برای بحث آزادانه در این امور برای فرزندتان فراهم کردهاید .نقاشی
کشیدن و قصهگویی در امور مرتبط میتواند شروع خوبی برای آغاز بحث با فرزندان باشد .مراقب باشید
که نگرانیهای آنها را نادیده یا کم اهمیت نشمارید .به آنها اطمینان دهید که داشتن برخی احساسات
مانند ترس در این شرایط طبیعی است .با داشتن تمرکز کامل به آنها نشان دهید که به آنها گوش
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میدهید و به آنها این اطمینان را بدهید که هر زمآنکه مایل باشند میتوانند راجع به مسائل و
مشکالتشان با شما و معلمشان صحبت کنند .به آنها درباره اخبار جعلی هشدار دهید و آنها را ترغیب
کنید که فقط از منابع مورد تائید مانند رادیو تلویزیون اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند.
● صبور باشید و آموزش را بهتدریج جلو ببرید :آموزش را با جلسههای کوتاه شروع کرده و بهتدریج آنها
را طوالنیتر کنید .اگر هدف شما داشتن جلسات  30تا  45دقیقه است از جلسهی دهدقیقهای شروع کرده
و بهتدریج آن را طوالنیتر کنید .در طول یک جلسه فعالیتهای آنالین را با فعالیتهای آفالین و فعالیت
بدنی همراه کنید.
● از فرزندتان در فضای مجازی مراقبت کنید :فضاهای دیجیتالی فرصت مناسبی برای ادامه آموزش ،بازی
و ارتباط با دوستان برای کودکان فراهم کرده است .درعینحال افزایش دسترسی آنالین ممکن است با
تهدیدهایی مثل امنیت و از بین رفتن حریم خصوصی بچهها همراه باشد .دربارهی ماهیت اینترنت،
چگونگی کارکرد آن ،مشکالتی و مسائلی که ممکن است دچار آن شوند و باید از آن خبر داشته باشند و
نحوهی رفتار مناسب در این محیطها (مثالً رفتار مناسب در هنگام تماس تصویری) با بچهها صحبت
کنید .قوانینی دربارهی نحوهی چگونگی ،زمان و مکان استفاده از اینترنت با مشارکت فرزندتان تدوین
کنید .از قابلیت ابزارهای کنترل والدین در دستگاههای موبای ل یا کامپیوتر استفاده کرده و سعی کنید
ریسکهای فضای آنالین را کاهش دهید (بهخصوص در مورد بچههای کوچکتر) ابزارهای مناسب آنالین
برای تفریحات بچهها در نظر بگیرید .وبسایتهایی مانند کامن سنس 1در سطح جهانی و توپ مارکت
در ایران 2پیشنهادهایی برای اپلیکیشن ها ،بازیها و سرگرمیهای موبایلی با توجه به سن افراد ارائه
میدهند .در صورت وقوع آزار و اذیت یا تهدیدات سایبری و یا مواجهه یا محتوای نامناسب ،با مدرسه یا
سایر مکانیسمهای گزارش دهی محلی آشنا شوید و تعدادی از شمارههای پشتیبانی و خط تلفنهای مفید
مانند اورژانس اجتماعی را همیشه در دسترس داشته باشید .فراموش نکنید که برای دریافت آموزش
دیجیتالی نیازی به اشتراک گذاشتن عکس یا اطالعات شخصی دیگر از سوی کودکان و نوجوانان نیست.
● ارتباط با فراهمکنندگان مواد آموزشی برای کودکان :راهی را برای ارتباط با معلمین و مدرسه پیدا کنید.
برای کسب اطالع از آخرین دستورالعملها و غیره بیشتر با مدرسه ارتباط داشته باشید ،از آنها سؤال
کنید و یا راهنمایی بخواهید .فعالیت و شرکت در گروههای والدین یا انجمنهای مرتبط با آموزش در
خانه میتواند کمککننده و پشتیبان شما در این دوران باشد.
https://www.commonsensemedia.org/
https://toopmarket.com/
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حفظ ارتباط انسانی با دانشآموزان
●

در حد امکان ارتباط صوتی و تصویری با دانشآموزان داشته باشید :از امکانات الکترونیکی و فناوری برای
ارتباط انسانی استفاده حداکثری و صحیح داشته دهید .مثالً با ارسال فیلم کوتاهی که در آن بخشی از درس را
توضیح میدهید ،از دانشآموزان بخواهید در فیلم کوتاهی در مورد سؤال و یا پروژهای توضیح داده و برای معلم
(خصوصی یا در گروه) ارسال کنند .شما میتوانید با کمک والدین امکان ارتباط مستقیم و همزمان (شاید یکبار
در هفته) با کمک ابزارهایی مانند اسکای روم ( Skyroomبیشتر در قسمت دوم ابزارهای مفید) ،گروههای
خصوصی در اینستاگرام و اسکایپ  Skypeداشته باشید .در ارتباطات انسانی غیر همزمان (مانند پیام صوتی و یا
صوتی -تصویری) استفاده از ضمیر اول شخص و دوم شخص بهجای سوم شخص یا افعال مجهول به شکلگیری
فضای صمیمی و حفظ ارتباط انسانی بیشتر کمک میکند.

●

دانشآموزان را به شرکت در بحث کالسی تشویق کنید :یکی دیگر از راههای ایجاد ارتباط انسانی بحثهای
کالسی در مورد موضوعی خاص است .در برنامه درسی خود جایی برای بحثهای کالسی ،بحث آزاد و ارائه نظر
قرار دهید و برای بحثها فهرستی از قوانین تهیه کنید و به دانشآ موزان به شکل شفاف ابالغ کنید .برای
بحثهای کالسی میتوانید از همان شبکه اجتماعی مانند واتس اپ یا از ابزاری مانند پدلت  Padletو یا ترلو
( Trelloمعرفیشده در ابزارهای مفید) استفاده کنید .چنانکه اشاره شد این گفتگوها میتواند با توجه به اتفاقات
گذشته بر شاگردان نیز ،شکل بگیرد .مثالً از دانشآموزان بخواهید از فعالیتهای شخصی ،بازیها و دغدغههای
خود برای مدتی کوتاه صحبت کنند .این عمل باعث تولید "حس تعلق" " ،احساس با هم بودن" و صمیمیت
بیشتر بین افراد کالس خواهد شد .البته باز هم تأکید میکنیم که این مباحث باید در قالب قوانین و با در نظر
گرفتن محدودیت زمانی اعمال شود.

طراحی محتوا
●

از یک ساختار و چارچوب برای ارائه محتوای آموزشی استفاده کنید :بر اساس الگوهای طراحی آموزشی
ساختار مناسب برای آموزش شامل :مقدمه ،بیان اهداف ،یادآوری پیش دانستهها ،ارائه محتوای آموزشی ،خالصه
و نتیجهگیری میباشد  .بهتر است قبل از ارائه محتوای جدید مفاهیم پیشنیاز ارائه شود که به دانشآموزان در
یادگیری مفاهیم جدید کمک کند.

●

در ارائه محتوای آموزشی از فنهای فعال استفاده کنید :استفاده از مثالهای ملموس و متناسب با سن
فراگیران ،مرتبط بودن با تجارب روزمره زندگی موجب میشود که فراگیران ارتباط بهتری با محتوا برقرار کنند.
استفاده از عباراتی مانند فکر کنید ،تصور کنید ،به نظرتان ،چگونه فکر میکنید و ...موجب میشود فراگیران
بازنمایی ذهنی بهتری انجام داده و با محتوا درگیر شوند.
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سعی کنید حواس بیشتری از دانشآموزان را درگیر کنید :تحقیقات مختلف نشان میدهند ،هرچقدر
حواس (پنجگانه ) بیشتری از فراگیران درگیر شوند یادگیری ،بهتر اتفاق میافتد .پس بهجای استفاده صرف از
صدا و یا تصویر ،سعی کنید حواس دیداری و شنیداری دانشآموزان را همزمان درگیر کنید.

●

از ابزارهای ساده و در دسترس جهت تولید محتوا استفاده کنید :یکی از سادهترین ابزارها برای تولید
محتوا (ضبط تصویر معلم در حال تدریس) تلفن همراه است .با توجه به در دسترس بودن این ابزار بهراحتی
میتوان از قابلیتهای آن برای تولید محتوا بهره برد .برای ضبط ،تلفن همراه را در جایی ثابت قرار دهید .دقت
کنید که پشت به منبع نور نباشد .سعی کنید مطالب را کوتاه بیان کنید (زیر  10دقیقه) ،در مکانی ساکت اقدام
به ضبط کنید .استفاده از دست سازهها در این روش میتواند تأثیر آموزش را افزایش دهد.

●

قبل از شروع تهیه محتوا و یا ضبط فیلم آموزشی همه شرایط را فراهم کنید :بهتر است متن نوشتاری
گفتار قبل از ضبط تهیه شود ،این کار به معلم کمک میکند که بر نکات اصلی متمرکز شود .همچنین داشتن
متن گفتار موجب میشود مشکالت کالمی ،تپق و...کمتر بروز پیدا کند.

●

در تهیه اسالیدها از اصول طراحی آموزشی تبعیت کنید :یکی از روشهای مؤثر آموزشی ،تهیه اسالید
همراه با گفتار معلم و ضبط آن میباشد  .اسالیدها بهتر است ساده بوده و از آوردن عناصر اضافی ،پسزمینه
شلوغ پرهیز شود .فونتهای بکار رفته از نظر نوع قلم ،رنگ ،اندازه بایستی در همه اسالیدها با یکدیگر هماهنگ
بوده و از تنوع زیاد برخوردار نباشند .به جای متن میتوان از تصاویر ،نمودارها استفاده کرد .گفتار معلم باید
رسانه قالب باشد و منابع دیداری در اسالید مکمل توضیحات معلم باشند و مفاهیم مهم و کلیدی را مشخص
کنند .یکی از اشتباهات رایج تهیه متن در اسالید و روخوانی آن میباشد که مناسب نیست.

●

در ضبط صدا و گفتار قواعد آن را رعایت کنید :بهتر است گفتار از حالت رسمی خارج شده و به شکل
محاوره ای و صمیمی ارائه شود .از بکار بردن کلمات و اصطالحات پیچیده پرهیز شود .سرعت ارائه گفتار بایستی
متناسب با سطح درک و فهم مخاطبین باشد .متناسب با محتوای آموزشی از فنهای فرازوفرود صدا ،تأکید،
مکث و ...استفاده کنید.

●

به اصول کلی و ظاهری در تولید محتوا توجه کنید :رعایت نکردن اصول کلی ممکن است در تولید محتوا
بر اثربخشی آموزشی که تهیه میکنید تأثیر بگذارد .از جمله کیفیت صدا و تصاویری که استفاده میکنید دارای
اهمیت هستند و بایستی از کیفیت الزم برخوردار باشند .بهعنوانمثال وجود نویز (صداهای اضافه) در صدا موجب
آزار مخاطبین میشود .همچین حجم فایل آموزشی که تهیه میشود نبایستی باال باشد زیرا در دانلود آن کاربر
با مشکل مواجه میشود  .مدت ارائه محتوای آموزشی نباید خیلی طوالنی باشد .بهتر است محتوا را بهصورت
بخشبندی شده تنظیم و ارائه دهید .همچنین فرمت فایل تهیه شده بایستی استاندارد باشد و فراگیر تا پخش
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آن با مشکل مواجه نگردد .برای فیلمهای آموزشی فرمت  mp4و  ،mkvبرای صدا فرمت  ،mp3برای اسالیدها
فرمت  pptxو  pdfو برای متون آموزشی فرمت  docxو  pdfپیشنهاد میگردد.
●

برای محتوای آموزشی خود شناسنامه تهیه کنید :محتوای آموزشی که تهیه میشود حاصل زمان و انرژی
است که معلم برای تدریس مبحثی خاص اختصاص میدهد .پس شایسته است اطالعات معلم در ابتدا پس از
عنوان تدریس آورده شود .مدرسه یا موسسه آموزشی میتواند یک قالب تهیه و همراه با فونتهای موردنیاز در
اختیار معلمان قرار دهد .معلمان میتوانند نام و اطالعات خود را بهصورت زیرنویس یا واتر مارک درج کنند .این
امر به یکپارچگی محتوای تولید شده در مدرسه کمک میکند.

●

صبور باشید و بهمرور مهارت کسب کنید :تولید محتوا بسیار وقتگیر است و نیاز به تجربه و مهارت دارد.
ممکن است نتایج اولیه چندان رضایتبخش نباشد ،ولی بهمرور با کسب تجربه نتایج بهتری به دست میآورید.
صبور باشید و از تولید محتوای آموزشی جذاب لذت ببرید.

ارائه در کالسهای همزمان آنالین
● از روی اسالیدها نخوانید .هدف اسالید نشان دادن اشیای بصری (تصاویر ،نمودار و  ،)...جمعبندی محتوا
و تأکید بر نکتهای خاص است
● افزودن شماره اسالید و بررسی اعداد اسالید باقیمانده هر  15دقیقه جهت مدیریت زمان
● ارسال تصویر ارائهدهنده و نگاه بیشتر به دوربین بجای صفحه همراه با لبخند
● سرعت باالتر ارائه مجازی و نیاز به صبر بیشتر در هر قسمت (سکوت در قسمتهای مختلف درس جهت
فهمیدن و جزوه برداری در صورت نیاز)
● فرصت به دانشآموز در زمانهایی که نیاز به انجام فعالیتی دارند و درخواست اطالع اتمام فعالیت (مانند
کالسهای رایانه یا آموزش نرمافزار)
● استفاده از نشانگر در صورت تأکید یا توضیح نکته خاصی از اسالید
● بجای گفتن " اینجا را نگاه کنید" کامالً توضیح دهید "به شکل آبی سمت راست صفحه نگاه کنید" یا
"به سومین عبارت توجه کنید"
● عدم امکان نمایش انیمیشنهای پاورپوینت (مگر در حالت به اشتراکگذاری صفحه)
● تبدیل کردن یک اسالید به چند اسالید بجای استفاده از انیمیشن
● ارسال لینک وبسایتهایی که اسالیدها معرفی میشود در قسمت چت
● سه امکان به اشتراکگذاری صفحه /یک وبسایت /یک برنامه و تفاوتهای آنان
● اطمینان از مشاهده آنچه شما نمایش میدهید توسط دانشآموزان مخصوصاً هنگام به اشتراکگذاری
صفحه
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فعال کردن دانشآموزان در کالسهای همزمان
● استفاده از تکنیک یخ شکنی در اولین جلسه کالس
● ارائههای دانشآموزی و ارزیابی همزمان ارائه توسط دانشآموزان ( 5دقیقه در هر جلسه)
● ایجاد امکان پاسخ به سؤال توسط یک دانشآموز دیگر بجای معلم
● درخواست از تکتک دانشآموز ان جهت پرسیدن یک سؤال (کوتاه پاسخ یا ص غ) از درس در انتهای
کالس و پاسخ دادن آن توسط سایرین
● استفاده از ایموتیکن و ایموجی توسط استاد و دانشجو
● نام بردن از دانشآموز هنگام پاسخ دادن به سؤال

طراحی فعالیتهای کالسی
●

پروژههای درگیرانه تجربی تعریف کنید که دانشآموزان بتوانند در منزل انجام دهند :مدارس و معلمین
میتوانند با نگاه جدید به آموزش ،کالس درس را به شکل گستردهتری از محدودیت زمان و مکان خارج کنند.
این نگاه باید خالقیت معلمین را تحریک کند .مثالً معلم با خود بیندیشد که چگونه از محدودیت جاری به
بهترین شکل استفاده کنم .در تحقیقات علمی ثابتشده غالباً محدودیت باعث بروز خالقیت میگردد .برای مثال
تعریف پروژههایی که دانشآموزان در محل زندگی خود میتوانند آنها را انجام دهند از انواع محدودیتهایی
است که موجب خالقیت میشود.

●

از ویروس کرونا برای آموزش استفاده کنید :این روزها پاندمی کرونا ذهن همه را به خود مشغول کرده است.
معلمها میتوانند به شکل خالقانهای از این فرصت برای عمق بخشیدن به یادگیری استفاده کند .دانشآموزان
در این روزها بسیار در زمینه بیماری کرونا کنجکاو هستند .بهطور خاص در زمینههای علوم ،زیستشناسی،
تاریخ و آمار میتوان پروژههای جذابی تهیه کرد .همچنین میتوان از دانشآموزان خواست فیلمهای کوتاه و یا
پوسترهایی برای توضیح توصیههای مفید بهداشتی در این دوران و برای جلوگیری از پخش ویروس جدید کرونا
تهیه کنند.

●

برای ایجاد انگیزه و حس خوب فعالیت ترتیب دهید :حفظ روحیه خود شما معلم عزیز و دانشآموزانتان
بسیار اهمیت دارد.

●

از بازیهای آموزشی استفاده کنید .بسیاری از بازیها میتوانند به شکل گروهی مورداستفاده قرار گیرند.

●

هرروز یک معما طرح کنید (میتوانید اول هر کالس را با یک معما شروع کنید) .این کار میتواند عالوه بر
جلبتوجه دانشآموزان به بهبود روحیه آنها هم کمک کند.
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پروژههای هنری خارج از برنامه به شکل داوطلبی طراحی کنید و هدف خود را از این پروژه ایجاد حس آرامش
بیان کنید .خودتان پیشقدم شوید تا دانشآموزان هم با شما همراهی کنند.

●

دانشآموزان را به تحرک و ورزش تشویق کنید .اگر امکان داشت جلسه ورزش کالسی در یکوقت خاص داشته
باشید (به شکل داوطلبی).

سنجش تکوینی و بازخورد
● از سنجش تکوینی استفاده کنید :بیشتر از قبل از سنجش تکوینی استفاده کنید" .سنجش تکوینی" و یا
"سنجش برای یادگیری" – در مقابل "سنجش از یادگیری" -در حین آموزش و برای فهم اینکه دانشآموزان
کجای راه در مسیر یادگیری قرار دارند و معلم چه تصمیماتی برای مراحل بعدی آموزشی بگیرد انجام میگیرد.
سنجش تکوینی به سادهترین شکل میتواند از یک پرسش ساده شروع شود .پاسخ دانشآموزان میتواند
نشاندهندهی میزان دریافت آنها از مطالب درسی باشد .بر اساس پاسخها معلم میتواند تصمیم به ادامه تدریس
مطالب جدید یا تکرار مطالب قبل بگیرد .در شرایط کنونی میتوانید از ابزارهای سادهای مانند Poll Everywhere

و یا  Google Formsو یا  Quizizzبرای سنجش تکوینی استفاده کنید (برای اطالع بیشتر در مورد این سه ابزار
به بخش دوم مراجعه کنید) .در سادهترین شکل ،یک پرسش ساده از دانشآموزان در مورد درس روز در شبکه
اجتماعی (به شکل گروهی و یا شخصی) میتواند قدم بعدی آموزشی را برای معلم روشن کند (مثالً معلم میتواند
در یک جلسه فوقالعاده مطلب را دوباره از روش دیگری بیان کند زیرا پاسخ سنجش تکوینی نشان داده که
دانشآموزان در فهم درس دچار مشکل هستند) .در خیلی از موارد معلم میتواند بازخورد سازنده تکوینی بدهد.
● بازخورد سازنده تکوینی بدهید :بیشتر از قبل از بازخورد تکوینی استفاده کنید .بازخورد تکوینی انواع مختلف
دارد (اشاره به صحیح و یا غلط بودن پاسخها ،بازخورد با جزئیات ،بازخورد با تأخیر برای دانشآموزان با دانش و
مهارت باال ،بازخورد سریع برای دانشآموزان با دانش و مهارت پایینتر) .بازخورد تکوینی میتواند تضمینکننده
انگیزه دانشآموزان شود .میتوانید از پیام متنی ،تماس تلفنی ،و یا حتی تماس تصویری برای بازخورد
شخصیسازیشده (بنا بر نیاز هر دانش آموز) استفاده کنید .بازخوردها دارای دو نقش هستند :نقش ارزشیابی و
نقش راهنمایی و انگیزه دهی .اگر بررسی و بازخورد مناسب به تکالیفی که داده شده داده نشود ،بهتدریج دانشآموز
آنها را جدی نمیگیرد  .بازخوردها باید تا حد امکان توضیحی باشد .توضیحی به این معنی که عیبها و ایرادهای
کار به دانشآموز ارائه شود و نقاط قوت نیز به او گفته شود تا در کارهای بعدی آنها را مدنظر بگیرد .این کار به
عمیقتر شدن یادگیری کمک میکند.
● برای دانشآموزان انگیزه سازی کنید :این انگیزه نیست که باعث یادگیری میشود  ،بلکه موفقیت است که در
یادگیری باعث انگیزه میشود .پس برای ایجاد انگیزه ،سعی کنید برای دانشآموزان مسائلی را طراحی کنید که
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به آنها کمک کند موفقیتهای کوچک را بیشتر تجربه کنند .مثالً در سنجش تکوینی اگر با در نظر گرفتن سطح
دانشآموز از او به شکل الیهالیه سؤال شود (از کلی به جزئی و از آسان به سخت) دانشآموزان با دریافت بازخورد
تکوینی (آفرین صحیح بود) از معلم میتوانند بیشتر تجربه توفیق در یادگیری را احساس کنند .درعینحال باید
به یاد داشته باشیم که همه دانشآموزان انگیزه یادگیری باالیی ندارند؛ بهویژه در نظر داشته باشید بعضی از آنها
ممکن است عالقه چندانی به یادگیری در محیط مجازی نداشته باشند .معلم باید با ایجاد فرصتهای متنوع،
انگیزه دانشآموزان را تقویت کند و با تشویقهای بهموقع و ترغیب به همکاری از بیانگیزگی جلوگیری کند.
● از تکالیف اصیل برای بیشتر درگیر شدن دانشآموزان با مواد درسی استفاده کنید :یک وظیفه ،مسئله
یا پروژه زمانی اصیل است که:
 .1واقعبینانه و قابل تحقق باشد .وظیفه یا وظایفی که از روشهای مختلف دانش و تواناییهای فرد را در موقعیتهای
دنیای واقعی مورد آزمایش قرار دهد.
 .2نیاز به قضاوت و نوآوری داشته باشد .یادگیرنده برای حل مسائل غیر ساختارمند باید از دانش و مهارتش
بهصورت عالمانه و مؤثر بهره گیرد؛ مانند زمانی که باید برنامهای طراحی شود که راهحل آن چیزی بیشتر از
پیروی از روالهای مشخص و تعیینشده یا کاربست ساده دانش است.
 .3از دانشآموز میخواهد تا موضوع را "انجام" دهد .به جای از حفظ خواندن ،یا بازگو کردن یا تکرار آن از طریق
نمایش آنچه آموخته است دانشآموز باید در رشتههایی چون علوم ،تاریخ ،یا هر موضوع دیگر به اکتشاف و کار
عملی بپردازد.
 .4زمینههایی که در آن بزرگساالن در محیط کار ،زندگی اجتماعی و زندگی شخصی "آزمایش" میشوند را تکرار
یا شبیهسازی میکند .زمینهها شامل شرایط خاصی هستند که محدودیتها ،اهداف و مخاطبان خاصی دارند.
آزمونهای معمولی مدرسه هیچ زمینه و شرایطی ندارند .دانشآموزان باید تجربه انجام کار در محل کار و سایر
زمینههای زندگی واقعی که مشخص نیستند را تجربه کنند .بهعبارتدیگر ،کارهای اصیل نیاز به قضاوت خوب
دارند.
 .5توانایی دانشآموز را در استفاده کارآمد و مؤثر از مجموعه دانش و مهارت برای حل یک مسئله پیچیده مورد
ارزیابی قرار میدهد .بیشتر آزمونهای متداول عناصر عملکردی را بهصورت جداگانه میسنجند  -شبیه
تمرینهای جداگانه ورزشی به جای استفاده یکپارچه از مهارتهایی که در یک بازی موردنیاز است .در اینجا نیز
قضاوت خوب الزم است .اگرچه امکان آزمودن مهارتها وجود دارد ،اما عملکرد همیشه چیزی بیش از مجموع
تمرینات است.
 .6امکان تکرار ،تمرین ،کمک گرفتن از منابع و بازخورد و اصالح عملکردها و مصنوعات را میدهد .اگر بخواهیم
یادگیری دانشآموزان را از طریق چرخههای عملکرد ،بازخورد و سپس بازنگری عملکرد بر تولید محصوالت و
استانداردهای شناختهشده با کیفیت متمرکز شویم؛ و اگر قرار است به آنها کمک کنیم یاد بگیرند تا از اطالعات،
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منابع و یادداشتها برای عملکرد مؤثر در زمینه موردنظر استفاده کنند آزمون باید با ارزشیابی آموزشی همزیستی
داشته باشد.
تکالیف معمولی

شاخصهای اصالت

تکالیف اصیل

فقط به پاسخهای صحیح نیاز به محصول و  /یا عملکرد با کیفیت ما باید ارزیابی کنیم که آیا دانشآموز میتواند پاسخها را
و دلیل نیاز دارند.

دارند.

توضیح دهد ،اعمال کند ،خود را تطبیق دهد یا برای
پاسخهایش دلیل بیاورد؟ نه اینکه فقط درست بودن
پاسخها را با استفاده از حقایق و الگوریتمها بسنجیم.

برای اطمینان و اعتبار ،باید از تا آنجا که ممکن است از قبل وظایف ،معیارها و استانداردهایی که بر اساس آن کار قضاوت
قبل نامشخص باشند.

مشخص هستند و تجربهها

میشود قابل پیشبینی و مشخص هستند  -مانند یک

لحظهای نیستند که در یک لحظه

قطعه برنامه ،نمایشنامه ،موتوری که باید مشکلش رفع

فرد جواب را پیدا کند.

شود ،دادن پیشنهادی به یک مشتری و غیره

فاقد زمینههای واقعی هستند نیاز به استفاده از دانش در دنیای فعالیت یک چالش است که شامل مجموعههایی از
محدودیتهای

واقعی دارد .دانشآموزان باید

محدودیتهای واقعی است .درس مثل موضوعاتی که

و

فعالیتهای موجود در

تاریخ ،علوم و ...را انجام دهند.

متخصصان ،شهروندان یا مصرفکنندگان با آن روبرو

دنیای واقعی را ندارند.

توانایی اجرا در یک محیط

میشوند.

شبیهسازیشده واقعی یا استفاده
واقعی از دانش داشته باشند.
شامل آیتمهای جدا از هم چالشهایی یکپارچه هستند که در حتی اگر یک پاسخ "درست" وجود داشته باشد باز هم این
است که برای حل آن نیاز

آن دانش و قضاوت باید بهنوعی

وظیفه چندوجهی و غیر روتین است؛ بنابراین به روشن

به استفاده از مهارتها یا

برای تولید یک محصول یا

شدن مسئله ،آزمایش و خطا ،سازگارشدن ،انطباق با

دانش مشخصی است.

عملکرد با کیفیت استفاده شود.

پرونده یا واقعیتهای موجود و غیره نیاز دارد.

ساده شدهاند تا بتوان با شامل معیارها و استانداردهای تکلیف شامل جنبههای مهم عملکردی و  /یا چالشهای
اطمینان نمرهگذاریشان
کرد.

پیچیده هستند.

اصلی حوزه موردمطالعه است.
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تکراری هستند :شامل فعالیتهای این کار بهمنظور آشکار کردن این مسئله طراحیشده است
ضروری ،ژانرها و استانداردهای

که آیا دانشآموز در طول زمان به تسلط واقعی ،یا درک

الزم مکرر هستند.

در مقابل آشنایی صرف رسیده است یا خیر.

بازخورد قابلاستفاده ،تشخیصی این ارزیابی نهفقط برای بررسی عملکرد بلکه برای بهبود
(بعضاً همزمان) ارائه میدهد:

عملکرد آینده طراحیشده است .دانشآموز بهعنوان

دانشآموز قادر است در صورت

"مشتری" اصلی اطالعات دیده میشود.

لزوم نتایج را تائید و تنظیم کند.

یک نمونه تکلیف معمولی در مقابل یک تکلیف اصیل:
تکلیف معمولی( :لینک دانلود)
تکلیف اصیل مرتبط با آموزش حجم( :لینک دانلود)
دو تکلیف دیگر:
تکلیف قهرمان رمزگذاری( :لینک دانلود)
پاسداشت از منابع ملی از طریق سرمایه گذاری داخلی ( :لینک دانلود)
●

امکان سنجش تکوینی جزئی دانشآموزان توسط خودشان را فراهم کنید :در سنجش تکوینی جزئی
دانشآموز میتواند پاسخ خود برای یک سؤال درسی و یا پروژه کالسی را موردسنجش قرار دهد .معلم میتواند با
طراحی روبریک (وسیلهای که در آن توضیح دا ده شده باشد پاسخ با کیفیت باال ،متوسط و پایین از چه
مشخصههایی برخوردار است) شرایط سنجش شخصی توسط خود دانشآموزان را فراهم کند.

●

امکان سنجش تکوینی کلی دانشآموزان توسط خودشان را فراهم کنید :در سنجش تکوینی کلی،
دانشآموز میتواند اهداف و عملکرد کلی خود و یا دیگر دانشآموزان را موردسنجش قرار دهد .دانشآموزان
میتوانند برای خود هدف تعیین کنند ،بر اساس آن اهداف عمل کنند ،بر عملکرد خود نظر دهند و نقاط ضعف و
قوت خود را شناسایی کنند که این فرآیند باید از طرف معلم هدایت شود .معلم میتواند با استفاده از برگههای
همسال سنجی ،خود سنجی و والدین سنجی شرایط سنجش شخصی توسط خود دانشآموزان را فراهم کند .البته
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این نوع سنجش میتواند بهعنوان سنجش تکوینی نیز استفاده شود .معلم میتواند از دانشآموز بخواهد سؤاالت
زیر را از خود بپرسد:
■ قبل از شروع فرایند یادگیری :اهداف یادگیری برای من چیست؟ چگونه میتوانم به آن
اهداف برسم؟
■ در حین فرایند یادگیری :آیا من در حال پیشرفت به سمت اهدافم هستم؟ آیا به اهداف
تعیینشده پایبند هستم؟ آیا استراتژی من برای رسیدن به اهدافم مفید است؟
■ بعد از فرایند یادگیری  :آیا به اهدافم رسیدم؟ چقدر برنامه من برای رسیدن به اهدافم مفید
بود؟ چه خواهم کرد برای دفعه بعد؟
سنجش پایانی
● نگاه نو به سنجش پایانی داشته باشیم :اکنون بیشتر محتاج این نگرش هستیم که زودتر باید به سمت نوعی
آموزش برویم که در آن دانشآموز بدون حضور سنگین و نگاه سنجشگر همیشگی ما انجام دهد ،ببیند ،بشنود،
بسازد ،بخواند ،تصور کند ،خلق کند و بسنجد .برای رسیدن به چنین آموزشی که در آن دانشآموز مسئول
یادگیری خود است ،راه طوالنی در پیش داریم .شرایط حال حاضر به ما این فرصت را داده است تا بیشتر کنترل
یادگیری را به دست دانشآموزان بسپاریم .با این کار ما خطرپذیری را به دانشآموزان میآموزیم .بسیاری از
متخصصین سنجش در دنیا بر این باورند که در آینده سنجشهای پایانی جای خود را به سنجشهای تکوینی
میدهند و زمان و انرژی که برای سنجشهای پایانی مورداستفاده قرار میگیرند در جهت یادگیری و عمق
بخشیدن به آن استفاده خواهند شد.
● از سنجشهای تکوینی جزئی در طول سال برای سنجشهای پایانی استفاده کنید :هدف اصلی سنجش
پایانی رسیدن به این اطمینان است که آیا دانشآموز مهارت و یا دانش الزم را فراگرفته است یا نه .معموالً
سنجشهای یکباره در پایان سال یک سنجش سطحی از دانش و مهارت دانشآموزان هستند .دانشآموزان
معموالً برای امتحانات خود را آماده میکنند و قبل و پس از امتحانات سطح مهارت و دانش آنها میتواند بسیار
پایینتر از روز امتحان باشد .بهکرات شنیدهایم که معموالً دانشآموزان سریعاً مطالب درسی را پس از امتحان
پایانی از یاد میبرند؛ ا ما اگر معلم از ابتدا شفاف بیان کند که امتحان پایانی نخواهیم داشت و نمره پایانی کالس
از چندین مؤلفه تشکیل میشود (مثالً میانگین سنجشهای تکوینی) دانشآموزان سعی میکنند در طول سال
سطح یادگیری خود را باال ببرند و فقط معطوف بهروز امتحان نباشند.
● از پروژهها برای سنجش پایانی استفاده کنید :در سنجشهای پایانی مرسوم مانند امتحان پایانی ،معموالً
تواناییهای سطح پایین (مانند یادآوری و دانستن) سنجیده میشوند؛ اما در سنجش پایانی بر اساس پروژههای
کالسی تواناییهای سطح باال (مانند ترکیب کردن ،ارزشیابی کردن و خلق کردن) میتوانند موردسنجش قرار
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گیرند .در این نوع سنجش معموالً دانشآموزان آزاد هستند تا از هر منبعی برای انجام پروژه استفاده کنند .انگیزه
آنها برای انجام پروژه بیشتر است و استرس و نگرانی آنها بسیار کمتر .حتی میتوانید پروژه گروهی تعریف کنید
و اعضای هر گروه را برای سنجش دیگر اعضای گروه موظف کنید .در کنار انجام پروژههای کالسی ،دانشآموزان
بسیاری از مهارتهای مهم دیگر را نیز ارتقا میدهند .مهارت حل مسئله ،تفکر نقادانه ،خالقیت ،ارائه ،کار گروهی،
مدیریت منابع و بسیاری از مهارتهای مهم که در زندگی واقعی به آنها نیاز دارند.
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بخش دوم :ابزار مفید
مدیریت کالس
● نرمافزار تدریس ادمودو (Edmodo) :ابزاری آموزشی است که در یک شبکه اجتماعی معلمان و دانشآموزان
را به هم متصل میکند .در این ابزار ،معلمان میتوانند  )1گروههای مشارکتی آنالین ایجاد کنند )3 ،مدیریت و
تهیه مطالب آموزشی را انجام بدهند )3 ،اندازهگیری عملکرد دانشآموزان را بهسرعت انجام داده و با والدین ارتباط
برقرار کنند .در حال حاضر ادمودو بیش از  34میلیون کاربر دارد که برای ایجاد یک فرایند یادگیری غنیتر،
شخصیسازیشده است و با فرصتهای ایجادشده توسط فناوری و محیط دیجیتال هماهنگ است .برای دیدن
راهنمای این ابزار بر روی این لینک کلیک کنید.
● کاهوت (Kahoot) :کاهوت یک محیط بازی محور و تحت وب میباشد .این محیط در سال  2012توسط شرکت
 osloدر نروژ ایجادشده است .این فضا منبع باز بوده و معلمان و عالقهمندان میتوانند با استفاده از فناوری
طرحهایی برای آزمون ،نظرخواهی و بحث را بهصورت بازی با سلیقه خود در این محیط طراحی کرده و به
دانشآموزان ارائه دهند .ارائه بازی به دانشآموزان میتواند هم بهصورت فردی و همگروهی انجام گیرد .برای انجام
دادن بازی نیاز به اینترنت در کالس درس ،پروژکتور و صفحه ای دارد که در آن آزمون نمایش داده شود.
دانشآموزان پاسخهای خود را با استفاده از دستگاههای تلفن همراه مانند تلفن هوشمند ،تبلتها یا لپتاپها
میدهند .به این صورت که دانشآموزان میتوانند از طریق سیستمهای خود وارد محیط بازی شده و مراحل را
مشاهده کنند .در محیط بازی کاهوت معلم با دادن کد به هر کدام از دانشآموزان اجازه ورود آنها را به محیط
بازی میدهد .معلم میتواند زمان پاسخدهی به هر آزمون را تعیین کند مانند  30ثانیه زمآنکه بعد از اتمام این
زمان سؤال بعدی برای دانشآموز نمایان میشود .همچنین در این محیط بازخورد بهصورت فوری بوده و در پایان
کالس بعد از اتمام آزمون دانشآموزان میتوانند نتایج خود را ببینند.
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ایجاد ارتباط انسانی
● گوگل میت (Google meet) :گوگل میت سرویسی رایگان برای برقراری تماس تصویری است که امکان ارتباط
از راه دور و برگزاری جلسات و کالسها را فراهم میکند .جهت استفاده از این سرویس باید یک جیمیل داشته
باشید .برای ورود به جلسات میتوانید نرم افزار را در گوشی نصب یا از مرورگر استفاده کنید .برای اطالعات بیشتر
میتوانید از این لینک استفاده کنید .همچنین میتوانید آموزش کامل این پلتفرم را در آپارات مشاهده نمایید.
● اسکای روم (Skyroom) :اسکایروم یک پلتفرم بومی است که امکان برگزاری وبینار ،آموزش آنالین و جلسات
وبکنفرانس را به سادگی برای شما فراهم میکند .در این لینک در مورد انواع استفاده از این ابزار برای کالس
درس بیشتر بدانید.
● اسکایپ (Skype) :این نرمافزار رایگان در دسترس همه افراد در ایران است .کافی است شما و شاگردانتان یک
اکانت در سایت این نرمافزار بسازید سپس میتوانید ارتباط تصویری با چند نفر به شکل همزمان برقرار کنید .این
نرمافزار به شما امکان به اشتراک گذاشتن اسالیدها برای مخاطبانتان را فراهم میکند.

تولید محتوا
● اسکرین-او-متیک (Screen-O-Matic) :برای تولید فیلم و محتوای آموزشی یکی از بهترین نرمافزارها
اسکرین او متیک میباشد .این نرمافزار تحت وب بوده و بدون اینکه نیاز به نصب داشته باشد قادر است در هر بار
تا پانزده دقیقه فیلم آموزشی تولید نماید .با رفتن به وبسایت این برنامه و اجرای آن ،شما قادر خواهید بود تا
نرمافزار را باز کرده و از انتخابهای آنکه شامل )1 :ضبط صفحهنمایش بهتنهایی )2 ،ضبط صفحهنمایش به همراه
تصویر کوچکی از شما در گوشه مانیتور (که قابل جابجای به هر کجای مانیتور میباشد) و  )3ضبط فیلم و
تصویربرداری از معلم به تولید فیلم و محتوا اقدام کنید .امکان دیگر این نرمافزار ویرایش فیلم و محتوای تولید
شده در انتهای ضبط میباشد .نسخه رایگان این نرمافزار قابلیت ضبط و تولید  15دقیقه فیلم با کیفیت آموزشی
را داراست .برای دسترسی به این سایت به لینک مراجعه کرده و روی گزینه باز کردن ضبط رایگان یا ( Launch
 )Free Recorderکلیک نمایید .بعد از مدتی بسته بهسرعت اینترنتی شما فایل اجرایی نرمافزار باز شده و
آمادهی ضبط از صفحه مانیتور شما میباشد  .در صورت داشتن وب کم شما قادر خواهید بود چهره خودتان را نیز
ببینید و میتوانید تصویر چهره خود را در قسمت مناسب مانیتور قرار دهید تا قابلدیدن برای دانشآموزان باشد.
● کامتازیا(Camtasia) :این نرمافزار برای طراحی فیلمهای آموزشی مورداستفاده قرار میگیرد .با استفاده از این
نرمافزار میتوانید از صفحهنمایش خود تصویربرداری کنید و سپس به تدوین آن بپردازید .شما همچنین میتوانید
اسالیدهای آموزشی خود را در نرمافزار پاورپوینت طراحی کنید و سپس برای صداگذاری و تبدیل به یک فیلم
آموزشی ساده وارد این نرمافزار کنید .برای دیدن یک فیلم آموزشی به این لینک مراجعه کنید.
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● ایمیز (Emaze) :یکی از ابزارهای مهم تولید محتوا و ارائه مطلب که این روزها طوفان زیادی به پا کرده است
نرمافزار تحت وب  Emazeمیباشد .این نرمافزار تحت وب بوده و بدون نیاز به نصب میباشد .کافی است فقط
در سایت ثبتنام نموده و از تمپلیت (الگو) های آمادهسازی شده از قبل استفاده کنید .حتی جالب است بدانید
که ارائههای ساختهشده در پاورپوینت هم قابلیت تبدیل به فرمت  Emazeرا دارند و استفاده از آنها با حداقل
دانش امکانپذیر است.
● استوری الین (storyline) :یکی از نرمافزارهای مفید طراحی و ایجاد دورههای آموزش الکترونیکی کارآمد
استوری الین است .در این برنامه بدون نیاز به دانش برنامهنویسی میتوانید چندرسانهایهای تعاملی با جذابیت
باال تهیه کنید .از ویژگیهای مهم و بارز استوری الین ساختن آزمونهای مختلف و جذاب ،سهولت استفاده ،امکان
تهیه خروجی برای موبایل ،تبلت و وب است .تعداد دیگری از ویژگیهای این ابزار عبارتاند از :حاوی قالبهای
آماده برای ساخت اسالید ،وجود شخصیتهای جذاب و متفاوت ،استفاده از ابزارهای متفاوت برای ایجاد محیط
تعاملی ،رابط کاربری حرفهای و ساده که یادگیرنده را کمک می کند تا از ابتدا تا انتها مراحل یادگیری را بهصورت
کامل انجام دهد ،قابلیت اضافه کردن کاراکترهای مختلف مانند تصاویر ،متون ،فیلمهای آموزشی و… ،قابلیت
اضافه کردن اسالیدهای آموزشی در الیههای مختلف کاربری و امکان  Drag & Dropدر این لینک میتوانید
قالبهای آماده را دانلود و تغییرات موردنظرتان را اعمال کنید .همچنین از طریق این لینک میتوانید آموزشهای
الزم را نیز در دریافت کنید.
طراحی فعالیتهای کالسی
● گوگل داک :اگر یک حساب کاربری گوگل دارید ( )Gmailمیتوانید از امکانات مفید گوگل مانند گوگل داک
استفاده کنید .یکی از مهمترین مزایای گوگل داک (که بسیار شبیه به مایکروسافت ورد است) امکان همکاری
افراد بهصورت همزمان بر روی یک پروژه است .با استفاده از گوگل داک معلمین میتوانند پروژههای کالسی
تعریف کنند و دانشآموزان از راه دور با همکاری قسمتهای مختلف پروژه را تکمیل کنند .برای دانستن بیشتر
در مورد این ابزار مفید روی این لینک کلیک کنید.
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● پدلت (Padlet) :این ابزار امکان ایجاد بولتن برد مجازی را به معلمین میدهد .معلم و دانشآموزان میتوانند در
یک محیط امن همکاری کنند و مطالبی را به اشتراک بگذارند .یکی از بهترین استفادهها از این ابزار میتواند برای
مباحثه بر روی یک موضوع خاص باشد .معلم و دانشآموزان باید یک اکانت در سایت پدلت بسازند .معلم میتواند
با تغییر تنظیمات در اکانت خود رفتار دانشآموزان
را کنترل کند (بهعنوانمثال نظرات غیر مرتبط را
حذف کند) معلم میتواند بولتن مخصوص خود را
ایجاد کند (با فرمهای مختلف) .سپس لینک بولتن
را در شبکه اجتماعی که از آن برای تدریس
اورژانسی استفاده میکند قرار دهد.
تصویر مثال :در این تصویر دو سؤال فیزیک
طرحشده که امکان بحث در مورد قوانین اول و سوم
نیوتن را به دانشآموزان میدهد.

ترلو (Trello) :این ابزار به معلمان کمک میکند
تا برنامهها و طرح درسهای خود را تنظیم کنند،
همچنین میتوان بهعنوان ابزاری برای بحث و
پرسش و پاسخ کالسی از آن نیز استفاده کرد ،این
ابزار به معلمان برای جمعآوری و تهیه آرشیو تکالیف
دانشآموزان نیز کمک شایانی خواهد کرد .برای این
امر الزم است معلمان یک اکانت در ترلو ساخته و
پس از آن برد (تخته) مدنظر خود را طراحی کرده و
لینک آن را در اختیار دانشآموزان قرار دهند .لینک
آموزش تصویری کار با ترلو
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تصویر مثال :کارتهایی بهعنوان دروس تنظیمشده است و هر یک از این کارتها بخشهایی را در بر دارد که
معلمان و دانشآموزان میتوانند فایل مدنظر خود را اضافه کرده و یا به تبادل اطالعات و پرسش و پاسخ بپردازند.

سنجش
● گوگل فرم (Google Form) :ابزاری ساده برای طراحی پرسشنامه ،امتحان کوتاه برخط ،به همراه امکان
خروجی گرفتن از دادههای دریافت شده از طرف دانشآموزان است .از این ابزار میتوانید برای ایجاد سنجش
تکوینی و یا سنجش پایانی استفاده کنید .برای دیدن فیلم آموزشی استفاده از گوگل فرم بر روی این لینک کلیک
کنید.
● پُل اِوری وِر (Poll Everywhere) :از این ابزار میتوانید برای نظرسنجی از دانشآموزان بهصورت زنده در
هنگام تدریس و یا بهمنظور سنجش تکوینی (از کل دانشآموزان) استفاده کنید .بهعنوانمثال شما میتوانید
سؤالی در مورد درس روز مطرح کنید و اگر تمام دانشآموزان پاسخ صحیح دادند میتوانید به موضوع بعد بپردازید؛
اما اگر جمعی از کالس پاسخ نادرست به سؤال شما دادند میتوانید موضوع مطرح شده را تکرار کنید.
● کوئیزیز (Quizizz) :ابزاری ساده برای طراحی آزمونها بهصورت انفرادی و گروهی در فضایی "بازی وارسازی
شده" (گیمیفای) است که باعث ایجاد انگیزه دانشآموزان میشود .برای استفاده از این برنامه کافی است معلمان
اکانت خود را در سایت  Quizizzساخته و به طرح سؤاالت چندگزینهای ،پاسخِ کوتاه ،تشریحی ،صحیح -غلط
بپردازند ،معلمان میتوانند برای آزمونها محدودیت زمانی نیز تنظیم کنند .دانشآموزان به دو صورت میتوانند
در آزمونها شرکت کنند :از طریق عضویت در سایت و یا از طریق لینک آزمون.
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تصویر مثال :نمونه سؤال طراحیشده به همراه بازخورد و اعالم نمره نهایی

کمکآموزشی
● شبیهسازیهای تعاملی فت (PhET) :این شبیهسازیها در زمینههای دروس علوم ،ریاضی ،شیمی،
زمینشناسی ،زیستشناسی و فیزیک ساخته شدهاند  .بسیار ساده و قابل استفاده هستند و برای اجرا نیاز به
نرمافزار خاصی ندارند .شما میتوانید به دانشآموزان این شبیهسازیها را معرفی کنید و از آنها بخواهید
آزمایشهای خود را در این محیطهای شبیهسازیشده انجام دهند .همچنین میتوانید با ابزاری مانند کامتازیا یا
اسکرین او متیک از صفحهنمایش خود تصویربرداری کنید و موضوعی در این دروس را برای دانشآموزان توضیح
دهید 209 .مورد از این شبیهسازیها به زبان فارسی نیز ترجمه شدهاند .برای دسترسی به این موارد بر روی این
لینک کلیک کنید.
تصویر مثال :یک شبیهسازی در مورد سامانههای انرژی به زبان فارسی از سایت فت.
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به هیوال غذا بده! )Feed the monster( :کودکان از طریق این بازی یاد میگیرند تا حروف الفبای فارسی
را از یکدیگر تشخیص دهند .با انجام این بازی ،کودکان عملکرد بهتری در مدرسه خواهند داشت و
میتوانند بهراحتی از روی متنها بخوانند .هدف این بازی آموزش و موفقیت دانشآموزان در امر خواندن
بوده و مناسب سنین  3تا  8سال است.

● آکادمی خان فارسی :خان آکادمی موسسهای غیرانتفاعی با هدف بهبود
آموزش میباشد  .آرمان این موسسه فراهم کردن آموزش رایگان و با کیفیت
برای همه و در هر مکانی میباشد .از طریق لینک زیر میتوانید به ویدئوهای
فارسی شده که عمدتاً در رابطه با آموزش ریاضی مقاطع تحصیلی دبیرستان
و پیشدانشگاهی است دسترسی داشته باشید.

● آموزش علوم سوم دبستان :این برنامه به آموزش کامل کتاب علوم سوم دبستان
بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی میپردازد .انیمیشنهای آموزشی این
مجموعه ،تمام فصول این کتاب را درس داده و توضیح میدهد .دو فصل از کتاب در
این بر نامه رایگان بوده و مابقی دروس پس از پرداخت درون برنامهای بازار،
قابلدسترس میباشند  .در این مجموعه عالوه بر امکان تماشای دروس بهصورت
آنالین ،امکان دانلود و تماشای آفالین آنها نیز وجود دارد .برای دانلود این نرمافزار
از طریق بازار به این لینک مراجعه کنید.
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● ریاضی اول دبستان (بوبی نابغه) :بسته آموزشی ارائه شده شامل آموزش ریاضی
در قالب داستان و بازی به شیوهای جذاب و هیجانی و با بیانی ساده ،شیرین ،مطابق
کتاب ریاضی پایه اول دبستان و همچنین قابل استفاده برای کودکان  6تا  8سال
تنظیم شده است .این مجموعه شامل ده فصل آموزش ،همراه آزمون میباشد که در
پایان هر فصل کودک نتیجه عملکرد خود را مشاهده نموده (به کمک راهنماییهای
گوینده در کل بازی) و والدین هم میتوانند میزان دقت و آموختههای کودک را محک بزنند .برای دانلود این
برنامه از طریق بازار به این لینک مراجعه کنید.
● فیلم آموز (علوم اول تا ششم دبستان) :مجموعه فیلمهای آموزشی علوم ابتدایی
(فندق) که در قالب اپلیکیشن فیلم آموز عرضهشده ،میکوشد تا علوم دوره ابتدایی را
به شیوهای جذاب و تأثیرگذار آموزش دهد .شخصیت اصلی این مجموعه یک طوطی
کارتونی بانمک به نام فندق است که با کنجکاویها ،شیطنتها و کارهای با مزهاش
ضمن ایجاد فضایی شاد و کودکانه ،شرایطی فراهم میکند برای آموزش غیرمستقیم
مفاهیم موجود در کتابهای درسی علوم دوره ابتدایی .این مجموعه عالوه بر دریافت جایزه بهترین فیلم آموزشی
از جشنواره بینالمللی فیلم رشد ،به کتاب علوم اول ابتدایی هم راه پیداکرده است .مجموعه فیلمهای فندق ،همه
مفاهیم علوم دوره ابتدایی را پوشش میدهد و مناسب آموزگاران ،دانشآموزان و خانوادههاست .دانشآموزان و
خانوادههای ساکنِ خارج از کشور هم میتوانند از این اپلیکیشن اس تفاده کنند .برای دانلود این برنامه از طریق
بازار به این لینک مراجعه کنید.
● علوم یار اول دبستان :یک مجموعهی کامل از بازیها ی متنوع برای تمام
بخشهای کتاب علوم اول دبستان میباشد .در این نرمافزار رابط صوتی بسیار
حرفهای که تمام بخشهای بازیها را برای یادگیرندگان توضیح میدهد .بازیهای
دو بعدی ( ،) D2نمره دهی و ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان در بیشتر بازیها،
موزیکهای جذاب ،شاداب و کودکانه قابلاجرا بر روی اکثر گوشیها و تبلت های
اندرویدی (حتی تبلت های دانشآموزی) از جمله امکانات این نرمافزار هستند.
● بازی کلمه بازی :این بازی برای دانشآموزانی که با حروف الفبا آشنایی دارند مناسب
است ،بنابراین پیشنهاد میشود به دانشآموزان دوم ابتدایی تا ششم ارائه شود .در این
بازی با استفاده از چند حرف کاربر باید بتواند کلمات مختلفی را بسازد و با اتصال آنها
به یکدیگر کلمات جدیدی خلق کند .با تکمیل جدول هر مرحله  5امتیاز به امتیازها
اضافه میشود .در واقع استفاده از عناصر بازی کمک میکند دانشآموز با انگیزه بیشتری
تمرینهای کلمهسازی و دستهبندی کلمات را تمرین کند .بازیهای مشابه در این زمینه متعدد هستند ولی این

بسته کمک های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا (ویرایش دوم)

29

بازی به این خاطر انتخابشده است که مراحل آسانتری دارد و فضای کلی بازی ساده است و باعث گیج شدن
دانشآموزان نمیشود.
لینک دانلود کلمه بازی از کافه بازارhttps://cafebazaar.ir/app/intellvold.erfan.answerofkinh :
● بازی آموزش جدول ضرب :این بازی ساده میتواند برای دانشآموزان
پایه سوم و باالتر جهت تمرین سؤاالت ریاضی مبحث ضرب بسیار
کاربردی باشد .شیوه بازی به این نحو است که دانشآموزان باید عبارات
ضرب و جوابهای آنها را به یکدیگر متصل کنند و امتیازشان را افزایش
دهند .برای امتحان کردن این بازی آن را به دانشآموزان یک کالس
چهارم که در ضرب مشکل داشتند ،معرفی کردیم و معلم گزارش داد که
دانشآموزان بعد از  3روز آنقدر درگیر بازی شده بودند که تسلطشان
نسبت به قبل به اندازه قابلتوجهی بهتر شده بود.
لینک بازی آموزش جدول ضربhttps://cafebazaar.ir/app/ir.file g.multiplicationtable :
●

کتاب گویای فارسی و قرآن :در این اپلیکیشن فایلهای صوتی روخوانی صحیح
دروس فارسی و ریاضی بهصورت درس به درس قرار گرفته است .دانشآموزان
میتوانند برای آشنایی با شیوه صحیح خواندن دروس از این ابزار استفاده کنند .برای
دانلود این اپلیکیشنها کافی است در کافه بازار عبارت کتاب گویا و درس و پایه
موردنظر را جستجو کنید .مثالً " کتاب گویای فارسی چهارم ابتدایی"
لینک دانلود کتاب گویای فارسیhttps://cafebazaar.ir/app/ir.amoozesh3.farsigoya4:

فعالیتهای فوق برنامه
در این دوران و همراه با لزوم آموزش تلفیقی نیاز به طراحی و استفاده به فعالیتهای آموزشی فوق برنامه بسیار احساس
میشود .این فعالیتها میتوانند موجب بکار گیری دانش آموخته شده بهصورت عملی شوند ،موجب ایجاد انگیزه در
دانشآموزان میشوند ،تواناییهای مهمی از قبیل حل مسئله و خالقیت را در دانشآموزان ارتقا میدهند و در بسیاری از
موارد موجب تقویت ارتباط دانشآموزان با یکدیگر ،با معلم و با افراد خانواده میشوند .در این قسمت به چند مثال در مورد
تورهای مجازی و فعالیتهای در خانه اشاره میکنیم.
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تورهای مجازی:
 جشنواره گل الله
هر ساله بزرگترین جشنواره گل الله کشور در فروردینماه ،در کرج برگزار میشود و صدها هزار نفر هم از آن
بازدید میکنند .پیازهای گلهای الله که قبل از شیوع کووید 19-کاشته شده بود ،رشد کرده و به دلیل
محدودیتهای کرونایی ،بازدید کنندهای نداشته است؛ اما امسال به همین دلیل (کووید  ،)19رئیس سازمان سیما
منظر و فضای سبز شهری ،شهرداری کرج تصمیم گرفت این نمایشگاه رو به شکل مجازی برگزار کند .با زدن بر
روی لینک تور مجازی به آدرس زیر و با انتخاب گزینههای موردنظر که به شکل دایرههایی روشن میشود؛
میتوانید با گرداندن انگشت روی صفحه بهصورت  360درجه از قسمتهای مختلف جشنواره اللههای کرج بازدید
کنید.

لینک تور مجازیhttps://b2n.ir/666513 :

 باغ ارم
شیراز ،شهر باغهاست ،اما عکسهای شیراز را که نگاه کنید ،باغی هست که یک پای ثابت همه عکسهاست و آن
باغی نیست جز باغ ارم .باغ ارم شیراز ،با درختهای سرو و نارنجش ،زمانی تنها محل رفتوآمد بزرگان و اعیان
بود ،ولی حاال سال هاست که درهایش به روی گردشگران باز شده ،میتوان در آن راه رفت و از آنهمه زیبایی به
وجد آمد.
میروید خیابان ارم شیراز و میرسید به باغ ارم ،یکی از دلانگیزترین باغهای شیراز .وارد باغ که بشوید باید از
بین دارودرختهای زیادی بگذرید تا برسید به جلوی حوض و عمارت حیرتانگیز باغ که میخکوبتان میکند .جای
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تعجب هم ندارد ،چون در یکی از تماشاییترین باغهای ایران هستید که همراه هشت باغ دیگر در فهرست آثار
جهانی به ثبت رسیده است.
تنوع گیاهان در این باغ چشمگیر است و به همین دلیل این باغ به باغ گیاهشناسی شیراز شهرت دارد .انواع و
اقسام گیاهان مختلف از سراسر جهان در این باغ کاشته شده است .کنار بسیاری از درختان و گیاهان تابلو نام
آنها را میتوانید مشاهده کنید .درختان باغ معموالً به دو بخش درختان غیر مثمر مانند سرو ،کاج ،افرا ،بیدمجنون
و … و درختان مثمر نظیر درختان انواع مرکبات تقسیم میشود .عالوه بر این انواع درختچههای زینتی ،گلها و
بوتهها و پوششهای گیاهی در سرتاسر باغ دیده میشود .در قسمت انتهایی باغ ارم شیراز ،باغ صخرهای با وسعت
پنج هزار قرار دارد که با انواع گیاهان صخرهای پوشانده شده است.

لینک تور مجازیhttps://www.panoman.ir/vt/shiraz/eram-garden/index.html :

 اصفهان
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در وبسایت خود بخشی را بهعنوان گردشگری مجازی ایجاد کرده
است و اماکن تاریخی و گردشگری و زیبای شهر اصفهان را در قالب فیلم ،پانوراما و گالری برای آشنایی و دیدن
قرار داده است .این امر باعث شده است که هرکسی از مکانی بتواند با استفاده از این سایت خودش را گردشگری
در شهر اصفهان تصور کند .لذت دیدن و تجربه مجازی گردشگری شهر اصفهان بهعنوان یک تجربه جدید سبب
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شده است که کاربران زیادی از این فرصت برای خود استفاده کنند .بهویژه برای کودکان و دانشآموزان یک فرصت
آموزشی و تفریحی است که سبب میشود بتوان یادگیری را در بستر تفریح و سرگرمی ارتقا داد.

لینک تور مجازیhttp://isfahancht.ir/MainTourismFa.aspx?p= 63 :

 تخت جمشید
یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ ایران ،مجموعه تخت جمشید است که توانسته است بهعنوان یک میراث
جهانی هر ساله گردشگران زیادی از نقاط مختلف دنیا را به این مکان تاریخی و زیبا بکشاند .با وجود ویروس
کرونا ،سفر به این منطقه کم شده است و این مجموعه با بهرهگیری از امکانات مجازی توانسته است ،نماهای
مختلف تخت جمشید را در قالب تور مجازی به تصویر بکشد و بهراحتی میتوان یک دیدوبازدید مجازی جهت
آشنایی و کسب تجربه جدید از آن بهره جست.

لینک تور مجازیhttps://www.panoman.ir/vt/shiraz/persepolis/index.html :

بسته کمک های اولیه تدریس اورژانسی از راه دور در دوران شیوع ویروس کرونا (ویرایش دوم)

33

 باغ وحش سن دیگو
یکی از فعالیتهای بسیار خوب در زمینه آشنایی با حیوانات در ایام کورنا استفاده از دیدوبازدید مجازی باغوحشها
است که بیشتر کشورهای خارجی از این فرصت برای افزایش آمار بازدید خود استفاده میکنند .باغ وحش سن
دیگو در بخشهای مختلف خود دوربینهایی را نصبکرده است که بهطور زنده فضای باغ وحش و فعالیت حیوانات
را نشان میدهد.

لینک تور مجازیhttps://zoo.sandiegozoo.org/live -cams:

 باغ وحش سیسیناتی
یکی دیگر از تورهای مجازی باغ وحش سیسیناتی است که بخشی از وبسایت آنها مختص آموزش به کودکان
و دانشآموز ان است که با هدف یادگیری توانسته است کمک شایانی به فرایند یاددهی و یادگیری کند .همچنین
عالوه بر یادگیری برای دانشآموزان ،متناسب برای تفریح خانوادگی و سفرهای علمی و تفریحی نیز مناسب است.

لینک تور مجازیhttp://cincinnatizoo.org/:
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 موزه ملی تاریخ طبیعت
یکی از زیباترین تورهای مجازی است که موزه ملی را بهصورت زنده برای مخاطب نشان میدهد .کلیه حیوانات و
موجودات و پدیدههای جغرافیایی مختلف را در این موزه گردآوریشده و وجود کرونا سبب شده است تا دیدوبازدید
مجازی را برای کاربران فراهم آورند.

لینک تور مجازیhttps://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/:

 موزه لوور
یکی از بزرگترین تورهای مجازی را موزه لوور برگزار کرده است و در بخشهای مختلف توانسته است این امکان
را برای کاربران فراهم کند تا بتوانند بهراحتی از آثار هنری و تاریخی مختلف دنیا را ببینند .دیدن آثار تاریخی
قدیمی یکی از آرزوهایی است که امروزه بهواسطه این امکانات مجازی برای همگان فراهمشده است

لینک تور مجازیhttps://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs :
لینک تور مجازیhttps://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/ :
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 موزه واتیکان
یکی دیگر از بهترین تورهای مجازی ،موزه زیبای واتیکان است که بهنوعی فلسفه و زیبایی و هنر و ادبیات غرب
را به نمایش میکشد .بخشهای مختلف این موزه بهواسطه کرونا بهصورت مجازی در اختیار کاربران قرار گرفته
است .فضای زیبا و متحیر انگیز این موزه همگان را مجذوب خودساخته است و دیدوبازدید مجازی این موزه
فوقالعاده باالست.

لینک تور مجازی:
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tourvirtuali-elenco.html
 موزه ملی بریتیش
یکی موزههای عالی و درجه در اروپا موزه ملی بریتیش است .این موزه بیش از  60مجموعه گالری دارد که در
حال حاضر بهصورت مجازی در اختیار کاربران قرار داده است و در حوزههای مختلف تاریخی ،هنری ،ادبیات و...
شامل میشوند .استفاده از تور مجازی برای دیدن اینهمه شگفتی و کسب تجربههای جدید و آشنایی از مهمترین
اهدافی است که هر فرد میتواند در این وبسایت موزه به دست آورد.

لینک تور مجازی:
https://www.britishmuseum.org/collection/galleries#virtual-galleries
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فعالیتهای در خانه:
در این قسمت میتوانید از "فعالیتهای در خانه" استفاده کنید .این فعالیتها ،برگرفته از سایت
 https://web.seesaw.me/هستند که توسط اعضای گروه تدریس اورژانسی ترجمه و بومیسازی شدهاند.

● نجات تخممرغ (دانلود فعالیت)
● شکار مهربانی (دانلود فعالیت)
● قهرمان تو کیست؟ (دانلود فعالیت)
● کتاب موردعالقه من یار مهربان من (دانلود فعالیت)
● کنجکاو باش و خلق کن (دانلود فعالیت)
● بیاموز تا استادش بشی ،به خانوادهات چیزی بیاموز (دانلود فعالیت)
● داستان موردعالقه خانواده (دانلود فعالیت)
● ریاضی در زندگی (دانلود فعالیت)
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بخش سوم :فیلمهای آموزشی مفید
در این بخش چند ویدئو آموزشی برای شما آماده شده است که پس از مشاهده آنها با مفهوم یادگیری همهجا حاضر و
چند اصل مهم در تولید چندرسانهای های آموزشی ،آشنا میشوید ؛ همچنین با برخی ابزارهای مهم در تولید ویدئوهای
آموزشی و سنجش نیز آشنا خواهید شد که استفاده ترکیبی از آنها میتواند کیفیت آموزشهای مجازی را افزایش دهد.
فرایند یادگیری
● یادگیری همهجا حاضر :در این موشن گرافیک با مفهوم «یادگیری همهجا حاضر» آشنایی خواهید شد.
لینکhttps://www.aparat.com/v/ST4dI :
تولید محتوا
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت اول :در این فیلم با اهداف و سرفصل قسمتهای بعدی
آشنا خواهید شد.
لینکhttps://aparat.com/v/ZE9C6 :
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت دوم بخش اول :در این فیلم با نحوهی کار اسالید مستر
پاورپوینت و چند نکته مهم آشنا خواهید شد.
لینکhttps://aparat.com/v/HLEx1:
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت دوم بخش دوم :در این فیلم با نکات انتخاب فونت و اضافه
کردن تصویر به پاورپوینت آشنا خواهید شد.
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لینکhttps://aparat.com/v/lw 2G4 :
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت سوم بخش اول :در این فیلم قبل از آموزش ضبط فیلم،
نمونهای از یک پاورپوینت استاندارد را مشاهده خواهید کرد ،سپس با فرایند ضبط فیلم آشنا خواهید شد.
لینکhttps://aparat.com/v/l6DSX :
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت سوم بخش دوم :در این فیلم با تایم الین و ابزار اسپیلیت
کمتاسیا استودیو آشنا خواهید شد و نحوهی برش زدن فیلم با ابزار اسپیلیت را خواهید آموخت.
لینکhttps://aparat.com/v/ 9Dzqj :
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت سوم بخش سوم :در این فیلم با نحوهی حذف نویز صدا
و اضافه کردن موسیقی به فیلم در کمتاسیا استودیو آنا خواهید شد.
لینکhttps://aparat.com/v/V3N49 :
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت سوم بخش چهارم :در این فیلم اضافه کردن موشن
گرافیک به فیلم در کمتاسیا استودیو و خروجی گرفتن از آن را خواهید آموخت.
لینکhttps://aparat.com/v/xJ4iF :
● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت چهارم :در این فیلم اصول فیلمبرداری با موبایل جهت
تولید فیلم آموزشی را خواهید آموخت.
لینکhttps://aparat.com/v/zj7T5 :
●

تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت پنجم بخش اول :در این فیلم با نحوهی ساخت کانال
آپارات و اشتراک فیلم در آن آشنا خواهید شد.
لینکhttps://aparat.com/v/MVsAU :

● تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  -قسمت پنجم بخش دوم :در این فیلم بهترین روش بارگذاری
محتوا در برنامه شاد را خواهید آموخت.
لینکhttps://aparat.com/v/T8Bwj :
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● تصویربرداری از دسکتاپ در سایت اسکرین-او-متیک :در این ویدئو ،با نحوهی تصویربرداری از
دسکتاپ به کمک سایت  screencast-o-matic.comآشنا خواهید شد.
لینکhttps://www.aparat.com/v/7Oq3s :
سنجش
 ایجاد پرسشنامه الکترونیکی در گوگل فرم :در این ویدئو با نحوهی ،طراحی ،ساخت و ویرایش پرسشنامه
در «گوگل فرم» آَشنا خواهید شد.
لینکhttps://www.aparat.com/v/nKMp6 :
ابزار ارتباطی
 آموزش استفاده از گوگل میت :در این فیلم با پلتفرم گوگل میت آشنا خواهید شد که به شما کمک
میکند در کوتاهترین زمان ،کالس آنالین و یا ویدئو کنفرانس رایگان خودتان را راهاندازی کنید.
لینکhttps://aparat.com/v/Pjelq :
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بخش چهارم :چکلیستها
در این بخش دو چکلیست برای شما تهیه کردیم :چکلیست نکات کلیدی و چکلیست طراحی محتوای آموزشی .معلمین
میتوانند نحوه فعالیت خود را مبتنی بر این چکلیستها بررسی نمایند .الزم به ذکر است که ضریب هر کدام از نشانگرها
از درجه خیلی خوب  ،5خوب  ،4متوسط  ،3ضعیف  2و خیلی ضعیف  1میباشد.
چکلیست نکات کلیدی
سؤاالت
انتظارات مناسب با دوران بحران کرونا از دانشآموزان دارم.
یک مرکز اصلی برای قرار دادن موارد اساسی کالس تشکیل دادهام.
یک استراتژی خاص برای اداره کالس انتخاب کردهام و به دانشآموزان اطالع
دادهام.
با والدین دانشآموزان در حد امکان در ارتباط هستم و از آنها کمک میگیرم.
زمان مشخصی در روز را برای پاسخگویی تعیین کردهام و به دانشآموزان اطالع
دادهام.
از دانشآموزان بازخورد و ایده برای تدریس میگیرم.
عالیق دانشآموزان در آنچه میخواهند بیاموزند را در برنامه درسی دخیل کردهام.
ارتباط انسانی با دانشآموزان را حفظ کردهام.

۱

۲

۳

۴

۵
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دانشآموزان را به شرکت در بحث کالسی تشویق میکنم.
پروژههای درگیرانه تجربی که دانشآموزان بتوانند در منزل انجام دهند تعریف
کردهام.
از سنجش تکوینی در طول تدریسم استفاده میکنم.
بازخورد شخصیسازیشده و تکوینی به دانشآموزانم میدهم.
از پروژهها و فعالیتهای کالسی برای سنجش پایانی استفاده میکنم.
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چکلیست طراحی محتوای آموزشی
سؤاالت
اهداف کلی و جزئی در ابتدا مشخصشده است.

اهداف

اهداف بهصورت روشن و شفاف بیانشده است.
اهداف بیانشده با محتوای ارائه شده سازگاری دارد.
سطح مخاطبین در اهداف در نظر گرفتهشده است.
برنامه درسی عالقه مخاطبین را برمیانگیزاند.
دانش قبلی یادگیرندگان در نظر گرفتهشده است.

مخاطبین

مثالهای کاربردی مناسب دانشآموزان ارائه شده است.
برنامه متناسب با سطح درک و فهم دانشآموزان است.
در ارائهی اطالعات تفاوتهای فردی در نظر گرفتهشده
است.
اطالعات ارائه شده بهروز هستند.
محتوا از منابع قابلاطمینان تهیه شده است.
سرعت ارائه محتوا هماهنگ و مناسب است.
در توالی محتوا پیشنیازها رعایت شده است.
محتوا یادگیرندگان را به فعالیت ترغیب میکند.
محتوا از حجم و جامعیت مناسب در رابطه با اهداف
برخوردار است.

محتوای
آموزشی

در ارائه محتوا از تنوع رسانهها (متن ،تصویر ،گفتار) استفاده
شده است.
محتوا عاری از خطاهای هجی کردن و خطاهای دستوری
است.
متون خوانا هستند.
اندازه متون مناسب است.
متون بهخوبی همتراز شدهاند.
نوع و تعداد فونتهای بکار گرفتهشده مناسب است.

رسانه (متن)

رنگ متن و پسزمینه با یکدیگر تضاد مناسب را دارند.
طول متن بین  8تا  10کلمه رعایت شده است (در یک
سطر).
سبک سر تیترها از بدنه متفاوت است (از نظر نوع قلم،
اندازه و رنگ).

۱
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مقدار متن موجود بهگونهای است که صفحه را شلوغ
نمیکند.
از افکتهای حرکتی به نحو مطلوبی برای متون استفاده
شده است.
اندازه تصویر مناسب است.

رسانه (تصویر)

کیفیت تصویر خوب است.
سرعت گفتار مناسب است.
تصاویر متناسب با محتوای آموزشی انتخابشدهاند.
بین تصاویر و زمینه تضاد مناسب رعایت شده است.
کیفیت گفتار مناسب است و صدا عاری از نویز است.
میزان صدا مناسب است (باال و یا پایین نیست).
گفتار بهعنوان رسانه اصلی در نظر گرفتهشده است ،متن
مکمل است.

رسانه (گفتار)

هماهنگی بین گفتار و سایر رسانهها مثل متن و تصویر
مناسب است.
تکنیکهای گفتاری مانند فرازوفرود کردن صدا ،مکث،
تأکید و  ...بهخوبی رعایت شده است.
گفتار به شکل غیررسمی نبوده و بهصورت محاورهای و
صمیمی ارائه شده است.
برنامه بهراحتی قابلانتشار است.
زمان برنامه مناسب است (زیر  10دقیقه).
حجم برنامه مناسب بوده و بهراحتی قابل دانلود است.
فرمت برنامه مناسب بوده و بهراحتی قابل پخش است.

فنی و ظاهری

کاربر بهراحتی میتواند برنامه را کنترل و مرور کند.
استفاده از برنامه نیاز به نصب نرمافزارهای جانبی ندارد.
برنامه دارای شناسنامه میباشد و اطالعات تولیدکننده آن
ارائه شده است.
پیوندها و یا منابع بیشتر در برنامه برای مطالعه بیشتر
کاربران در نظر گرفتهشده است.
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سخن پایانی
یادگیری و آموزش بهعنوان یک فرایند فعال ،جزو وظایفی است که همیشه باید بدون هیچگونه وقفهای به فعالیت خود
ادامه دهد .حال که با یک پاندمی فراگیر روبرو هستیم و بسیار از مراکز آموزشی ظاهراً در تعطیلی فیزیکی به سر میبرند
الزم است فعالیت آموزشی از محیط فیزیکی به محیط مجازی و برخط منتقل شود .همچنان که در مقدمه عنوان کردیم
در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و حرفهایی خود بهعنوان متخصصین حوزه آموزش و یادگیری ،تالش نمودیم بنا
به وسع خود راهنمایی را برای استفاده معلمان عزیز در شرایطی که از آن بهعنوان شرایط اضطراری یاد میشود فراهم
آوریم .در این راهنما تالش نمودیم تا به مهمترین راهکارهای فوری و عاجل که برای بهبود و افزایش اثربخشی آموزش الزم
است ،اشارهکنیم  .همانند هر کار و کوشش جمعی ،این راهنما نیز قطعاً خالی از اشکال نیست .صمیمانه دست یاری بهسوی
متخصصین حوزه فناوری آموزشی و یادگیری و معلمان عزیز دراز میکنیم تا با بازخوردهای مفیدشان ما را در جهت بهبود
این راهنما یاری کنند.

