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 مقدمه

 طورکلیبهی و سیاسی، اجتماعی، آموزشی، اقتصاد هایعرصهتمامی  1399در اوایل اسفندماه سال  19-شیوع ویروس کووید

متکی بر آموزش حضوری بوده  عمدتاًآموزشی که  نظامبهقرار داد. در این میان شوک وارد شده  الشعاعتحتزندگی ما را 

 صورتبهدر مدارس تحت بستر برنامه شاد  هاآموزش، هادانشگاهمدارس و  ایچندهفتهاست فراوان بود. پس از تعطیلی 

ان هیچ شناختی از این فضای آموزشی جدید نداشتند آموزدانشحالی بود که معلمان و  غیرحضوری ادامه یافت و این در

تدریس اورژانسی )متشکل  غیرحضوری برگزار گردید. گروه صورتبه هاآزمونادامه یافت و  خردادماهتا  هاآموزش حالبااین

اول بسته تدریس اورژانسی تالش نمود تا در  از جمعی از متخصصان تکنولوژی آموزشی( در آن برهه زمانی با ارائه ویرایش

داده از معلمین، موارد با اولویت باال را شناسایی  آوریجمعاین راه به معلمان کمک کند. در طول تابستان نیز این گروه با 

ی نامشخص، تا زمان 19-مواد آموزشی برای معلمین ادامه دادند. پس از مسجل شدن ماندگاری ویروس کووید ارائهکردند و به 

آموزش حضوری و غیرحضوری( و ) تلفیقیبرای آغاز سال تحصیلی جدید دستخوش تغییراتی که شامل آموزش  هاسیاست

مهم شامل معلمان، والدین و  مؤلفهان در مدارس گردید. آموزش تلفیقی خود سه آموزدانشاجباری نبودن حضور 

، لذا در ویرایش دوم بسته شوندمییکدیگر سبب آموزش اثربخش در کنار  مؤلفهان را در بردارد که این سه آموزدانش

الزم را  ها و نکاتتدریس اورژانسی بر آنیم تا شما را با آموزش تلفیقی نیز آشنا کرده و همچنان مانند نسخه قبلی برنامه

 برای آموزش در این دوره ارائه دهیم.

ستفاده از حداقل امکانات حداکثر استفاده را ببرند. هدف این جامعه هدف این راهنما، معلمانی است که تالش دارند با ا

ل از یعنی معلمی که تا قب ؛اولیه برای معلمین دبستان تا دبیرستان است هایکمکیک جعبه  مانندبهبسته، عمل کردن 

ه ا توجه باما اکنون ب ؛چهره به چهره بوده است صورتبهشیوع ویروس کرونا بیشترین زمان تدریسش در کالس درس و 
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 هاینظاماز  نهاتنه، نیاز است از بستر اینترنت برای انتقال آموزش خود استفاده نماید. معلمی که قبل از این آمدهپیششرایط 

بلکه شاید هیچ آشنایی نیز با آن نداشت. همچنین این راهنما برای  کردنمی( استفاده LMSمدیریت یادگیری مجازی )

 دهاستفاقابلباید تدریس را ادامه دهد،  ایناخواستهفاهیم آموزش مجازی دارد ولی به شکل م معلمی که آشنایی کمی با

آموزان او هم )بیشترشان( به گوشی است. این معلم از حداقل امکانات برخوردار است )گوشی هوشمند و اینترنت( و دانش

 هوشمند و اینترنت دسترسی دارند.

ه یعنی ابتدا با درک مشکل و مسئله ب ؛آموزشی برای تهیه مطالب استفاده شده استدر این راهنما از الگوی سیستماتیک  

تحلیل آن پرداخته شده و با شناسایی مخاطب به ارائه راهکارهایی ساده برای برون رفت از این شرایط بحرانی پرداخته 

معرفی و بخش نظری راهنما  نوانعبهکه  بخش اول:شده است. این راهنما در چهار بخش تهیه و تدارک دیده شده است. 

در زمینه علوم یادگیری و فناوری آموزشی( پرداخته است.  المللیبین هایپژوهش، به ارائه نکات کلیدی )بر اساس باشدمی

مختلف مثل مدیریت کالس، تولید  هایبخشبه معرفی ابزارهای مفید و کاربردی پرداخته است. این ابزارها در  بخش دوم

مختلف برای کمک و  هایزمینهکوتاه آموزشی در  هایفیلماز  بخش سوم. در اندشده بندیدستهش و غیره محتوا، سنج

در انتها  و ؛باشدمیمعلمان عزیز  ایحرفههدایت معلمان استفاده شده و این بخش حاوی مطالب غنی در زمینه توسعه 

 است. شدهارائه بخش چهارموزشی تحت عنوان آم هایفعالیتارزیابی  منظوربهمفید و کاربردی  هایلیستچک

 

 گروه این مسیر ادامه و ارتباطی یهاراه

باطی ارت هایکانالبه معلمین در این دوران بحرانی  رسانیکمکهمچنین گروه تدریس اورژانسی، برای ایجاد ارتباط و ادامه 

ا به ر هاو آن شدهعضو  هانالتا در این کا کنیممیز دعوت . از شما معلم عزیاندکرده یجادا آپاراتو  را در تلگرام، اینستاگرام

 معلمین دیگر معرفی کنید.

 

 ارتباط با ما: هایراه 
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 کلیدی نکات :اول بخش
 

 اورژانسی از راه دور به آموزش تلفیقی گذار از تدریس

با چالش بسیار بزرگی مواجه  هادانشگاهو  هادانشکده، مدارس، COVID-19در ابتدای شیوع بیماری کرونا یا همان 

شدند که باعث تعطیلی ادامه فرایند آموزش و یادگیری در موارد فراوانی در داخل کشور و دیگر نقاط جهان شد. در چنین 

( بیانگر نوع برخورد ما با این Emergency Remote Teachingعنوان آموزش اورژانسی ) ایسابقهبیشرایط خاص و 

 مجازی متفاوت است. شدهریزیبرنامهود. این نوع آموزش با آموزش شرایط ب

ایده اصلی این نوع آموزش توسط پاول کریشنر یکی از اساتید مطرح حوزه آموزش و یادگیری ارائه شده است. 

ز ا آموزش فراگیر با استفاده سویبهاز اسم این پیشنهاد پیداست تدریس و آموزش اورژانسی نوعی حرکت  کهآنهمچن

در این نوع آموزش، باید نوع نگاه به فرایند امکانات و فضای موجود فعلی، ضمن حفظ شرایط پایدار نظام آموزشی است. 

دوران جنگی )اضطراری( باشد و معتقدیم این نوع نگاه با سرعت و بدون  تدریس و یادگیری مانند نگاه ما و عملکرد ما در

جزئی هم داشته باشد. لذا وظیفه ما )فعاالن آموزشی( نجات یادگیری در  هایآسیبممکن است  هازیرساخت سازیفراهم

ی اصلی فناوران آموزشی ایران نیز همین اثربخشی، این شرایط بحرانی است. شایان ذکر است که تا اطالع ثانوی، دغدغه

مختلف در صدد هستیم تا  هایجنبهاز  هاییپیشنهادکارایی و جذابیت آموزش و یادگیری است. لذا در این راهنما با ارائه 

 وری را داشته باشیم.بیشترین بهره ضمن نجات یادگیری با کمترین آسیب،

و از شرایط اورژانسی به  دهندمیانسان، افراد به با این شرایط خود را وفق  پذیرتطبیقاما با گذشت زمان و ذات 

ردند کسب ک هاماهکه معلمین در این  ایتجربهبا توجه به  شرایطی با پایداری بیشتر در حال گذار هستیم. در حال حاضر

. باشدیمبهترین روش آموزشی آموزش تلفیقی )ترکیبی(  دهندمیبه کار خود ادامه  حضورینیمهو اینکه مدارس به شکل 

سمتی از ق عام به معنی تلفیق یادگیری مجازی و یادگیری حضوری است. در این نوع از یادگیری صورتبهآموزش تلفیقی 

 و قسمت دیگر یادگیری در شودمیدارد به شکل حضوری )کالس درس( برگزار  رودرروآموزش که نیاز بیشتری به ارتباط 
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توسط بسیاری از مدارس  تواندمی. این شکل از آموزش شودمیزمان مناسب یادگیرنده و در مکان دلخواه او )منزل( انجام 

از نوع جدیدی از آموزش تلفیقی  توانندمیمجازی است  صورتبه کامالً هاآنآموزش  اما مدارسی که ؛در ایران انجام شود

ساعت از  3الی  2در روز  مثالعنوانبه خواهد بود. رودررو آنالیناستفاده کنند که در آن قسمت حضوری به شکل جلسات 

 کالسی )فردی هایفعالیتان به انجام آموزشدانو باقی زمان  یابدمیاختصاص  زمانهم آنالینان به جلسات آموزدانشزمان 

. در برخی موارد دیده شده است که معلمین سعی بر برگزاری پردازندمیو مرور مواد درسی  و یا گروهی(، انجام تکالیف

. بر این باوریم که جلسات اندداشته شوندمیان به شکل حضوری در کالس درس حاضر آموزدانشمانند زمانی که  هاکالس

مفید باشد. لذا پیشنهاد ما برنامه استفاده از آموزش تلفیقی است )چه از  تواندمیساعت در روز  3کالسی بیش از  نالینآ

 و غیرهمزمان(. زمانهممجازی اما در دو بخش  کامالًنوع حضوری و مجازی و چه از نوع 

 

ی درس در هاکالس ده کنید:طرح درس خود را برای زمان مقابل کامپیوتر و زمان دور از کامپیوتر آما ●

)در طول روز دور از  زمانهم)مقابل کامپیوتر( و غیر  زمانهممجازی( باید به دو قسمت  کامالًآموزش تلفیقی )در صورت 

آماده  هاآن هوسیلبهو تکالیفی داشته باشند تا  هافعالیتان باید آموزدانش زمانهمکامپیوتر( تقسیم شوند. در قسمت غیر 

 آموزان و معلم شوند. به موارد زیر توجه کنید:با حضور سایر دانش زمانهمجلسات 

 طوالنی خودداری کنید. زمانهماز برگزاری جلسات   ○

 کنید تا از زمان استفاده کافی را ببرید ریزیبرنامه زمانهمبرای جلسات  ○

 رسی و رفع اشکال استفاده کنیدان به مواد دآموزدانشبرای ارائه مطالب درسی، راهنمایی  زمانهماز جلسات  ○

ان آموزدانشبا  شدهسازیشخصیدارید باقی زمان را به ارتباط  زمانهمساعت جلسه تدریس  3الی  2اگر در روز  ○

 ان در فضای مجازی بازخورد دهید(.آموزدانشبه  مثالعنوانبهاختصاص دهید )

ان امکان مدیریت کردن یادگیری خودشان وزآمدانشبرای  ان را تقویت کنید:آموزدانش خودتنظیمیمهارت  ●

در برنامه درسی خود زمان و فضای الزم را برای  بایستمیرا فراهم کنید. بر اساس مبانی آموزش تلفیقی معلمین 

 پیشرفتشان( بتوانند 2و رفتاری خود را انتخاب کنند، ) ( بتوانند اهداف شخصی، آموزشی1) هاآنان فراهم کنند تا آموزدانش

( اهداف خود و نحوه پیشرفت به سمت اهداف خود را در جلسات ارتباط مستقیم 3به سمت اهداف خود دنبال کنند و ) را

 آموزدانشان کمک کنند اما در این راه باید آموزدانشصحیح به  گذاریهدفدر  توانندمیبا معلمین بیان کنند. معلمین 

از  . گذشتهشودمیان آموزدانش خودتنظیمیین امر باعث ارتقا مهارت احساس مالکیت نسبت به اهداف خود داشته باشد. ا

بسیار مهم برای موفقیت در زندگی  هایمهارتاز  هاآنبرای رسیدن به اهداف و رسیدن به  ریزیبرنامه، گذاریهدفاین، 

 است.

پاسخ دهد:  سؤالین سه باید در هر نقطه از زمان به ا آموزدانش: هر کمک کنید گذاریهدفان در آموزدانشبه  ○

( چگونه متوجه شوم که به آنجا 3( چگونه باید به آنجا برسم؟ )2( در حال رفتن به کجا هستم )در مسیر یادگیری(؟ )1)

 از جدول زیر برای تسهیل این فرایند استفاده کنید: توانیدمی؟ امرسیده
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 نشانه رسیدن به اهداف چگونگی رسیدن به اهداف اهداف

1-  1-  1-  

2-  2-  2-  

3-  3-  3-  

 

ان اهداف خود را نهایی کردند )این آموزدانش: زمانی که انآموزدانشاین ابزار ساده برای معلمین و  مورداستفاده ○

پیشرفت خود را در مورد هر یک  توانندمیاز آن(  محدودتربرای طول سال تحصیلی باشد و یا برای زمان  تواندمیاهداف 

و تغییرات قرار دهند. معلم نیز با داشتن یک نسخه  موردبازنگریدنبال کنند و حتی اهداف خود را از اهداف در این جدول 

در مورد  آموزدانش)به شکل ارتباط تصویری مجازی( در مورد پیشرفت  رودررودر جلسات  تواندمیاز این جدول اهداف 

ان را تشویق به سنجش آموزدانش توانندمیعلمین اهدافش صحبت کند و به او بازخورد دهد و یا او را راهنمایی کند. م

 هایمهارتارتقا  هایروشخود نسبت به اهدافشان کنند. درگیری در این نوع سنجش شخصی یکی از  هایفعالیت

 ان است.آموزدانشفراشناختی 

مند و همراه از یک گروه هدف جزئیان خود را آموزدانشاگر : ان ارتقا دهیدآموزدانشتالش و استقامت را در  ●

بنابراین سعی کنید تا احساس  ؛دهندمینشان  هاچالشبرای یادگیری بدانند بیشتر از خود تالش و استقامت در برابر 

ان امکان دیدن یکدیگر آموزدانشان تقویت کنید. در دوران کنونی که آموزدانشهمراهی و همدلی در یادگیری را در بین 

تعلق به یک مجموعه همراه دشوار اما بسیار ضروری است. برای تقویت این احساس از  از قبل دارند تقویت حس ترکمرا 

در طول هفته بر روی یک موضوع، چالش، پروژه و یا یک فعالیت کالسی  آموزدانش 5الی  3گروهی که در آن  هایفعالیت

 فاده کنید. به موارد زیر توجه کنید:است کنندمی)با استفاده از وسایل ارتباطی در دسترس( کار  آنالین صورتبهمفرح 

 از هر گروه بخواهید تا یک نماینده برای گروه انتخاب کند ○

 گروه را بررسی کنید و به گروه بازخورد سازنده دهید هایفعالیتبا ارتباط با نماینده گروه  ○

 قوانین شفاف برای کار گروهی تعیین کنید و در اختیار اعضای هر گروه قرار دهید ○

 

ان بیشتر آموزدانشمعلمین در درگیر کردن  ان اجازه انتخاب دهید:آموزدانشامه درسی خود به در برن ●

 ایهپروژهمجموعه از  مثالعنوانبهان اجازه انتخاب بیشتری بدهند. آموزدانشموفق خواهند شد اگر در برنامه درسی خود به 

را به انتخاب خود انجام دهند. حتی  هاآند تا یکی از ان اجازه دهیآموزدانشمختلف مربوط به درس طراحی کنید و به 

ان اجازه دهید تا پروژه خود را به آموزدانشبه  مثالعنوانبهاجازه انتخاب دهید.  هاآنبرای ارائه پروژه خود در کالس به 

 دهند. ارائهدیگر  هایروشیک پادکست و یا  شکل اسالید، یک فیلم، یک پوستر،
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به روش  وارونهآموزش معکوس یا  :آموزشی مانند آموزش معکوس استفاده کنیدجدید  هایروشاز  ●

توسط دو معلم شیمی مطرح شد. معکوس در اینجا به این  2004که اولین بار سال  شودمیآموزشی نوینی گفته 

 وسآموزش معک دیگرعبارتبه. شودمیمعناست که در این شیوه آموزشی، جای آموزش مستقیم و تمرین جابجا 

 شامل دو مرحله است:

آموزش مستقیم انفرادی؛ در این مرحله یادگیرنده از طریق محتوای آماده شده توسط معلم،  مرحله اول: ○

و، شامل ویدئ تواندمی شدهمعرفی. محتوای کندمیانفرادی آموزش مستقیم را دریافت  صورتبهدر خارج از کالس 

 کتاب و غیره باشد.

 هایفعالیتگروهی؛ زمان حضور یادگیرندگان در کالس صرف تعامل،  هاییتفعالتمرین و  مرحله دوم: ○

 .دهدمیو ابهامات یادگیرندگان پاسخ  سؤاالت. معلم در این مرحله به شودمیگروهی و رفع اشکال 

 

یعنی هر  ؛شودمیفردی یادگیرندگان در آن دیده  هایویژگیاین روش آن است که  هایمزیتاز  مزایا: ●

در صورت نیاز محتوا را چندین بار ببیند،  مثالًیادگیری خود پیش برود،  سرعتبهبا توجه  تواندمیده یادگیرن

را تماشا کند. در این روش  هاآنرا جلو و عقب ببرد، مکث کند و با تمرکز بیشتری  هاآنی که نیاز است هایبخش

 کنندمیو بهتری را مطرح  ترعمیق هایپرسش والًمعم شوندمیان با ذهن آماده وارد کالس آموزدانش کهازآنجایی

الس یادگیرندگان در ک تکتک. همچنین معلم فرصت بیشتری دارد تا به شودمیدر کالس ایجاد  تریقویو تعامل 

در اجرا این روش با انعطاف عمل کند و با توجه به امکانات و شرایط موجود کالس  تواندمیبازخورد بدهند. معلم 

از این شیوه  توانمینیز  اندگرفتهپیشعکوس کند. در شرایط فعلی که مدارس آموزش مجازی را در خود را م
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یعنی آموزش مستقیم از طریق محتوای آماده شده در اختیار یادگیرندگان قرار بگیرد و  ؛آموزشی استفاده کرد

 شود.گروهی  هایفعالیتصرف رفع اشکال و  آنالینی هاکالسبرای  شدهتعیینزمان 

یادگیرندگان  پذیریمسئولیتالبته باید در نظر گرفت که توفیق این روش وابسته به شرایطی مثل  معایب: ●

شند مشاهده نکرده با دقتبهرا  شدهتعیینادگیرندگان محتوا یهمهزیرا اگر  ؛پایین کالس است نسبتاًو جمعیت 

رای پیشگیری از این مشکل بهتر است از این زمانی را به تدریس اختصاص دهد. ب مجدداً شودمیمعلم مجبور 

یح شفاف وظیفه یادگیرندگان را توض صورتبهی با جمعیت پایین استفاده شود و معلم هاکالسشیوه آموزشی برای 

 قرار دهد. موردبررسیان را آموزدانشپیگیری  طورجدیبهداده و 

 مدیریت کالس در آموزش تلفیقی

ای مهم را هموزشی کنونی کالس برخط را مدیریت کنیم باید یک سری اقدامات و فعالیتبرای اینکه بتوانیم در شرایط آ

 وریرهبهکه افزایش  شدهتعیینها کمک خواهد کرد تا بتوانیم به اهداف از پیش داشته باشیم. انجام این فعالیت مدنظر

 آموزشی است بهتر و زودتر برسیم.

در  رودرروانتظارات معلمین نباید مانند زمان تدریس  ته باشید:انتظارات مناسب با دوران بحران کرونا داش ●

آموزان در زمان اینکه همه دانش مثالًدر این دوران بحرانی باشد.  هامحدودیتکالس درس باشد و باید منطبق با 

ست. ین جاییبه( حاضر باشند توقع کنندمیخاصی حتماً در گروه مجازی )حال در هر شبکه اجتماعی که استفاده 

جلوگیری شود، باید منعطف بود. در اینکه از  ومرجهرجکه باید قوانینی وجود داشته باشد تا از  حالیدرعین

سردرگمی  هرگونهشفاف باشید و از تولید  کامالً خواهیدمیچه  هاآنآموزان چه انتظاری دارید و از دانش

 خودداری کنید.

مرکز مجازی وجود یک  اساسی کالس تشکیل دهید:محیط( اصلی برای قرار دادن موارد ) یک مرکز ●

مهم، زمان در دسترس بودن معلم، قوانین کالس(  هایزمانمشخص برای قرار دادن موارد اساسی کالس )مانند 

بر اساس آشنایی خود با ابزار  تواندمیآموزان بسیار مفید است. هر معلم برای جلوگیری از سردرگمی دانش

یا در قسمت توضیحات  در یک وبالگ ساده، توانمی مثالعنوانبهین مطالب ایجاد کند. را برای امرکزی مختلف 

در  توانمیآموزان قرار داد. حتی اجتماعی )مثل واتس اپ یا تلگرام( این موارد را در دسترس دانش هایشبکه

 از طریق ایمیل ارسال کرد. آموزان و والدینشان در صورت لزومیک فایل ورد تمام این مطالب را نوشت و به دانش

معلمین باید زمان بگذارند و یک سری استراتژی در  یک استراتژی خاص برای اداره کالس انتخاب کنید: ●

( انتخاب ساعات 1: مثالًآموزان کم شود. پایبند باشند تا سردرگمی در بین دانش هاآننظر بگیرند و سعی کنند به 

( انتخاب روزهای 3آموزان از طریق ابزار الکترونیکی و ( ارتباط با دانش2 دقیق در روز برای ارسال مطالب درسی،
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قبل اشاره شد  یگزینهاطالعاتی که در مرکز آموزان. این موارد باید در خاص برای استراحت دادن به دانش

 گنجانده شوند.

 آموزشی هایفعالیتتنظیم  و استفاده از ابزار الکترونیکی و هاهماهنگیبسیاری از  از والدین کمک بگیرند:  ●

ا ر هاآنو ارتباط عمومی و فردی با والدین  هاگروهدر این دوران باید بر دوش والدین باشد. مدرسه باید با ایجاد 

 چندین برابر قبل دخیل کنند. فرزندانشاندر امر آموزش 

 شدهتعیینقبل یک الی دو ساعت در روز را به شکل مشخص و از  زمان پاسخگویی مشخص تعیین کنید: ●

 .آموزان در نظر بگیریدو رفع ابهامات دانش سؤاالتبرای پاسخگویی به 

 هاییقسمت، چه بردندمیآموزان بپرسید از چه قسمتی از درس لذت از دانش آموزان بازخورد بگیرید:از دانش ●

وششان آمده. با این سخت هستند. از کدام کار در این دوران تدریس اورژانسی بیشتر خ هاییقسمتساده و چه 

هم کیفیت کالس خود را باالتر خواهید  ایدکردهآموزان را در طراحی کالس درس خود سهیم کار شما هم دانش

 برد.

در این دوران نیاز به ایجاد نوع آموزش  جدید یا حل مشکالت کمک بگیرید: هایایدهآموزان برای از دانش ●

یادگیری خود است و معلم بیشتر نقش تسهیل گری دارد بیشتر از رهبر  آموزدانشیادگیرنده محور که در آن 

آموزان در حل مشکالت مربوط به تدریس در این دوران و درخواست . با دخیل کردن دانششودمیپیش احساس 

به سمت آموزش یادگیرنده محور  توانمیبرای ایده دادن در مورد بهتر اداره کردن کالس در این شرایط  هاآناز 

 برداشت. قدم

 یدتوانمی مثالعنوانبه بیاموزند را در برنامه درسی دخیل کنید: خواهندمیآموزان در آنچه عالیق دانش ●

به یادگیری آن هستند را برگزینند و  مندعالقهآموزان بخواهید یک موضوع مرتبط که خودشان از دانش

وتاه )متشکل از چند اسالید( در کالس )گروه یک فیلم ک صورتبهشما آن موضوع را فرا بگیرند و  باراهنمایی

 گروهی نیز انجام داد. صورتبه توانمیمجازی( ارائه دهند. این کار را 

 

 تقویت همکاری والدین با مدرسه

 هایکانالوالدین نیاز به  یهمه مجازی: هایشبکهارتباطی در  هایکانالپشتیبانی از والدین با ایجاد  ●

د، خو هایمسئولیتحقوق و  یدربارهفرزند خود دارند، والدین نیاز به دانستن ارتباط اثربخش با معلم 

پیش روی فرزند  هایدشواری(، گفتگو در خصوص هاآنفرزند ) آموزاندانشآگاهی از وضعیت پیشرفت 

 یبرنامهدر زمان دوری از کالس درس، چگونگی برخورد رفتار با فرزندان خود در منزل، اطالع از  هاآن

که بتواند در خانه به فرزند خود در امر آموزش کمک کند،  هاییشیوهرسه در فضای مجازی، شناسایی مد

پیش روی فرزند خود و اقدامات مدرسه در خصوص رویارویی با آن را در این دوران  هایدشواریدانستن 
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در  pdf صورتبهی والدین برا شدهنوشتهروزانه  هایخبرنامهیا  هاکتاباز طریق  تواندمیدارند. این امر 

 ارائه شود. هاکانال

، تماس در 19ی دیگر تشویق والدین برای همکاری در زمان شیوع ویروس کووید شیوه آزاد: هایزمان ●

زمان "( با کادر مدرسه است. بنا نهادن آموزدانشدر هفته برای والدین هر  باریک مثالًخاص ) هاییزمان

از  خود را آموزدانشبا کادر مدرسه در ارتباط باشند و پیشرفت درسی  شخصاً توانندمیکه والدین  "آزاد

 است. تأثیرگذارکادر مدرسه و معلم از طریق تماس تلفنی جویا شوند، در مشارکت اولیا بسیار 

طراحی یک برنامه روتین و روزانه با در نظر گرفتن  تواندمیولین قدم ا برای آموزش: ریزیبرنامهطراحی و  ●

 هاییطمحیفردی مانند سن کودکان باشد. این برنامه باید قابلیت این را داشته باشد که در  هایصهمشخ

 ی مثل زمان برایهایفعالیت(، رادیو و تلویزیون دنبال شود. همچنین آنالینمتنوع مثل فضای برخط )

زانه باشد که هر فعالیت رو هگوناینبازی و روخوانی نیز در برنامه باید در نظر گرفته شود. رویکرد ما باید 

 هاچهبدر نظر بگیریم. نکته مهم دیگر این است که در حد امکان، از خود  هابچهرا فرصتی برای یادگیری 

استفاده کنیم. این نکته را در نظر بگیرید، با اینکه وجود برنامه روزانه در این دوران  ریزیبرنامهدر این 

 بود و با توجه به احساس پذیرانعطافباید تا حدودی  حالدرعیناست،  برای کودکان و نوجوانان بسیار مهم

متوجه  (آنالیناگر در حین برنامه آموزشی برخط ) مثالًکودک قابلیت تغییر نوع فعالیت را داشته باشد. 

 د، نوع فعالیت را تغییر داده و فعالیتی را در نظر بگیریرسدمیبه نظر  قراربیشدید فرزند شما آشفته و 

و انجام کارهای خانه با مدیریت  ریزیبرنامهکه کودک را به فعالیت بیشتر وا دارد. فراموش نکنید که 

 . پس سعی کنید بهباشدمی مؤثرحرکتی ظریف در کودکان بسیار  هایتوانمندیوالدین برای توسعه 

 نیازهای کودکان در لحظه توجه کنید.

پرسیدن و بیان احساسات کنید. توجه کنید فرزند شما  سؤالرا ترغیب به  هابچه جلسات بحث آزاد: ●

متفاوتی داشته باشد، پس صبور باشید و او را درک کنید. اول  هایواکنشممکن است نسبت به استرس 

بخواهید که درباره موضوع با شما صحبت کنند. بررسی کنید چقدر از موضوع اطالع دارند و با  هاآناز 

ی بهداشتی، با هاآموزش یدربارههمراه شوید.  هاآنموضوع با  یدرباره هاآن هایدانستهتوجه به سطح 

اشاره کنید.  هادستید به اهمیت کارهایی مانند شستن توانمیروزانه  صورتبهصحبت کنید.  هاآن

ی . نقاشایدکردهاطمینان پیدا کنید که فضایی امن برای بحث آزادانه در این امور برای فرزندتان فراهم 

شروع خوبی برای آغاز بحث با فرزندان باشد. مراقب باشید  تواندمیدر امور مرتبط  گوییقصهکشیدن و 

اطمینان دهید که داشتن برخی احساسات  هاآن. به نشماریدرا نادیده یا کم اهمیت  هاآن هاینگرانیکه 

گوش  هاآندهید که به نشان  هاآنمانند ترس در این شرایط طبیعی است. با داشتن تمرکز کامل به 
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راجع به مسائل و  توانندمیمایل باشند  کهآناین اطمینان را بدهید که هر زم هاآنو به  دهیدمی

را ترغیب  هاآندرباره اخبار جعلی هشدار دهید و  هاآنشان صحبت کنند. به ملمعمشکالتشان با شما و 

 ن اطالعات مورد نیاز را دریافت کنند.مانند رادیو تلویزیو تائیدمورد  کنید که فقط از منابع

 هانآ تدریجبهکوتاه شروع کرده و  هایجلسهآموزش را با  جلو ببرید: تدریجبهصبور باشید و آموزش را  ●

شروع کرده  ایدقیقهده یجلسهدقیقه است از  45تا  30کنید. اگر هدف شما داشتن جلسات  ترطوالنیرا 

عالیت آفالین و ف هایفعالیترا با  آنالین هایفعالیتجلسه  طول یک د. درکنی ترطوالنیآن را  تدریجبهو 

 بدنی همراه کنید.

فضاهای دیجیتالی فرصت مناسبی برای ادامه آموزش، بازی  از فرزندتان در فضای مجازی مراقبت کنید: ●

ا کن است بمم آنالینافزایش دسترسی  حالدرعینو ارتباط با دوستان برای کودکان فراهم کرده است. 

ماهیت اینترنت،  یدربارههمراه باشد.  هابچهتهدیدهایی مثل امنیت و از بین رفتن حریم خصوصی 

 و چگونگی کارکرد آن، مشکالتی و مسائلی که ممکن است دچار آن شوند و باید از آن خبر داشته باشند

صحبت  هابچهتصویری( با رفتار مناسب در هنگام تماس  مثالً) هامحیطرفتار مناسب در این  ینحوه

چگونگی، زمان و مکان استفاده از اینترنت با مشارکت فرزندتان تدوین  ینحوه یدربارهکنید. قوانینی 

ل یا کامپیوتر استفاده کرده و سعی کنید یابمو هایدستگاهکنید. از قابلیت ابزارهای کنترل والدین در 

 آنالین( ابزارهای مناسب ترکوچکی هابچهر مورد د خصوصبهرا کاهش دهید ) آنالینفضای  هایریسک

در سطح جهانی و توپ مارکت  1مانند کامن سنس هاییسایتوبدر نظر بگیرید.  هابچهبرای تفریحات 

موبایلی با توجه به سن افراد ارائه  هایسرگرمیو  هابازیپیشنهادهایی برای اپلیکیشن ها،  2در ایران

و اذیت یا تهدیدات سایبری و یا مواجهه یا محتوای نامناسب، با مدرسه یا  . در صورت وقوع آزاردهندمی

فید م هایتلفنپشتیبانی و خط  هایشمارهو تعدادی از  گزارش دهی محلی آشنا شوید هایمکانیسمسایر 

مانند اورژانس اجتماعی را همیشه در دسترس داشته باشید. فراموش نکنید که برای دریافت آموزش 

 نیازی به اشتراک گذاشتن عکس یا اطالعات شخصی دیگر از سوی کودکان و نوجوانان نیست. دیجیتالی

راهی را برای ارتباط با معلمین و مدرسه پیدا کنید.  مواد آموزشی برای کودکان: کنندگانفراهمارتباط با  ●

 السؤ هاآن، از و غیره بیشتر با مدرسه ارتباط داشته باشید هادستورالعملبرای کسب اطالع از آخرین 

مرتبط با آموزش در  هایانجمنوالدین یا  هایگروهکنید و یا راهنمایی بخواهید. فعالیت و شرکت در 

 و پشتیبان شما در این دوران باشد. کنندهکمک تواندمیخانه 

                                                             
1 https://www.commonsensemedia.org/ 
2 https://toopmarket.com/ 
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 انآموزدانشحفظ ارتباط انسانی با 

از امکانات الکترونیکی و فناوری برای  د:آموزان داشته باشیدر حد امکان ارتباط صوتی و تصویری با دانش ●

با ارسال فیلم کوتاهی که در آن بخشی از درس را  مثالًارتباط انسانی استفاده حداکثری و صحیح داشته دهید. 

توضیح داده و برای معلم  ایپروژهو یا  سؤالآموزان بخواهید در فیلم کوتاهی در مورد ، از دانشدهیدمیتوضیح 

 بارکی)شاید  زمانهمید با کمک والدین امکان ارتباط مستقیم و توانمیروه( ارسال کنند. شما خصوصی یا در گ)

 هایگروهمفید(،  ابزارهای)بیشتر در قسمت دوم  Skyroomمانند اسکای روم  ابزارهاییدر هفته( با کمک 

)مانند پیام صوتی و یا  زمانهمداشته باشید. در ارتباطات انسانی غیر  Skypeپ خصوصی در اینستاگرام و اسکای

 ریگیشکلسوم شخص یا افعال مجهول به  جایبهتصویری( استفاده از ضمیر اول شخص و دوم شخص  -صوتی

 .کندمیفضای صمیمی و حفظ ارتباط انسانی بیشتر کمک 

 هایحثبایجاد ارتباط انسانی  هایراهیکی دیگر از  آموزان را به شرکت در بحث کالسی تشویق کنید:دانش  ●

کالسی، بحث آزاد و ارائه نظر  هایبحثکالسی در مورد موضوعی خاص است. در برنامه درسی خود جایی برای 

موزان به شکل شفاف ابالغ کنید. برای آاز قوانین تهیه کنید و به دانش فهرستی هابحثقرار دهید و برای 

و یا ترلو  Padletاز همان شبکه اجتماعی مانند واتس اپ یا از ابزاری مانند پدلت  توانیدمیکالسی  هایبحث

Trello (استفاده  ابزارهایدر  شدهمعرفی )فاقات با توجه به ات تواندمیاشاره شد این گفتگوها  کهچنانکنید. مفید

 هایدغدغهو  هابازیشخصی،  هایفعالیتآموزان بخواهید از از دانش مثالًگذشته بر شاگردان نیز، شکل بگیرد. 

و صمیمیت  "احساس با هم بودن"، "حس تعلق"خود برای مدتی کوتاه صحبت کنند. این عمل باعث تولید 

که این مباحث باید در قالب قوانین و با در نظر  کنیممی تأکیدشتر بین افراد کالس خواهد شد. البته باز هم بی

 گرفتن محدودیت زمانی اعمال شود.

 

 طراحی محتوا

بر اساس الگوهای طراحی آموزشی  از یک ساختار و چارچوب برای ارائه محتوای آموزشی استفاده کنید: ●

، ارائه محتوای آموزشی، خالصه هادانستهزش شامل: مقدمه، بیان اهداف، یادآوری پیش ساختار مناسب برای آمو

ان در آموزارائه شود که به دانش نیازپیش. بهتر است قبل از ارائه محتوای جدید مفاهیم باشدمی گیرینتیجهو 

 یادگیری مفاهیم جدید کمک کند.

ملموس و متناسب با سن  هایمثالاستفاده از  کنید:فعال استفاده  هایفندر ارائه محتوای آموزشی از  ●

که فراگیران ارتباط بهتری با محتوا برقرار کنند.  شودمیفراگیران، مرتبط بودن با تجارب روزمره زندگی موجب 

فراگیران  شودمیو... موجب  کنیدمیچگونه فکر  ،به نظرتان ،تصور کنید ،فکر کنیداستفاده از عباراتی مانند 

 یی ذهنی بهتری انجام داده و با محتوا درگیر شوند.بازنما

https://www.skyroom.online/
https://www.skype.com/en/
https://padlet.com/
https://trello.com/
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 هرچقدر، دهندمیتحقیقات مختلف نشان  را درگیر کنید: آموزانسعی کنید حواس بیشتری از دانش ●

رف از استفاده ص جایبه. پس افتدمی( بیشتری از فراگیران درگیر شوند یادگیری، بهتر اتفاق گانهپنج) حواس

 درگیر کنید. زمانهمآموزان را ید حواس دیداری و شنیداری دانشصدا و یا تصویر، سعی کن

ابزارها برای تولید  ترینسادهیکی از  از ابزارهای ساده و در دسترس جهت تولید محتوا استفاده کنید: ●

 راحتیبهمحتوا )ضبط تصویر معلم در حال تدریس( تلفن همراه است. با توجه به در دسترس بودن این ابزار 

ثابت قرار دهید. دقت  در جاییآن برای تولید محتوا بهره برد. برای ضبط، تلفن همراه را  هایقابلیتاز  نتوامی

دقیقه(، در مکانی ساکت اقدام  10کنید که پشت به منبع نور نباشد. سعی کنید مطالب را کوتاه بیان کنید )زیر 

 آموزش را افزایش دهد. أثیرت تواندمیدر این روش  هاسازهبه ضبط کنید. استفاده از دست 

بهتر است متن نوشتاری  قبل از شروع تهیه محتوا و یا ضبط فیلم آموزشی همه شرایط را فراهم کنید: ●

که بر نکات اصلی متمرکز شود. همچنین داشتن  کندمیگفتار قبل از ضبط تهیه شود، این کار به معلم کمک 

 متر بروز پیدا کند.مشکالت کالمی، تپق و...ک شودمیمتن گفتار موجب 

آموزشی، تهیه اسالید  مؤثر هایروشاز  یکی در تهیه اسالیدها از اصول طراحی آموزشی تبعیت کنید: ●

 زمینهپس. اسالیدها بهتر است ساده بوده و از آوردن عناصر اضافی، باشدمیهمراه با گفتار معلم و ضبط آن 

م، رنگ، اندازه بایستی در همه اسالیدها با یکدیگر هماهنگ بکار رفته از نظر نوع قل هایفونتشلوغ پرهیز شود. 

از تصاویر، نمودارها استفاده کرد. گفتار معلم باید  توانمیبوده و از تنوع زیاد برخوردار نباشند. به جای متن 

و منابع دیداری در اسالید مکمل توضیحات معلم باشند و مفاهیم مهم و کلیدی را مشخص  رسانه قالب باشد

 که مناسب نیست. باشدمیند. یکی از اشتباهات رایج تهیه متن در اسالید و روخوانی آن کن

بهتر است گفتار از حالت رسمی خارج شده و به شکل  در ضبط صدا و گفتار قواعد آن را رعایت کنید: ●

تی گفتار بایس ای و صمیمی ارائه شود. از بکار بردن کلمات و اصطالحات پیچیده پرهیز شود. سرعت ارائهمحاوره

 ،تأکیدصدا،  فرازوفرود هایفنمتناسب با سطح درک و فهم مخاطبین باشد. متناسب با محتوای آموزشی از 

 مکث و... استفاده کنید.

رعایت نکردن اصول کلی ممکن است در تولید محتوا  به اصول کلی و ظاهری در تولید محتوا توجه کنید: ●

دارای  کنیدمیبگذارد. از جمله کیفیت صدا و تصاویری که استفاده  تأثیر کنیدمیبر اثربخشی آموزشی که تهیه 

صداهای اضافه( در صدا موجب ) نویزوجود  مثالعنوانبهاهمیت هستند و بایستی از کیفیت الزم برخوردار باشند. 

بر لود آن کارنبایستی باال باشد زیرا در دان شودمی. همچین حجم فایل آموزشی که تهیه شودمیآزار مخاطبین 

 صورتبه. مدت ارائه محتوای آموزشی نباید خیلی طوالنی باشد. بهتر است محتوا را شودمی با مشکل مواجه

شده تنظیم و ارائه دهید. همچنین فرمت فایل تهیه شده بایستی استاندارد باشد و فراگیر تا پخش  بندیبخش
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، برای اسالیدها mp3، برای صدا فرمت mkv و mp4آموزشی فرمت  هایفیلمآن با مشکل مواجه نگردد. برای 

 .گرددمیپیشنهاد  pdfو  docxو برای متون آموزشی فرمت  pdfو  pptx فرمت

حاصل زمان و انرژی  شودمیمحتوای آموزشی که تهیه  برای محتوای آموزشی خود شناسنامه تهیه کنید: ●

سته است اطالعات معلم در ابتدا پس از . پس شایدهدمیاست که معلم برای تدریس مبحثی خاص اختصاص 

در  موردنیاز هایفونتیک قالب تهیه و همراه با  تواندمیعنوان تدریس آورده شود. مدرسه یا موسسه آموزشی 

زیرنویس یا واتر مارک درج کنند. این  صورتبهنام و اطالعات خود را  توانندمیاختیار معلمان قرار دهد. معلمان 

 .کندمیمحتوای تولید شده در مدرسه کمک امر به یکپارچگی 

است و نیاز به تجربه و مهارت دارد.  گیروقتتولید محتوا بسیار  مهارت کسب کنید: مروربهصبور باشید و  ●

. آوریدیمبا کسب تجربه نتایج بهتری به دست  مروربهنباشد، ولی  بخشرضایتممکن است نتایج اولیه چندان 

 حتوای آموزشی جذاب لذت ببرید.صبور باشید و از تولید م

 آنالین زمانهمی هاکالسدر  ارائه

وا محت بندیجمعاز روی اسالیدها نخوانید. هدف اسالید نشان دادن اشیای بصری )تصاویر، نمودار و ...(،  ●

 خاص است اینکتهبر  تأکیدو 

 یت زماندقیقه جهت مدیر 15افزودن شماره اسالید و بررسی اعداد اسالید باقیمانده هر  ●

 و نگاه بیشتر به دوربین بجای صفحه همراه با لبخند دهندهارائهارسال تصویر  ●

مختلف درس جهت  هایقسمت)سکوت در  سرعت باالتر ارائه مجازی و نیاز به صبر بیشتر در هر قسمت ●

 فهمیدن و جزوه برداری در صورت نیاز(

ی دارند و درخواست اطالع اتمام فعالیت )مانند که نیاز به انجام فعالیت هاییزماندر  آموزدانشفرصت به  ●

 (افزارنرمی رایانه یا آموزش هاکالس

 یا توضیح نکته خاصی از اسالید تأکیداستفاده از نشانگر در صورت  ●

یا  "به شکل آبی سمت راست صفحه نگاه کنید"توضیح دهید  کامالً "اینجا را نگاه کنید "بجای گفتن  ●

 "به سومین عبارت توجه کنید"

 صفحه( گذاریاشتراکپاورپوینت )مگر در حالت به  هایانیمیشنعدم امکان نمایش  ●

 تبدیل کردن یک اسالید به چند اسالید بجای استفاده از انیمیشن ●

 در قسمت چت شودمیکه اسالیدها معرفی  هاییسایتوبارسال لینک  ●

 آنان هایتفاوت/ یک برنامه و سایتوبصفحه/ یک  گذاریاشتراکسه امکان به   ●

 گذاریاشتراکهنگام به  مخصوصاًان آموزدانشتوسط  دهیدمیاطمینان از مشاهده آنچه شما نمایش  ●

 صفحه
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 زمانهمی هاکالسآموزان در فعال کردن دانش

 استفاده از تکنیک یخ شکنی در اولین جلسه کالس ●

 قه در هر جلسه(دقی 5آموزان )ارائه توسط دانش زمانهمآموزی و ارزیابی های دانشارائه ●

 دیگر بجای معلم آموزدانشتوسط یک  سؤالایجاد امکان پاسخ به  ●

)کوتاه پاسخ یا ص غ( از درس در انتهای  سؤالان جهت پرسیدن یک آموزدانش تکتکدرخواست از  ●

 کالس و پاسخ دادن آن توسط سایرین

 استفاده از ایموتیکن و ایموجی توسط استاد و دانشجو ●

 سؤالآموز هنگام پاسخ دادن به نام بردن از دانش ●

 

 کالسی هایفعالیتطراحی 

مدارس و معلمین  آموزان بتوانند در منزل انجام دهند:درگیرانه تجربی تعریف کنید که دانش هایپروژه ●

از محدودیت زمان و مکان خارج کنند.  تریگستردهبا نگاه جدید به آموزش، کالس درس را به شکل  توانندمی

که چگونه از محدودیت جاری به  بیندیشدمعلم با خود  مثالًد خالقیت معلمین را تحریک کند. این نگاه بای

رای مثال . بگرددمیغالباً محدودیت باعث بروز خالقیت  شدهثابتبهترین شکل استفاده کنم. در تحقیقات علمی 

یی هامحدودیتم دهند از انواع را انجا هاآن توانندمیآموزان در محل زندگی خود ی که دانشهایپروژهتعریف 

 .شودمیاست که موجب خالقیت 

این روزها پاندمی کرونا ذهن همه را به خود مشغول کرده است. از ویروس کرونا برای آموزش استفاده کنید:  ●

آموزان از این فرصت برای عمق بخشیدن به یادگیری استفاده کند. دانش ایخالقانهبه شکل  توانندمی هامعلم

 ،شناسیزیستعلوم،  هایزمینهخاص در  طوربهاین روزها بسیار در زمینه بیماری کرونا کنجکاو هستند. در 

کوتاه و یا  هایفیلمآموزان خواست از دانش توانمیجذابی تهیه کرد. همچنین  هایپروژه توانمیتاریخ و آمار 

برای جلوگیری از پخش ویروس جدید کرونا مفید بهداشتی در این دوران و  هایتوصیهبرای توضیح  پوسترهایی

 تهیه کنند.

 آموزانتاندانشحفظ روحیه خود شما معلم عزیز و  برای ایجاد انگیزه و حس خوب فعالیت ترتیب دهید: ●

 بسیار اهمیت دارد.

 قرار گیرند. مورداستفادهبه شکل گروهی  توانندمیها های آموزشی استفاده کنید. بسیاری از بازیاز بازی ●

عالوه بر  تواندمیاول هر کالس را با یک معما شروع کنید(. این کار  توانیدمییک معما طرح کنید ) رروزه ●

 هم کمک کند. هاآنآموزان به بهبود روحیه دانش توجهجلب
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حس آرامش  ایجاد پروژههنری خارج از برنامه به شکل داوطلبی طراحی کنید و هدف خود را از این  هایپروژه ●

 آموزان هم با شما همراهی کنند.شوید تا دانش قدمپیشد. خودتان بیان کنی

خاص داشته  وقتیکآموزان را به تحرک و ورزش تشویق کنید. اگر امکان داشت جلسه ورزش کالسی در دانش ●

 باشید )به شکل داوطلبی(.

 

 سنجش تکوینی و بازخورد

یا  و "سنجش تکوینی"ی استفاده کنید. بیشتر از قبل از سنجش تکوین از سنجش تکوینی استفاده کنید: ●

آموزان در حین آموزش و برای فهم اینکه دانش -"سنجش از یادگیری"در مقابل  – "سنجش برای یادگیری"

. دگیرمیکجای راه در مسیر یادگیری قرار دارند و معلم چه تصمیماتی برای مراحل بعدی آموزشی بگیرد انجام 

 تواندمیآموزان از یک پرسش ساده شروع شود. پاسخ دانش تواندیمشکل  ترینسادهسنجش تکوینی به 

تصمیم به ادامه تدریس  تواندمیها معلم پاسخ اساس براز مطالب درسی باشد.  هاآنمیزان دریافت  یدهندهنشان

 Poll Everywhereمانند  ایسادهید از ابزارهای توانمیمطالب جدید یا تکرار مطالب قبل بگیرد. در شرایط کنونی 

 برای سنجش تکوینی استفاده کنید )برای اطالع بیشتر در مورد این سه ابزار Quizizzو یا  Google Formsو یا 

آموزان در مورد درس روز در شبکه شکل، یک پرسش ساده از دانش ترینسادهبه بخش دوم مراجعه کنید(. در 

 تواندمیمعلم  مثالًقدم بعدی آموزشی را برای معلم روشن کند ) تواندمیاجتماعی )به شکل گروهی و یا شخصی( 

زیرا پاسخ سنجش تکوینی نشان داده که مطلب را دوباره از روش دیگری بیان کند  العادهفوقدر یک جلسه 

 بازخورد سازنده تکوینی بدهد. تواندمیآموزان در فهم درس دچار مشکل هستند(. در خیلی از موارد معلم دانش

بیشتر از قبل از بازخورد تکوینی استفاده کنید. بازخورد تکوینی انواع مختلف  بازخورد سازنده تکوینی بدهید: ●

آموزان با دانش و برای دانش تأخیر، بازخورد با جزئیات، بازخورد با هاپاسخو یا غلط بودن دارد )اشاره به صحیح 

 نندهکتضمین تواندمی(. بازخورد تکوینی ترپایینآموزان با دانش و مهارت مهارت باال، بازخورد سریع برای دانش

حتی تماس تصویری برای بازخورد  و یااز پیام متنی، تماس تلفنی،  توانیدمیآموزان شود. انگیزه دانش

آموز( استفاده کنید. بازخوردها دارای دو نقش هستند: نقش ارزشیابی و نیاز هر دانش بر بنا) شدهسازیشخصی

 آموزانشد تدریجبهنقش راهنمایی و انگیزه دهی. اگر بررسی و بازخورد مناسب به تکالیفی که داده شده داده نشود، 

ی و ایرادها هاعیب. بازخوردها باید تا حد امکان توضیحی باشد. توضیحی به این معنی که دگیرنمیرا جدی  هاآن

ه بگیرد. این کار ب مدنظررا  هاآنارائه شود و نقاط قوت نیز به او گفته شود تا در کارهای بعدی  آموزدانشکار به 

 .کندمیشدن یادگیری کمک  ترعمیق

، بلکه موفقیت است که در شودمیانگیزه نیست که باعث یادگیری  این :ان انگیزه سازی کنیدآموزدانشبرای  ●

 آموزان مسائلی را طراحی کنید کهکنید برای دانش سعی ،. پس برای ایجاد انگیزهشودمییادگیری باعث انگیزه 

https://www.polleverywhere.com/
https://www.google.com/forms/about/
https://quizizz.com/
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ن سطح تدر سنجش تکوینی اگر با در نظر گرف مثالًکوچک را بیشتر تجربه کنند.  هایموفقیتکمک کند  هاآنبه 

آموزان با دریافت بازخورد شود )از کلی به جزئی و از آسان به سخت( دانش سؤال الیهالیهاز او به شکل  آموزدانش

باید  حالندرعیبیشتر تجربه توفیق در یادگیری را احساس کنند.  توانندمیتکوینی )آفرین صحیح بود( از معلم 

 هانآدر نظر داشته باشید بعضی از  ویژهبهزه یادگیری باالیی ندارند؛ آموزان انگیبه یاد داشته باشیم که همه دانش

، متنوع هایفرصتممکن است عالقه چندانی به یادگیری در محیط مجازی نداشته باشند. معلم باید با ایجاد 

 کند. یجلوگیر انگیزگیبیو ترغیب به همکاری از  موقعبه هایتشویقآموزان را تقویت کند و با انگیزه دانش

ئله یک وظیفه، مس ان با مواد درسی استفاده کنید:آموزدانشاز تکالیف اصیل برای بیشتر درگیر شدن  ●

 یا پروژه زمانی اصیل است که:

 هاییتموقع در را فرد هایتوانایی و دانش مختلف هایروش. وظیفه یا وظایفی که از باشد تحقق قابل و بینانهواقع .1

 .دهد قرار آزمایش مورد واقعی دنیای

یادگیرنده برای حل مسائل غیر ساختارمند باید از دانش و مهارتش  .باشدنیاز به قضاوت و نوآوری داشته  .2

 زا بیشتر چیزی آن حلراه که شود طراحی ایبرنامهمانند زمانی که باید  ؛گیردبهره  مؤثرعالمانه و  صورتبه

 .است دانش ساده کاربست یا شدهتعیین و مشخص هایروال از پیروی

به جای از حفظ خواندن، یا بازگو کردن یا تکرار آن از طریق دهد.  "انجام"تا موضوع را  خواهدمی آموزدانشاز  .3

چون علوم، تاریخ، یا هر موضوع دیگر به اکتشاف و کار  هاییرشتهباید در  آموزدانشنمایش آنچه آموخته است 

 عملی بپردازد.

 ارتکر را شوندمی "آزمایش"در محیط کار، زندگی اجتماعی و زندگی شخصی  نساالبزرگکه در آن  هاییزمینه .4

ند. دار خاصی مخاطبان و اهداف ،هامحدودیتشامل شرایط خاصی هستند که  هازمینه .کندمی سازیشبیه یا

 سایر و رکا محل در کار انجام تجربه باید انآموزدانش. ندارند شرایطی و زمینه هیچ مدرسه معمولی هایآزمون

کارهای اصیل نیاز به قضاوت خوب  ،دیگرعبارتبه. کنند تجربه را نیستند مشخص که واقعی زندگی هایزمینه

 .دارند

از مجموعه دانش و مهارت برای حل یک مسئله پیچیده مورد  مؤثررا در استفاده کارآمد و  آموزدانشتوانایی  .5

 شبیه - سنجندمی جداگانه صورتبه را عملکردی ناصرع متداول هایآزمونبیشتر . دهدمیارزیابی قرار 

 یزن اینجا در. است موردنیاز بازی یک در که هاییمهارت از یکپارچه استفاده جای به ورزشی جداگانه هایتمرین

 مجموع از بیش چیزی همیشه عملکرد اما دارد، وجود هامهارتخوب الزم است. اگرچه امکان آزمودن  قضاوت

 .است تمرینات

اگر بخواهیم  .دهدامکان تکرار، تمرین، کمک گرفتن از منابع و بازخورد و اصالح عملکردها و مصنوعات را می .6

عملکرد، بازخورد و سپس بازنگری عملکرد بر تولید محصوالت و  هایچرخهان را از طریق آموزدانشیادگیری 

 اطالعات، از تا بگیرند یاد کنیم کمک هاآنبه  با کیفیت متمرکز شویم؛ و اگر قرار است شدهشناختهاستانداردهای 
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 زیستیهم آموزشی ارزشیابی با باید آزمون کنند استفاده موردنظر زمینه در مؤثر عملکرد برای هایادداشت و منابع

 اشته باشد.د

 اصالت هایشاخص تکالیف اصیل معمولی تکالیف

ز صحیح نیا هایپاسخفقط به 

 دارند.

 کرد با کیفیتبه محصول و / یا عمل

 نیاز دارند. و دلیل

را  اهپاسخ تواندمی آموزدانشما باید ارزیابی کنیم که آیا 

توضیح دهد، اعمال کند، خود را تطبیق دهد یا برای 

نه اینکه فقط درست بودن  ش دلیل بیاورد؟هایپاسخ

 بسنجیم. هاالگوریتمرا با استفاده از حقایق و  هاپاسخ

ز بار، باید ابرای اطمینان و اعت

 قبل نامشخص باشند.

تا آنجا که ممکن است از قبل 

 هاتجربهمشخص هستند و 

 ظهلح یک در که نیستند ایلحظه

 .کند پیدا را جواب فرد

آن کار قضاوت  اساس بروظایف، معیارها و استانداردهایی که 

 یک مانند - هستند مشخص و بینیپیش قابل شودمی

 عرف مشکلش باید که وتوریم نمایشنامه، برنامه، قطعه

 غیره و مشتری یک به پیشنهادی دادن شود،

 هستند واقعی هایزمینهفاقد 

 یهامحدودیت و

 در موجود هایفعالیت

 واقعی را ندارند. دنیای

نیاز به استفاده از دانش در دنیای 

ان باید آموزدانشواقعی دارد. 

. انجام دهندتاریخ، علوم و... را 

یک محیط  توانایی اجرا در

واقعی یا استفاده  شدهسازیشبیه

 واقعی از دانش داشته باشند.

از  هاییمجموعهفعالیت یک چالش است که شامل 

. درس مثل موضوعاتی که است واقعی هایمحدودیت

 روبرو آن با کنندگانمصرفمتخصصان، شهروندان یا 

 .شوندمی

 هم از جدا هایآیتمشامل 

 نیاز آن حل برای که است

 یا هامهارت از استفاده هب

 .است مشخصی دانش

 رد که هستند یکپارچه هاییچالش

 نوعیبه باید قضاوت و دانش آن

 یا محصول یک تولید برای

 عملکرد با کیفیت استفاده شود.

 نای هم باز باشد داشته وجود "درست"حتی اگر یک پاسخ 

 روشن به بنابراین ؛است روتین غیر و چندوجهی وظیفه

 با انطباق سازگارشدن، خطا، و آزمایش سئله،م شدن

 .دارد نیاز غیره و موجود هایواقعیت یا پرونده

 با بتوان تا اندشده ساده

 شانگذارینمرهاطمینان 

 کرد.

شامل معیارها و استانداردهای 

 پیچیده هستند.

 هایچالشمهم عملکردی و / یا  هایجنبهتکلیف شامل 

 .است موردمطالعه حوزه اصلی
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 هایفعالیتتکراری هستند: شامل  .شوندمیانجام  باریک

 استانداردهای و ژانرها ضروری،

 .هستند مکرر الزم

ت اس شدهطراحیآشکار کردن این مسئله  منظوربهاین کار 

در طول زمان به تسلط واقعی، یا درک  آموزدانشکه آیا 

 در مقابل آشنایی صرف رسیده است یا خیر.

، تشخیصی استفادهقابلبازخورد  .انجامدمیبه تولید نمره 

: دهدمی( ارائه زمانهم)بعضاً 

 صورت در است قادر آموزدانش

 د.و تنظیم کن تائید را نتایج لزوم

برای بررسی عملکرد بلکه برای بهبود  فقطنهاین ارزیابی 

 عنوانبه آموزدانشاست.  شدهطراحیعملکرد آینده 

 .شودمیاصلی اطالعات دیده  "مشتری"

 

 یک نمونه تکلیف معمولی در مقابل یک تکلیف اصیل:

 (دانلود لینک) تکلیف معمولی:

 (دانلود لینک) تکلیف اصیل مرتبط با آموزش حجم:

 دو تکلیف دیگر:

 (لینک دانلود) رمزگذاری: تکلیف قهرمان

 (لینک دانلود) پاسداشت از منابع ملی از طریق سرمایه گذاری داخلی:

 

در سنجش تکوینی جزئی  آموزان توسط خودشان را فراهم کنید:امکان سنجش تکوینی جزئی دانش  ●

با  تواندمیمعلم  قرار دهد. موردسنجشدرسی و یا پروژه کالسی را  سؤالپاسخ خود برای یک  تواندمی آموزدانش

و پایین از چه  متوسطده شده باشد پاسخ با کیفیت باال، که در آن توضیح دا ایوسیلهطراحی روبریک )

 آموزان را فراهم کند.ی برخوردار است( شرایط سنجش شخصی توسط خود دانشهایمشخصه

در سنجش تکوینی کلی،  آموزان توسط خودشان را فراهم کنید:امکان سنجش تکوینی کلی دانش  ●

آموزان دانش قرار دهد. موردسنجشآموزان را ا دیگر دانشاهداف و عملکرد کلی خود و ی تواندمی آموزدانش

و نقاط ضعف و  برای خود هدف تعیین کنند، بر اساس آن اهداف عمل کنند، بر عملکرد خود نظر دهند توانندمی

 هایهبرگبا استفاده از  تواندمیقوت خود را شناسایی کنند که این فرآیند باید از طرف معلم هدایت شود. معلم 

آموزان را فراهم کند. البته و والدین سنجی شرایط سنجش شخصی توسط خود دانش سنجی خودسال سنجی، هم

https://drive.google.com/file/d/1JRN10GlcOFk4aWnFdeZETsxQzX-rD4Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JRN10GlcOFk4aWnFdeZETsxQzX-rD4Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JRN10GlcOFk4aWnFdeZETsxQzX-rD4Yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0s_rC0_t7EzWfcGAKrgLY9KppIMtjjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0s_rC0_t7EzWfcGAKrgLY9KppIMtjjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b0s_rC0_t7EzWfcGAKrgLY9KppIMtjjY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PgUzyL_eA5FwHW7iw6dxXKDzJM4Coi9-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mxjgpj8kzmZuMq0ClqKJAxAmX-vNcFF4/view?usp=sharing
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 ؤاالتسبخواهد  آموزدانشاز  تواندمیسنجش تکوینی نیز استفاده شود. معلم  عنوانبه تواندمیاین نوع سنجش 

 زیر را از خود بپرسد:

ن به آ توانممیای من چیست؟ چگونه : اهداف یادگیری برادگیریی فرایند شروع از قبل ■

 اهداف برسم؟

آیا من در حال پیشرفت به سمت اهدافم هستم؟ آیا به اهداف  :یادگیری فرایند حین رد ■

 پایبند هستم؟ آیا استراتژی من برای رسیدن به اهدافم مفید است؟ شدهتعیین

رسیدن به اهدافم مفید  : آیا به اهدافم رسیدم؟ چقدر برنامه من برایبعد از فرایند یادگیری ■

 بود؟ چه خواهم کرد برای دفعه بعد؟

 سنجش پایانی

زودتر باید به سمت نوعی  اکنون بیشتر محتاج این نگرش هستیم که نگاه نو به سنجش پایانی داشته باشیم: ●

 ،دبدون حضور سنگین و نگاه سنجشگر همیشگی ما انجام دهد، ببیند، بشنو آموزدانشآموزش برویم که در آن 

مسئول  آموزدانشخلق کند و بسنجد. برای رسیدن به چنین آموزشی که در آن  بسازد، بخواند، تصور کند،

یادگیری خود است، راه طوالنی در پیش داریم. شرایط حال حاضر به ما این فرصت را داده است تا بیشتر کنترل 

 از. بسیاری آموزیممیآموزان را به دانش ریخطرپذیآموزان بسپاریم. با این کار ما یادگیری را به دست دانش

ی تکوین هایسنجشپایانی جای خود را به  هایسنجشمتخصصین سنجش در دنیا بر این باورند که در آینده 

در جهت یادگیری و عمق  گیرندمیقرار  مورداستفادهپایانی  هایسنجشو زمان و انرژی که برای  دهندمی

 شد. بخشیدن به آن استفاده خواهند

هدف اصلی سنجش  پایانی استفاده کنید: هایسنجشتکوینی جزئی در طول سال برای  هایسنجشاز  ●

 معموالًاست یا نه.  فراگرفتهمهارت و یا دانش الزم را  آموزدانشپایانی رسیدن به این اطمینان است که آیا 

آموزان وزان هستند. دانشآمدر پایان سال یک سنجش سطحی از دانش و مهارت دانش بارهیک هایسنجش

بسیار  تواندمی هاآنو قبل و پس از امتحانات سطح مهارت و دانش  کنندمیبرای امتحانات خود را آماده  معموالً

پس از امتحان  آموزان سریعاً مطالب درسی رادانش معموالًکه  ایمشنیده کراتبهاز روز امتحان باشد.  ترپایین

ما اگر معلم از ابتدا شفاف بیان کند که امتحان پایانی نخواهیم داشت و نمره پایانی کالس ا ؛برندمیپایانی از یاد 

ال در طول س کنندمیآموزان سعی تکوینی( دانش هایسنجشمیانگین  مثالً) شودمیتشکیل  مؤلفهاز چندین 

 امتحان نباشند. روزبهسطح یادگیری خود را باال ببرند و فقط معطوف 

 معموالًپایانی مرسوم مانند امتحان پایانی،  هایسنجشدر  رای سنجش پایانی استفاده کنید:ب هاپروژهاز  ●

 هایپروژهاما در سنجش پایانی بر اساس  ؛شوندمیسطح پایین )مانند یادآوری و دانستن( سنجیده  هایتوانایی

رار ق موردسنجش توانندمیسطح باال )مانند ترکیب کردن، ارزشیابی کردن و خلق کردن(  هایتواناییکالسی 
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آموزان آزاد هستند تا از هر منبعی برای انجام پروژه استفاده کنند. انگیزه دانش معموالًگیرند. در این نوع سنجش 

نید پروژه گروهی تعریف ک توانیدمیبسیار کمتر. حتی  هاآنبرای انجام پروژه بیشتر است و استرس و نگرانی  هاآن

آموزان کالسی، دانش هایپروژهرای سنجش دیگر اعضای گروه موظف کنید. در کنار انجام و اعضای هر گروه را ب

خالقیت، ارائه، کار گروهی،  . مهارت حل مسئله، تفکر نقادانه،دهندمیمهم دیگر را نیز ارتقا  هایمهارتبسیاری از 

 ز دارند.نیا هاآنمهم که در زندگی واقعی به  هایمهارتمدیریت منابع و بسیاری از 
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 مفید ابزار دوم: بخش

 مدیریت کالس

ان آموزدانشابزاری آموزشی است که در یک شبکه اجتماعی معلمان و  )Edmodo( :تدریس ادمودو افزارنرم ●

( مدیریت و 3ایجاد کنند،  آنالینمشارکتی  هایگروه( 1 توانندمی. در این ابزار، معلمان کندمیرا به هم متصل 

انجام داده و با والدین ارتباط  سرعتبهآموزان را عملکرد دانش گیریاندازه( 3تهیه مطالب آموزشی را انجام بدهند، 

، ترغنیمیلیون کاربر دارد که برای ایجاد یک فرایند یادگیری  34برقرار کنند. در حال حاضر ادمودو بیش از 

توسط فناوری و محیط دیجیتال هماهنگ است. برای دیدن  ایجادشده هایفرصتاست و با  شدهزیساشخصی

 کلیک کنید. لینکراهنمای این ابزار بر روی این 

توسط شرکت  2012. این محیط در سال باشدمیوت یک محیط بازی محور و تحت وب کاه )Kahoot( :کاهوت ●

oslo  با استفاده از فناوری  توانندمی مندانعالقهاست. این فضا منبع باز بوده و معلمان و  ایجادشدهدر نروژ

کرده و به بازی با سلیقه خود در این محیط طراحی  صورتبهبرای آزمون، نظرخواهی و بحث را  هاییطرح

انجام گیرد. برای انجام  گروهیهمفردی و  صورتبههم  تواندمیان آموزدانشان ارائه دهند. ارائه بازی به آموزدانش

ای دارد که در آن آزمون نمایش داده شود. دادن بازی نیاز به اینترنت در کالس درس، پروژکتور و صفحه

 اهتاپلپها یا تلفن همراه مانند تلفن هوشمند، تبلت هایستگاهدهای خود را با استفاده از ان پاسخآموزدانش

خود وارد محیط بازی شده و مراحل را  هایسیستماز طریق  توانندمیان آموزدانش. به این صورت که دهندمی

محیط را به  هاآنان اجازه ورود آموزدانشمشاهده کنند. در محیط بازی کاهوت معلم با دادن کد به هر کدام از 

بعد از اتمام این  کهآنثانیه زم 30به هر آزمون را تعیین کند مانند  دهیپاسخزمان  تواندمی. معلم دهدمیبازی 

فوری بوده و در پایان  صورتبه. همچنین در این محیط بازخورد شودمینمایان  آموزدانشبعدی برای  سؤالزمان 

 نتایج خود را ببینند. دتواننمیان آموزدانشکالس بعد از اتمام آزمون 

https://www.edmodo.com/
https://1drv.ms/b/s!Augxo_I3u-SngbU1C5Z43E0YsHl2uw
https://kahoot.com/
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 ایجاد ارتباط انسانی

گوگل میت سرویسی رایگان برای برقراری تماس تصویری است که امکان ارتباط  )Google meet( :گوگل میت ●

س باید یک جیمیل داشته کند. جهت استفاده از این سرویها را فراهم میاز راه دور و برگزاری جلسات و کالس

افزار را در گوشی نصب یا از مرورگر استفاده کنید. برای اطالعات بیشتر نرم توانیدمیباشید. برای ورود به جلسات 

 .نماییدمشاهده  آپاراتید آموزش کامل این پلتفرم را در توانمیاستفاده کنید. همچنین  لینکاز این  توانیدمی

ات و جلس آنالینروم یک پلتفرم بومی است که امکان برگزاری وبینار، آموزش اسکای )Skyroom( :اسکای روم ●

اع استفاده از این ابزار برای کالس در مورد انو لینکدر این  کند.کنفرانس را به سادگی برای شما فراهم میوب

 درس بیشتر بدانید.

شما و شاگردانتان یک  است کافیرایگان در دسترس همه افراد در ایران است.  افزارنرماین  )Skype( :اسکایپ ●

کنید. این  برقرار زمانهمری با چند نفر به شکل ید ارتباط تصویتوانمیبسازید سپس  افزارنرماکانت در سایت این 

 .کندمیبرای مخاطبانتان را فراهم  اسالیدهابه شما امکان به اشتراک گذاشتن  افزارنرم

 

 تولید محتوا

 افزارهانرمو محتوای آموزشی یکی از بهترین برای تولید فیلم  )Matic-O-Screen( :متیک-او-اسکرین ●

تحت وب بوده و بدون اینکه نیاز به نصب داشته باشد قادر است در هر بار  افزارنرم. این باشدمیاسکرین او متیک 

این برنامه و اجرای آن، شما قادر خواهید بود تا  سایتوبتا پانزده دقیقه فیلم آموزشی تولید نماید. با رفتن به 

به همراه  نمایشصفحه ضبط( 2، تنهاییبه نمایشصفحه( ضبط 1شامل:  کهآن هایانتخابرا باز کرده و از  افزارنرم

( ضبط فیلم و 3( و باشدمیتصویر کوچکی از شما در گوشه مانیتور )که قابل جابجای به هر کجای مانیتور 

لید ویرایش فیلم و محتوای تو افزارنرمن دیگر این از معلم به تولید فیلم و محتوا اقدام کنید. امکا تصویربرداری

دقیقه فیلم با کیفیت آموزشی  15قابلیت ضبط و تولید  افزارنرم. نسخه رایگان این باشدمیشده در انتهای ضبط 

 Launchمراجعه کرده و روی گزینه باز کردن ضبط رایگان یا ) کلینرا داراست. برای دسترسی به این سایت به 

Free Recorder ده و باز ش افزارنرماینترنتی شما فایل اجرایی  سرعتبه( کلیک نمایید. بعد از مدتی بسته

. در صورت داشتن وب کم شما قادر خواهید بود چهره خودتان را نیز باشدمیضبط از صفحه مانیتور شما  یآماده

 باشد. آموزانبرای دانش دیدنقابلید تصویر چهره خود را در قسمت مناسب مانیتور قرار دهید تا توانمیببینید و 

. با استفاده از این گیردمیقرار  ورداستفادهمآموزشی  هایفیلمبرای طراحی  افزارنرماین )Camtasia( :کامتازیا ●

ید توانیمکنید و سپس به تدوین آن بپردازید. شما همچنین  تصویربرداریخود  نمایشصفحهاز  توانیدمی افزارنرم

پاورپوینت طراحی کنید و سپس برای صداگذاری و تبدیل به یک فیلم  افزارنرمآموزشی خود را در  اسالیدهای

 مراجعه کنید. لینککنید. برای دیدن یک فیلم آموزشی به این  افزارنرموارد این آموزشی ساده 

https://meet.google.com/
https://support.google.com/meet/?hl=en-GB#topic=7306097
https://support.google.com/meet/?hl=en-GB#topic=7306097
https://www.aparat.com/v/Pjelq
https://www.aparat.com/v/Pjelq
https://www.skyroom.online/
https://www.skyroom.online/online-education/
https://www.skype.com/en/
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://screencast-o-matic.com/screen-recorder
https://soft98.ir/multi-media/screen-capture/680-camtasia-studio.html
https://www.aparat.com/v/ksFdh
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ا کرده است یکی از ابزارهای مهم تولید محتوا و ارائه مطلب که این روزها طوفان زیادی به پ )Emaze( :زیایم ●

. کافی است فقط باشدمیتحت وب بوده و بدون نیاز به نصب  افزارنرم. این باشدمی Emazeتحت وب  افزارنرم

استفاده کنید. حتی جالب است بدانید  شده از قبل سازیآمادهنموده و از تمپلیت )الگو( های  نامثبتدر سایت 

با حداقل  هاآنرا دارند و استفاده از  Emazeتبدیل به فرمت  در پاورپوینت هم قابلیت شدهساخته هایارائهکه 

 است. پذیرامکاندانش 

آموزش الکترونیکی کارآمد  هایدورههای مفید طراحی و ایجاد افزارنرمیکی از  )storyline( :استوری الین ●

یت های تعاملی با جذابایید چندرسانهتوانمی نویسیبرنامهاستوری الین است. در این برنامه بدون نیاز به دانش 

های مختلف و جذاب، سهولت استفاده، امکان مهم و بارز استوری الین ساختن آزمون هایویژگیباال تهیه کنید. از 

های از: حاوی قالب اندعبارتهای این ابزار تهیه خروجی برای موبایل، تبلت و وب است. تعداد دیگری از ویژگی

های جذاب و متفاوت، استفاده از ابزارهای متفاوت برای ایجاد محیط ود شخصیتآماده برای ساخت اسالید، وج

 صورتهبکند تا از ابتدا تا انتها مراحل یادگیری را ای و ساده که یادگیرنده را کمک میتعاملی، رابط کاربری حرفه

 تقابلی ،…ای آموزشی وهکامل انجام دهد، قابلیت اضافه کردن کاراکترهای مختلف مانند تصاویر، متون، فیلم

 توانیدمی لینکدر این  Drag & Drop امکان و کاربری مختلف هایالیه در آموزشی اسالیدهای کردن اضافه

ای هآموزش توانیدمی لینکتان را اعمال کنید. همچنین از طریق این موردنظرا دانلود و تغییرات های آماده رقالب

 الزم را نیز در دریافت کنید.

 

 کالسی هایفعالیتطراحی 

از امکانات مفید گوگل مانند گوگل داک  توانیدمی( Gmailاگر یک حساب کاربری گوگل دارید ) :گوگل داک ●

مایکروسافت ورد است( امکان همکاری  مزایای گوگل داک )که بسیار شبیه به ترینمهماستفاده کنید. یکی از 

کالسی  هایپروژه توانندمیوگل داک معلمین بر روی یک پروژه است. با استفاده از گ زمانهم صورتبهافراد 

مختلف پروژه را تکمیل کنند. برای دانستن بیشتر  هایقسمتان از راه دور با همکاری آموزدانشتعریف کنند و 

 کلیک کنید. لینکدر مورد این ابزار مفید روی این 

https://www.emaze.com/
https://community.articulate.com/downloads
https://community.articulate.com/downloads
https://amoozesh365.ir/section/storyline/
https://amoozesh365.ir/section/storyline/
https://blog.faradars.org/the-beginners-guide-to-google-docs/
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در  توانندمیآموزان . معلم و دانشدهدمیاین ابزار امکان ایجاد بولتن برد مجازی را به معلمین  )Padlet( :پدلت ●

برای  واندتمیاز این ابزار  هااستفادهو مطالبی را به اشتراک بگذارند. یکی از بهترین  یک محیط امن همکاری کنند

 تواندمیآموزان باید یک اکانت در سایت پدلت بسازند. معلم مباحثه بر روی یک موضوع خاص باشد. معلم و دانش

ان آموزبا تغییر تنظیمات در اکانت خود رفتار دانش

نظرات غیر مرتبط را  مثالعنوانبهرا کنترل کند )

بولتن مخصوص خود را  تواندمیحذف کند( معلم 

مختلف(. سپس لینک بولتن  هایفرمد )با ایجاد کن

را در شبکه اجتماعی که از آن برای تدریس 

 قرار دهد. کندمیاورژانسی استفاده 

فیزیک  سؤالدر این تصویر دو  تصویر مثال: 

که امکان بحث در مورد قوانین اول و سوم  شدهطرح

 .دهدمیآموزان نیوتن را به دانش

 

 

 کندمیاین ابزار به معلمان کمک  )Trello( :ترلو

خود را تنظیم کنند،  هایدرسو طرح  هابرنامهتا 

ابزاری برای بحث و  عنوانبه توانمیهمچنین 

پرسش و پاسخ کالسی از آن نیز استفاده کرد، این 

و تهیه آرشیو تکالیف  آوریجمعابزار به معلمان برای 

یز کمک شایانی خواهد کرد. برای این آموزان ندانش

امر الزم است معلمان یک اکانت در ترلو ساخته و 

پس از آن برد )تخته( مدنظر خود را طراحی کرده و 

آموزان قرار دهند. لینک لینک آن را در اختیار دانش

 کار با ترلو تصویری آموزش

https://padlet.com/
https://trello.com/
https://blog.malltina.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88-trello/
https://blog.malltina.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88-trello/
https://blog.malltina.com/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%84%D9%88-trello/
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ی را در بر دارد که هایبخش هاکارتاست و هر یک از این  شدهتنظیمدروس  عنوانبه هاییکارت تصویر مثال:

 تبادل اطالعات و پرسش و پاسخ بپردازند. فایل مدنظر خود را اضافه کرده و یا به توانندمیآموزان معلمان و دانش

 

 سنجش

ابزاری ساده برای طراحی پرسشنامه، امتحان کوتاه برخط، به همراه امکان  )Google Form( :گوگل فرم ●

ید برای ایجاد سنجش توانمیابزار  آموزان است. از ایندریافت شده از طرف دانش هایدادهخروجی گرفتن از 

تکوینی و یا سنجش پایانی استفاده کنید. برای دیدن فیلم آموزشی استفاده از گوگل فرم بر روی این لینک کلیک 

 کنید.

زنده در  صورتبهآموزان نجی از دانشید برای نظرستوانمیاز این ابزار  )Poll Everywhere( :پُل اِوری وِر ●

 توانیدمیشما  مثالعنوانبهاستفاده کنید.  (آموزانسنجش تکوینی )از کل دانش منظوربههنگام تدریس و یا 

 ؛به موضوع بعد بپردازید توانیدمیآموزان پاسخ صحیح دادند در مورد درس روز مطرح کنید و اگر تمام دانش سؤالی

 موضوع مطرح شده را تکرار کنید. توانیدمیشما دادند  سؤالکالس پاسخ نادرست به اما اگر جمعی از 

بازی وارسازی "انفرادی و گروهی در فضایی  صورتبه هاآزمونابزاری ساده برای طراحی  )Quizizz( :کوئیزیز ●

. برای استفاده از این برنامه کافی است معلمان شودمیآموزان ش)گیمیفای( است که باعث ایجاد انگیزه دان "شده

غلط  -صحیح ، پاسخِ کوتاه، تشریحی،ایچندگزینه سؤاالتساخته و به طرح  Quizizzاکانت خود را در سایت 

 ندتوانمیآموزان به دو صورت محدودیت زمانی نیز تنظیم کنند. دانش هاآزمونبرای  توانندمیبپردازند، معلمان 

 شرکت کنند: از طریق عضویت در سایت و یا از طریق لینک آزمون. هاآزموندر 

https://www.google.com/forms/about/
https://www.polleverywhere.com/
https://quizizz.com/
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 به همراه بازخورد و اعالم نمره نهایی شدهطراحی سؤالنمونه تصویر مثال: 

 
 

 آموزشیکمک

دروس علوم، ریاضی، شیمی،  هایمینهزدر  هاسازیشبیهاین  )PhET( :تعاملی فت هایسازیشبیه ●

. بسیار ساده و قابل استفاده هستند و برای اجرا نیاز به اندشدهو فیزیک ساخته  شناسیزیستشناسی، زمین

بخواهید  هاآنرا معرفی کنید و از  هاسازیشبیهآموزان این ید به دانشتوانمیخاصی ندارند. شما  افزارنرم

ید با ابزاری مانند کامتازیا یا توانمیانجام دهند. همچنین  شدهسازیشبیه هایمحیطن خود را در ای هایآزمایش

ح آموزان توضیخود تصویربرداری کنید و موضوعی در این دروس را برای دانش نمایشصفحهاسکرین او متیک از 

 سی به این موارد بر روی این. برای دستراندشدهبه زبان فارسی نیز ترجمه  هاسازیشبیهمورد از این  209دهید. 

 کلیک کنید. لینک

 انرژی به زبان فارسی از سایت فت. هایسامانهدر مورد  سازیشبیهیک تصویر مثال: 

https://phet.colorado.edu/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/translated/fa
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 فارسی الفبای حروف تا گیرندمیکودکان از طریق این بازی یاد  (Feed the monster) :به هیوال غذا بده! ●

واهند داشت و خ مدرسه در بهتری عملکرد کودکان بازی، این انجام با. دهند تشخیص یکدیگر از را

 خواندن امر در انآموزدانش موفقیت و آموزش بازی این هدف. بخوانند هامتن یرو از راحتیبه توانندمی

 .است سال 8 تا 3 سنین مناسب و بوده

 

با هدف بهبود  غیرانتفاعی ایموسسهخان آکادمی  :فارسی خان آکادمی ●

. آرمان این موسسه فراهم کردن آموزش رایگان و با کیفیت باشدمیآموزش 

 ویدئوهای به توانیدمی. از طریق لینک زیر باشدمیبرای همه و در هر مکانی 

 اندبیرست تحصیلی مقاطع ریاضی آموزش با رابطه در عمدتاً که شده فارسی

 .باشید داشته دسترسی است دانشگاهیپیش و

 

این برنامه به آموزش کامل کتاب علوم سوم دبستان  :آموزش علوم سوم دبستان ●

آموزشی این  هایانیمیشن. پردازدمیبر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی 

. دو فصل از کتاب در دهدمیمجموعه، تمام فصول این کتاب را درس داده و توضیح 

بازار،  ایبرنامهنامه رایگان بوده و مابقی دروس پس از پرداخت درون این بر

 صورتبه. در این مجموعه عالوه بر امکان تماشای دروس باشندمی دسترسقابل

 زارافنرمنیز وجود دارد. برای دانلود این  هاآن، امکان دانلود و تماشای آفالین آنالین

 مراجعه کنید. لینکاز طریق بازار به این 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eduapp4syria.feedthemonsterFarsi&hl=en
https://fa.khanacademy.org/
https://fa.khanacademy.org/
https://fa.khanacademy.org/
https://cafebazaar.ir/app/ir.tinasoft.oloom3
https://cafebazaar.ir/app/ir.tinasoft.oloom3
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بسته آموزشی ارائه شده شامل آموزش ریاضی  (:بوبی نابغه) دبستانریاضی اول  ●

نی ساده، شیرین، مطابق جذاب و هیجانی و با بیا ایشیوهدر قالب داستان و بازی به 

سال  8تا  6کتاب ریاضی پایه اول دبستان و همچنین قابل استفاده برای کودکان 

که در  باشدمیآزمون  همراه تنظیم شده است. این مجموعه شامل ده فصل آموزش،

 هایراهنماییبه کمک ) نمودهپایان هر فصل کودک نتیجه عملکرد خود را مشاهده 

کودک را محک بزنند. برای دانلود این  هایآموختهمیزان دقت و  توانندمیو والدین هم گوینده در کل بازی( 

 مراجعه کنید. لینکبرنامه از طریق بازار به این 

آموزشی علوم ابتدایی  هایفیلممجموعه  فیلم آموز )علوم اول تا ششم دبستان(: ●

ا تا علوم دوره ابتدایی ر کوشدمی، شدهعرضه)فندق( که در قالب اپلیکیشن فیلم آموز 

اصلی این مجموعه یک طوطی  شخصیت آموزش دهد. تأثیرگذارجذاب و  ایشیوهبه 

 اشمزهو کارهای با  هاشیطنت، هاکنجکاوینی بانمک به نام فندق است که با کارتو

برای آموزش غیرمستقیم  کندمیضمن ایجاد فضایی شاد و کودکانه، شرایطی فراهم 

درسی علوم دوره ابتدایی. این مجموعه عالوه بر دریافت جایزه بهترین فیلم آموزشی  هایکتابمفاهیم موجود در 

، همه های فندقاست. مجموعه فیلم پیداکردهفیلم رشد، به کتاب علوم اول ابتدایی هم راه  المللیینباز جشنواره 

آموزان و دانش هاست.آموزان و خانوادهدانش دهد و مناسب آموزگاران،مفاهیم علوم دوره ابتدایی را پوشش می

تفاده کنند. برای دانلود این برنامه از طریق از این اپلیکیشن اس توانندمیهای ساکنِ خارج از کشور هم خانواده

 مراجعه کنید. لینکبازار به این 

ی متنوع برای تمام هابازیاز  کامل یمجموعهیک  علوم یار اول دبستان: ●

رابط صوتی بسیار  افزارنرم. در این باشدمیکتاب علوم اول دبستان  هایبخش

ی هابازی. دهدمیرا برای یادگیرندگان توضیح  هابازی هایبخشکه تمام  ایحرفه

، هابازی(، نمره دهی و ارزشیابی عملکرد یادگیرندگان در بیشتر 2Dدو بعدی )

و تبلت های  هاگوشیبر روی اکثر  اجراقابلجذاب، شاداب و کودکانه  هایموزیک

 هستند. افزارنرمی( از جمله امکانات این آموزدانشاندرویدی )حتی تبلت های 

انی که با حروف الفبا آشنایی دارند مناسب آموزدانشاین بازی برای  بازی کلمه بازی: ●

ان دوم ابتدایی تا ششم ارائه شود. در این آموزدانشبه  شودمیاست، بنابراین پیشنهاد 

 هانآبازی با استفاده از چند حرف کاربر باید بتواند کلمات مختلفی را بسازد و با اتصال 

 امتیازهاامتیاز به  5به یکدیگر کلمات جدیدی خلق کند. با تکمیل جدول هر مرحله 

تری با انگیزه بیش آموزنشدا کندمی. در واقع استفاده از عناصر بازی کمک شودمیاضافه 

ی مشابه در این زمینه متعدد هستند ولی این هابازی کلمات را تمرین کند. بندیدستهو  سازیکلمه هایتمرین

https://cafebazaar.ir/app/com.geilooyea.boobeenabghevaryazee
https://cafebazaar.ir/app/com.geilooyea.boobeenabghevaryazee
https://cafebazaar.ir/app/ir.hamrahanco.fandogh_olom
https://cafebazaar.ir/app/ir.hamrahanco.fandogh_olom
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دارد و فضای کلی بازی ساده است و باعث گیج شدن  تریآساناست که مراحل  شدهانتخاببازی به این خاطر 

 .شودمیان نآموزدانش

 https://cafebazaar.ir/app/intellvold.erfan.answerofkinh ه بازی از کافه بازار:لینک دانلود کلم

ان آموزدانشبرای  تواندمیاین بازی ساده  بازی آموزش جدول ضرب: ●

مبحث ضرب بسیار ریاضی  سؤاالتپایه سوم و باالتر جهت تمرین 

 ان باید عباراتآموزدانشکاربردی باشد. شیوه بازی به این نحو است که 

را به یکدیگر متصل کنند و امتیازشان را افزایش  هاآن هایجوابضرب و 

ان یک کالس آموزدانشدهند. برای امتحان کردن این بازی آن را به 

گزارش داد که چهارم که در ضرب مشکل داشتند، معرفی کردیم و معلم 

درگیر بازی شده بودند که تسلطشان  قدرآنروز  3ان بعد از آموزدانش

 بهتر شده بود. توجهیقابلنسبت به قبل به اندازه 

 g.multiplicationtablehttps://cafebazaar.ir/app/ir.fileلینک بازی آموزش جدول ضرب: 

صوتی روخوانی صحیح  هایفایلدر این اپلیکیشن  کتاب گویای فارسی و قرآن:  ●

ان آموزدانشدرس به درس قرار گرفته است.  صورتبهدروس فارسی و ریاضی 

برای  کنند. برای آشنایی با شیوه صحیح خواندن دروس از این ابزار استفاده توانندمی

در کافه بازار عبارت کتاب گویا و درس و پایه  است کافیها ندانلود این اپلیکیش

 "کتاب گویای فارسی چهارم ابتدایی " مثالًرا جستجو کنید.  موردنظر

  farsigoya3https://cafebazaar.ir/app/ir.amoozesh.4لینک دانلود کتاب گویای فارسی:

 

 فوق برنامه هایفعالیت

آموزشی فوق برنامه بسیار احساس  هایفعالیتدر این دوران و همراه با لزوم آموزش تلفیقی نیاز به طراحی و استفاده به 

عملی شوند، موجب ایجاد انگیزه در  صورتبهموجب بکار گیری دانش آموخته شده  توانندمی هافعالیت. این شودمی

و در بسیاری از  دهندمیان ارتقا آموزدانشو خالقیت را در  مسئلهمهمی از قبیل حل  هایتوانایی، شوندمیان وزآمدانش

. در این قسمت به چند مثال در مورد شوندمیو با افراد خانواده  با معلم ان با یکدیگر،آموزدانشموارد موجب تقویت ارتباط 

 .کنیممیاره در خانه اش هایفعالیتتورهای مجازی و 

 

 

https://cafebazaar.ir/app/intellvold.erfan.answerofkinh
https://cafebazaar.ir/app/ir.fileg.multiplicationtable
https://cafebazaar.ir/app/ir.amoozesh3.farsigoya4
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 تورهای مجازی:

 جشنواره گل الله 

و صدها هزار نفر هم از آن  شودمیبرگزار  ، در کرجماهفروردینجشنواره گل الله کشور در  ترینبزرگهر ساله 

 دلیل بهکاشته شده بود، رشد کرده و  19-کوویدهای الله که قبل از شیوع . پیازهای گلکنندمیبازدید 

(، رئیس سازمان سیما 19 کوویداما امسال به همین دلیل ) ؛نداشته است ایکنندهنایی، بازدید های کرومحدودیت

منظر و فضای سبز شهری، شهرداری کرج تصمیم گرفت این نمایشگاه رو به شکل مجازی برگزار کند. با زدن بر 

؛ شودمیروشن  هاییرهدایکه به شکل  موردنظر هایگزینهروی لینک تور مجازی به آدرس زیر و با انتخاب 

کرج بازدید  هایاللهمختلف جشنواره  هایقسمتدرجه از  360 صورتبهید با گرداندن انگشت روی صفحه توانمی

 کنید.

 

 666513n.ir/2https://b: مجازی لینک تور

 

 باغ ارم 

 هاست و آنکه نگاه کنید، باغی هست که یک پای ثابت همه عکس های شیراز راهاست، اما عکسشیراز، شهر باغ

بزرگان و اعیان  وآمدرفتهای سرو و نارنجش، زمانی تنها محل باغی نیست جز باغ ارم. باغ ارم شیراز، با درخت

ی به زیبای همهآندر آن راه رفت و از  توانمیهاست که درهایش به روی گردشگران باز شده، بود، ولی حاال سال

 وجد آمد.

های شیراز. وارد باغ که بشوید باید از انگیزترین باغرسید به باغ ارم، یکی از دلروید خیابان ارم شیراز و میمی

د. جای کنانگیز باغ که میخکوبتان میزیادی بگذرید تا برسید به جلوی حوض و عمارت حیرت هایدارودرختبین 

https://b2n.ir/666513
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های ایران هستید که همراه هشت باغ دیگر در فهرست آثار ترین باغیتعجب هم ندارد، چون در یکی از تماشای

 جهانی به ثبت رسیده است.

شناسی شیراز شهرت دارد. انواع و تنوع گیاهان در این باغ چشمگیر است و به همین دلیل این باغ به باغ گیاه

ری از درختان و گیاهان تابلو نام اقسام گیاهان مختلف از سراسر جهان در این باغ کاشته شده است. کنار بسیا

به دو بخش درختان غیر مثمر مانند سرو، کاج، افرا، بیدمجنون  معموالًمشاهده کنید. درختان باغ  توانیدمیرا  هاآن

 ها وهای زینتی، گل. عالوه بر این انواع درختچهشودمیو درختان مثمر نظیر درختان انواع مرکبات تقسیم  …و 

عت ای با وس. در قسمت انتهایی باغ ارم شیراز، باغ صخرهشودمیهای گیاهی در سرتاسر باغ دیده و پوشش هابوته

 ای پوشانده شده است.پنج هزار قرار دارد که با انواع گیاهان صخره

 

 garden/index.html-anoman.ir/vt/shiraz/eramhttps://www.p لینک تور مجازی:

 

 اصفهان 

گردشگری مجازی ایجاد کرده  عنوانبهخود بخشی را  سایتوبسازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در 

است و اماکن تاریخی و گردشگری و زیبای شهر اصفهان را در قالب فیلم، پانوراما و گالری برای آشنایی و دیدن 

از مکانی بتواند با استفاده از این سایت خودش را گردشگری  هرکسیاست. این امر باعث شده است که  قرار داده

 یک تجربه جدید سبب عنوانبهدر شهر اصفهان تصور کند. لذت دیدن و تجربه مجازی گردشگری شهر اصفهان 

https://www.panoman.ir/vt/shiraz/eram-garden/index.html


32 

 

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

فرصت ان یک آموزدانشکودکان و  برای ویژهبهشده است که کاربران زیادی از این فرصت برای خود استفاده کنند. 

 بتوان یادگیری را در بستر تفریح و سرگرمی ارتقا داد. شودمیآموزشی و تفریحی است که سبب 

 

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

 

 تخت جمشید 

یک میراث  عنوانبهشاهکارهای تاریخ ایران، مجموعه تخت جمشید است که توانسته است  ترینبزرگاز  یکی

جهانی هر ساله گردشگران زیادی از نقاط مختلف دنیا را به این مکان تاریخی و زیبا بکشاند. با وجود ویروس 

کانات مجازی توانسته است، نماهای از ام گیریبهرهکرونا، سفر به این منطقه کم شده است و این مجموعه با 

مجازی جهت  دیدوبازدیدیک  توانمی راحتیبهمختلف تخت جمشید را در قالب تور مجازی به تصویر بکشد و 

 آشنایی و کسب تجربه جدید از آن بهره جست.

 

  https://www.panoman.ir/vt/shiraz/persepolis/index.htmlلینک تور مجازی: 

http://isfahancht.ir/MainTourismFa.aspx?p=63
https://www.panoman.ir/vt/shiraz/persepolis/index.html
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 باغ وحش سن دیگو 

 هاوحشاغبمجازی  دیدوبازدیدبسیار خوب در زمینه آشنایی با حیوانات در ایام کورنا استفاده از  هایفعالیتیکی از 

. باغ وحش سن کنندمیه است که بیشتر کشورهای خارجی از این فرصت برای افزایش آمار بازدید خود استفاد

زنده فضای باغ وحش و فعالیت حیوانات  طوربهاست که  کردهنصبرا  هاییدوربینمختلف خود  هایبخشدیگو در 

 .دهدمیرا نشان 

  cams-https://zoo.sandiegozoo.org/liveلینک تور مجازی:

 

 سیسیناتی باغ وحش 

مختص آموزش به کودکان  هاآن سایتوبیکی دیگر از تورهای مجازی باغ وحش سیسیناتی است که بخشی از 

ان است که با هدف یادگیری توانسته است کمک شایانی به فرایند یاددهی و یادگیری کند. همچنین آموزدانشو 

 نوادگی و سفرهای علمی و تفریحی نیز مناسب است.ان، متناسب برای تفریح خاآموزدانشعالوه بر یادگیری برای 

 

  /http://cincinnatizoo.orgلینک تور مجازی:

https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
http://cincinnatizoo.org/
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 موزه ملی تاریخ طبیعت 

. کلیه حیوانات و دهدمیزنده برای مخاطب نشان  صورتبهیکی از زیباترین تورهای مجازی است که موزه ملی را 

 دیدوبازدیدو وجود کرونا سبب شده است تا  شدهگردآوریجغرافیایی مختلف را در این موزه  هایپدیدهوجودات و م

 مجازی را برای کاربران فراهم آورند.

 

  NMNH/3.si.edu/vt2https://naturalhistory/:لینک تور مجازی

 

 وزه لوورم 

مختلف توانسته است این امکان  هایبخشتورهای مجازی را موزه لوور برگزار کرده است و در  ترینبزرگیکی از 

از آثار هنری و تاریخی مختلف دنیا را ببینند. دیدن آثار تاریخی  راحتیبهرا برای کاربران فراهم کند تا بتوانند 

 است شدهفراهماین امکانات مجازی برای همگان  واسطهبهقدیمی یکی از آرزوهایی است که امروزه 

  ligne#tabs-en-https://www.louvre.fr/en/visites لینک تور مجازی:

  5virtuelle/saison-https://petitegalerie.louvre.fr/visite/ لینک تور مجازی:

https://naturalhistory2.si.edu/vt3/NMNH/
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne#tabs
https://petitegalerie.louvre.fr/visite-virtuelle/saison5/
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 موزه واتیکان 

فلسفه و زیبایی و هنر و ادبیات غرب  نوعیبهیکی دیگر از بهترین تورهای مجازی، موزه زیبای واتیکان است که 

مجازی در اختیار کاربران قرار گرفته  صورتبهکرونا  واسطهبهمختلف این موزه  هایبخش. کشدمیرا به نمایش 

مجازی این موزه  دیدوبازدیداست و  خودساختهاست. فضای زیبا و متحیر انگیز این موزه همگان را مجذوب 

 باالست. العادهفوق

 :لینک تور مجازی 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-

virtuali-elenco.html 

 موزه ملی بریتیش 

مجموعه گالری دارد که در  60عالی و درجه در اروپا موزه ملی بریتیش است. این موزه بیش از  هایموزهیکی 

مختلف تاریخی، هنری، ادبیات و...  هایحوزهمجازی در اختیار کاربران قرار داده است و در  صورتبهحال حاضر 

 رینتمهمی جدید و آشنایی از هاتجربهشگفتی و کسب  همهاین. استفاده از تور مجازی برای دیدن شوندمیشامل 

 آورد. دست بهموزه  سایتوبدر این  تواندمیاهدافی است که هر فرد 

 ر مجازی:لینک تو

galleries-https://www.britishmuseum.org/collection/galleries#virtual 

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei/tour-virtuali-elenco.html
https://www.britishmuseum.org/collection/galleries#virtual-galleries
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 در خانه: هایفعالیت

 سایت رگرفته ازب، هالیتفعااستفاده کنید. این  "در خانه هایفعالیت"از  توانیدمیدر این قسمت 

https://web.seesaw.me/  اندسازی شدهبومیو ترجمه توسط اعضای گروه تدریس اورژانسی  هستند که. 

 

 (فعالیت دانلود) مرغتخمنجات  ●

 (فعالیت دانلودشکار مهربانی ) ●

 (فعالیت دانلودقهرمان تو کیست؟ ) ●

 (فعالیت دانلودمهربان من ) یار من موردعالقهکتاب  ●

 (فعالیت دانلود)کنجکاو باش و خلق کن  ●

 (فعالیت دانلودچیزی بیاموز ) اتخانوادهبه  ،بیاموز تا استادش بشی ●

 (فعالیت دانلودخانواده ) موردعالقهداستان  ●

 (فعالیت دانلودریاضی در زندگی ) ●

  

https://web.seesaw.me/
https://drive.google.com/file/d/1ZycOK5rAVa7CHud7k1sChsMu47qFEcey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZycOK5rAVa7CHud7k1sChsMu47qFEcey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZycOK5rAVa7CHud7k1sChsMu47qFEcey/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qnU3-TemxYigS-NCmJDObvMGIpHYW5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qnU3-TemxYigS-NCmJDObvMGIpHYW5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13qnU3-TemxYigS-NCmJDObvMGIpHYW5o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYORrtWtuyNe9uikSTlb97RfyFph-wEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYORrtWtuyNe9uikSTlb97RfyFph-wEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BYORrtWtuyNe9uikSTlb97RfyFph-wEq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJPKj14uBx8UKecLB6f6ofgKPaNJdyJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJPKj14uBx8UKecLB6f6ofgKPaNJdyJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tJPKj14uBx8UKecLB6f6ofgKPaNJdyJt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYhcRdR_t3qyRlGno8K2yu764sMTAaOF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYhcRdR_t3qyRlGno8K2yu764sMTAaOF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IYhcRdR_t3qyRlGno8K2yu764sMTAaOF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrPKweSq5spBBK5IaXQzQ1-y5F_YC8qI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrPKweSq5spBBK5IaXQzQ1-y5F_YC8qI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BrPKweSq5spBBK5IaXQzQ1-y5F_YC8qI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qsl4wdlHWVQpfEtyzmxJOunsAuh0kD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qsl4wdlHWVQpfEtyzmxJOunsAuh0kD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18qsl4wdlHWVQpfEtyzmxJOunsAuh0kD-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgN0Xi5GYVj8Ul4H4T6ycEpVcvrvfA3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgN0Xi5GYVj8Ul4H4T6ycEpVcvrvfA3d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pgN0Xi5GYVj8Ul4H4T6ycEpVcvrvfA3d/view?usp=sharing
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 مفید آموزشی هایفیلم سوم: بخش

 

حاضر و  جاهمهبا مفهوم یادگیری  هاآندر این بخش چند ویدئو آموزشی برای شما آماده شده است که پس از مشاهده 

؛ همچنین با برخی ابزارهای مهم در تولید ویدئوهای شویدمیهای آموزشی، آشنا  ایچندرسانهر تولید چند اصل مهم د

 ی مجازی را افزایش دهد.هاآموزشکیفیت  تواندمی هاآنآموزشی و سنجش نیز آشنا خواهید شد که استفاده ترکیبی از 

 فرایند یادگیری

 خواهید شد. آشنایی« حاضر جاهمهیادگیری »مفهوم در این موشن گرافیک با  حاضر: جاهمهیادگیری  ●

 dI4https://www.aparat.com/v/STلینک: 

 تولید محتوا

 بعدی هایقسمتدر این فیلم با اهداف و سرفصل  قسمت اول: -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  ●

 آشنا خواهید شد.

 6C9https://aparat.com/v/ZEلینک: 

ر کار اسالید مست ینحوهدر این فیلم با  قسمت دوم بخش اول: -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  ●

 پاورپوینت و چند نکته مهم آشنا خواهید شد.

 :aparat.com/v/HLExhttps//1لینک:

در این فیلم با نکات انتخاب فونت و اضافه  قسمت دوم بخش دوم: -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  ●

 کردن تصویر به پاورپوینت آشنا خواهید شد.

https://www.aparat.com/v/ST4dI
https://aparat.com/v/ZE9C6
https://aparat.com/v/HLEx1
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 4G2https://aparat.com/v/lwلینک: 

در این فیلم قبل از آموزش ضبط فیلم،  قسمت سوم بخش اول: -تا صد  تولید فیلم آموزشی از صفر ●

 از یک پاورپوینت استاندارد را مشاهده خواهید کرد، سپس با فرایند ضبط فیلم آشنا خواهید شد. اینمونه

 DSX6https://aparat.com/v/lلینک: 

 در این فیلم با تایم الین و ابزار اسپیلیت قسمت سوم بخش دوم: -ز صفر تا صد تولید فیلم آموزشی ا ●

 برش زدن فیلم با ابزار اسپیلیت را خواهید آموخت. ینحوهکمتاسیا استودیو آشنا خواهید شد و 

 /Dzqj9https://aparat.com/vلینک: 

دا حذف نویز ص ینحوهدر این فیلم با  قسمت سوم بخش سوم: -از صفر تا صد  تولید فیلم آموزشی ●

 و اضافه کردن موسیقی به فیلم در کمتاسیا استودیو آنا خواهید شد.

 49N3https://aparat.com/v/Vلینک: 

در این فیلم اضافه کردن موشن  چهارم:قسمت سوم بخش  -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  ●

 گرافیک به فیلم در کمتاسیا استودیو و خروجی گرفتن از آن را خواهید آموخت.

 iF4https://aparat.com/v/xJلینک: 

با موبایل جهت  یربردالمیفدر این فیلم اصول  قسمت چهارم: -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  ●

 تولید فیلم آموزشی را خواهید آموخت.

 5T7https://aparat.com/v/zjلینک: 

 ساخت کانال ینحوهدر این فیلم با  قسمت پنجم بخش اول: -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد   ●

 شد.آپارات و اشتراک فیلم در آن آشنا خواهید 

 https://aparat.com/v/MVsAUلینک: 

در این فیلم بهترین روش بارگذاری  قسمت پنجم بخش دوم: -تولید فیلم آموزشی از صفر تا صد  ●

 محتوا در برنامه شاد را خواهید آموخت.

 Bwj8ttps://aparat.com/v/Thلینک: 

https://aparat.com/v/lw2G4
https://aparat.com/v/l6DSX
https://aparat.com/v/9Dzqj
https://aparat.com/v/V3N49
https://aparat.com/v/xJ4iF
https://aparat.com/v/zj7T5
https://aparat.com/v/MVsAU
https://aparat.com/v/T8Bwj
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تصویربرداری از  ینحوهدر این ویدئو، با  :متیک-او-تصویربرداری از دسکتاپ در سایت اسکرین ●

 آشنا خواهید شد. screencast-o-matic.comدسکتاپ به کمک سایت 

 /s3Oq7https://www.aparat.com/vلینک: 

 سنجش

 طراحی، ساخت و ویرایش پرسشنامه ینحوهدر این ویدئو با  :فرم گوگل در الکترونیکی پرسشنامه ایجاد ،

 آَشنا خواهید شد.« گوگل فرم»در 

 6https://www.aparat.com/v/nKMpلینک: 

 ابزار ارتباطی

 رم گوگل میت آشنا خواهید شد که به شما کمک در این فیلم با پلتف :میت گوگل از استفاده آموزش

 کنید. یاندازراهو یا ویدئو کنفرانس رایگان خودتان را  آنالینزمان، کالس  نیترکوتاهدر  کندمی

 https://aparat.com/v/Pjelqلینک: 

  

https://www.aparat.com/v/7Oq3s
https://www.aparat.com/v/nKMp6
https://aparat.com/v/Pjelq
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 هاستیلچک چهارم: بخش

 

علمین . مطراحی محتوای آموزشی لیستچکو  نکات کلیدی لیستچکبرای شما تهیه کردیم:  لیستچکدر این بخش دو 

 نشانگرها از کدام هر ضریب که است ذکر به الزمبررسی نمایند.  هالیستچکنحوه فعالیت خود را مبتنی بر این  توانندمی

 .باشدمی 1 ضعیف خیلی و 2 ، ضعیف3 ، متوسط4، خوب 5خوب  خیلی درجه از

 نکات کلیدی لیستچک

 سؤاالت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 آموزان دارم.انتظارات مناسب با دوران بحران کرونا از دانش     

 .امدادهیک مرکز اصلی برای قرار دادن موارد اساسی کالس تشکیل      

آموزان اطالع دانش ام و بهیک استراتژی خاص برای اداره کالس انتخاب کرده     

 .امداده

 .گیرممیکمک  هاآنآموزان در حد امکان در ارتباط هستم و از با والدین دانش     

آموزان اطالع و به دانش امکردهزمان مشخصی در روز را برای پاسخگویی تعیین      

 .امداده

 .گیرممیآموزان بازخورد و ایده برای تدریس از دانش     

 .امکردهبیاموزند را در برنامه درسی دخیل  خواهندمیآموزان در آنچه عالیق دانش     

 .امکردهآموزان را حفظ ارتباط انسانی با دانش     
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 .کنممیآموزان را به شرکت در بحث کالسی تشویق دانش     

تعریف  آموزان بتوانند در منزل انجام دهنددرگیرانه تجربی که دانش هایپروژه     

 .امکرده

 .کنممیاز سنجش تکوینی در طول تدریسم استفاده      

 .دهممیآموزانم و تکوینی به دانش شدهسازیشخصیبازخورد      

 کنم.های کالسی برای سنجش پایانی استفاده میها و فعالیتاز پروژه     
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 طراحی محتوای آموزشی لیستچک

  سؤاالت ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 است. شدهمشخصداف کلی و جزئی در ابتدا اه     

 اهداف
 است. شدهبیانروشن و شفاف  صورتبهاهداف      

 با محتوای ارائه شده سازگاری دارد. شدهبیاناهداف      

 است. شدهگرفتهسطح مخاطبین در اهداف در نظر      

 .انگیزاندبرمیبرنامه درسی عالقه مخاطبین را      

 مخاطبین

 است. شدهگرفتهدانش قبلی یادگیرندگان در نظر      

 آموزان ارائه شده است.کاربردی مناسب دانش هایمثال     

 آموزان است.برنامه متناسب با سطح درک و فهم دانش     

 شدهگرفتهفردی در نظر  هایتفاوتاطالعات  یارائهدر      

 است.

 هستند. روزبهاطالعات ارائه شده      

 

 

 

 

 

 

محتوای 

 آموزشی

 تهیه شده است. اطمینانقابلمحتوا از منابع      

 سرعت ارائه محتوا هماهنگ و مناسب است.     

 ها رعایت شده است.نیازپیشدر توالی محتوا      

 .کندمیمحتوا یادگیرندگان را به فعالیت ترغیب      

رابطه با اهداف  محتوا از حجم و جامعیت مناسب در     

 برخوردار است.

)متن، تصویر، گفتار( استفاده  هارسانهدر ارائه محتوا از تنوع      

 شده است.

محتوا عاری از خطاهای هجی کردن و خطاهای دستوری      

 است.

 متون خوانا هستند.     

 رسانه )متن(

 اندازه متون مناسب است.     

 .اندشده زتراهم خوبیبهمتون      

 مناسب است. شدهگرفتهبکار  هایفونتنوع و تعداد      

 با یکدیگر تضاد مناسب را دارند. زمینهپسرنگ متن و      

کلمه رعایت شده است )در یک  10تا  8طول متن بین      

 سطر(.

سبک سر تیترها از بدنه متفاوت است )از نظر نوع قلم،      

 اندازه و رنگ(.
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است که صفحه را شلوغ  ایگونهبهمقدار متن موجود      

 .کندمین

حرکتی به نحو مطلوبی برای متون استفاده  هایافکتاز      

 شده است.

 اندازه تصویر مناسب است.     

 رسانه )تصویر(
 کیفیت تصویر خوب است.     

 سرعت گفتار مناسب است.     

 .اندشدهانتخابی آموزشی تصاویر متناسب با محتوا     

 بین تصاویر و زمینه تضاد مناسب رعایت شده است.     

 رسانه )گفتار(

 کیفیت گفتار مناسب است و صدا عاری از نویز است.     

 صدا مناسب است )باال و یا پایین نیست(.میزان      

 نمت است، شدهگرفتهرسانه اصلی در نظر  عنوانبهگفتار      

 ل است.مکم

مثل متن و تصویر  هارسانههماهنگی بین گفتار و سایر      

 مناسب است.

کردن صدا، مکث،  فرازوفرودگفتاری مانند  هایتکنیک     

 رعایت شده است. خوبی. به.. و تأکید

و  ایمحاوره صورتبهگفتار به شکل غیررسمی نبوده و      

 صمیمی ارائه شده است.

 است. انتشارقابل راحتیبهبرنامه      

 فنی و ظاهری

 دقیقه(. 10زمان برنامه مناسب است )زیر      

 قابل دانلود است. راحتیبهحجم برنامه مناسب بوده و      

 قابل پخش است. راحتیبهفرمت برنامه مناسب بوده و      

 برنامه را کنترل و مرور کند. تواندمی راحتیبهکاربر      

 های جانبی ندارد.افزارنرماستفاده از برنامه نیاز به نصب      

ن آ تولیدکنندهو اطالعات  باشدمیبرنامه دارای شناسنامه      

 ارائه شده است.

پیوندها و یا منابع بیشتر در برنامه برای مطالعه بیشتر      

 است. شدهگرفتهکاربران در نظر 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پایانی سخن
 

ود به فعالیت خ یاوقفه گونهچیهیک فرایند فعال، جزو وظایفی است که همیشه باید بدون  عنوانبهگیری و آموزش یاد

 برندیمادامه دهد. حال که با یک پاندمی فراگیر روبرو هستیم و بسیار از مراکز آموزشی ظاهراً در تعطیلی فیزیکی به سر 

در مقدمه عنوان کردیم  همچنان کهمحیط مجازی و برخط منتقل شود. الزم است فعالیت آموزشی از محیط فیزیکی به 

متخصصین حوزه آموزش و یادگیری، تالش نمودیم بنا  عنوانبهخود  ییهاحرفدر راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و 

فراهم  شودمی شرایط اضطراری یاد عنوانبهبه وسع خود راهنمایی را برای استفاده معلمان عزیز در شرایطی که از آن 

راهکارهای فوری و عاجل که برای بهبود و افزایش اثربخشی آموزش الزم  نیترمهمآوریم. در این راهنما تالش نمودیم تا به 

 سویبه. همانند هر کار و کوشش جمعی، این راهنما نیز قطعاً خالی از اشکال نیست. صمیمانه دست یاری میکناشارهاست، 

مفیدشان ما را در جهت بهبود  یبازخوردهاتا با  کنیممیموزشی و یادگیری و معلمان عزیز دراز متخصصین حوزه فناوری آ

 این راهنما یاری کنند.


